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Skabt til at begynde Karen Marie Mortensen Hent PDF Hannah Arendt (1906-75) var én af det 20.
århundredes store filosofiske og politiske tænkere. I sit første akademiske arbejde undersøgte hun

kærlighedsbegrebet hos kirkefaderen og filosoffen Augustin, alt imens hun tænkte med og imod sin samtidige
kærlighed og læremester, Martin Heidegger.

Hos Augustin fandt hun grundbegreberne ”begyndelse” og ”pluralitet”, og denne bog viser, hvorledes Arendt
lader sin første augustinske indsigt følge med gennem hele tænkningens dobbelte bevægelse; udad i de

politiske værker The Human Condition og Eichmann in Jerusalem, samt indad i The Lift of the Mind, for at
forbindes i det uafsluttede værk om dømmekraften, Jugding.

For første gang på dansk følges her det augustinske spor hos Hannah Arendt – og dermed fremhæves tyngden
og bredden i hendes grundmetafor ”Et barn er født os.”

Karen Marie Mortensen (f. 1945), cand.theol. fra Aarhus Universitet 1972, højskolelærer 1972-1985, præst
1985-1995, ekstern lektor ved Afdeling for Religionshistorie, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier

ved Københavns Universitet siden 1995.
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