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(1920-1996) er ikke nogen lettilgængelig tænker. Hans værker er præget af en (selv efter tyske forhold)

næsten ubegribelig lærdhed og spænder vidt i både omfang og tematisk bredde. Man har i de senere år kunnet
konstatere en voksende interesse for Blumenberg herhjemme. Ikke desto mindre må forfatterskabet siges
endnu at være relativt ukendt i en dansk sammenhæng. Det er ønsket med denne introduktion at give den
uindviede læser mulighed for at stifte bekendtskab med et forfatterskab, der hører til blandt et af den tyske

efterkrigstids mest fascinerende.

»Udmærket introduktion til Hans Blumenberg, som er en af Tysklands mest originale syntesemagere i
efterkrigstiden.« Lasse Horne Kjældgaard.«, Politiken

»Sproget er beundringsværdigt klart, uden brug af fagjargon, hvilket gør bogen tilgængelig for interesserede
ikke-fagfolk ... Bogen er den første på dansk om en væsentlig tysk filosof ... Et spændende nyt bekendtskab

med en tankevækkende filosof«. Martin Hjelmborg, DanskBiblioteksCenter
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