
Villy Sørensen
Hent bøger PDF

Kasper St\u00f8vring
Villy Sørensen Kasper St\u00f8vring Hent PDF Ethvert forfatterskab skal læses på en ny måde, hvis det skal

have noget at sige en ny tids læsere og bevare sin kanoniske status. Således også Villy Sørensens
forfatterskab. Villy Sørensen og kulturkonservatismen er en ny aktualiserende læsning af Villy Sørensens
forfatterskab. I bogen undersøger Kasper Støvring de kulturkonservative inspirationer i forfatterskabet og
perspektiverer dem ved at se det i sammenhæng med den moderne tradition for konservativ kulturkritik.
Ambitionen er at trække forfatterskabet ud af den kulturradikale sammenhæng og derved levere en ny,

original vinkel på forfatterskabet, der kan samles i begrebet kulturkonservatisme. Hos Sørensen findes mange
indsigter, der er relevante i dag. Sørensen kritiserer f.eks. de herskende ideologier, især socialismen og

liberalismen og deres blinde tro på fremskridtet; her findes nødvendige bidrag til diskussionen om samfundets
naturlige værdigrundlag, hvor miljøforurening og klimaopvarmning truer, og her findes en spændingsfyldt og
mangesidig analyse af menneskets potentiale og et mere realistisk begreb om humanisme, som er relevant i
dag, hvor begrebet er blevet reduceret til et moraliserende plusord; her findes højst aktuelle overvejelser over,
dels hvor hurtigt samfundet skal udvikle sig i en stadig mere foranderlig verden, dels hvordan staten kan

tillade sig at behandle mennesket, og dels hvorfor man skal være skeptisk over for den moderne teknologi på
et tidspunkt, hvor mange stadig begejstres over den fagre nye verden. Kasper Støvring (f. 1973), ph.d. i
litteraturvidenskab og moderne kultur ved Københavns Universitet, debattør og forfatter til bl.a. Blivende

værdier (2004) og Sammenhængskraft (2010).
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