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Det, du ikke forstår, gør dig klogere Svend Brinkmann Hent PDF Forlaget skriver: Vi er på vej ind i en ny
tidsalder. Radikalt ny. Det synes at være den generelle stemning for tiden. Det er, som om vi står midt i en

overgang mellem noget, der var, og noget, der kommer.

Den analoge verden bliver, som tiden går, et stykke historie, mens den digitale tidsalder emmer af fremtid –
en fremtid ingen kender, men alle kæmper for at få lov at definere. Og ligesom med andre store overgange –
nye jobs, runde fødselsdage og festlige bryllupper – er det oplagt også at markere denne overgang ved at

sætte nogle ord på. I stedet for at rejse sig og tale, så foregår det her siddende og i samtale. 

Tre af Danmarks skarpeste og mest populære iagttagere, Tor Nørretranders, Rane Willerslev og Svend
Brinkmann, gør sammen status over den på mange måder radikale tid, vi lever i. Hvad er det for en tid? Hvad
kommer vi fra? Hvad går vi til? Og hvordan med os mennesker? Med mennesket, med menneske(lig)heden?

Tor Nørretranders (f. 1955) er en dansk faglitterær forfatter. Han har i sine bøger beskæftiget sig med hvad det
vil sige at være menneske. Tor skriver om alt fra naturvidenskabens rolle i den moderne kultur, over

miljøproblemer, krig og fred, til fremtiden, kreativiteten, troens betydning og hvad vi skal have at spise.
Forfatter til bøgerne Det udelelige (1985), Mærk verden (1991), Det generøse menneske (2002),

Menneskeføde (2005), Vær nær (2013) og Se frem (2017).

Rane Willerslev (f. 1971), direktør for Nationalmuseet, tidl. professor i social antropologi. Tidligere direktør
for Kulturhistorisk Museum i Oslo og leder af De Etnografiske Samlinger på Moesgaard Museum. Han blev
ph.d. fra Cambridge University. Han har været på talrige ekspeditioner i Sibirien og blev i 2001 optaget i

Eventyrernes Klub. Forfatter til bl.a. På flugt i Sibirien (2009) og Tænk vildt (2017).

Svend Brinkmann (f. 1975) har været professor i almen psykologi og kvalitative metoder på Det
Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet siden 2009. Han er uddannet cand.psych. fra Aarhus

Universitet. Forfatter til en række bøger bl.a. bestsellerne Stå fast (2014), Ståsteder (2016) og Gå glip (2017).

Frederik Lindhardt (f. 1989) er cand.mag. i retorik. Han arbejder som selvstændig konsulent, hvor han
rådgiver og arbejder med organisationer og ledere inden for emnerne ledelse, PR og kommunikation i en

digital tid.
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