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Sandhed - opfundet af en løgner Bernhard Pörksen Hent PDF Forlaget skriver: Hvis der ikke fandtes løgn,
ville alt, der siges, være sandhed!

Hvor virkelig er virkeligheden? Er vores billeder af verden blot noget vi finder på, eller findes der en ydre
realitet, der svarer til dem? Er sandhedserkendelse mulig?

Det er disse spørgsmål, som fysikeren og filosoffen Heinz von Foerster og journalisten Bernhard Pörksen
diskuterer i deres samtaler. I fællesskab undersøger de grænserne for vores erkendelsesevne, diskuterer den
antagede objektivitet i vores sanseiagttagelser, følgerne af sandhedsterrorisme og sammenhængen mellem

erkendelse og etik, synsvinkel og indsigt.

Denne bog er fuld af erkendelse, fuld af energisk tale og fuld af visdom.

Heinz von Foerster, 1911-2002. Efter fysikstudium i Wien arbejdede han i forskellige forskningslaboratorier,
tog til USA i 1949, hvor han grundlagde det nu legendariske biologiske computerlaboratorium ved

universitetet i Illinois. Det blev vuggen til den erkendelsesteori, der i dag vækker opsigt under betegnelsen
"konstruktivisme".

Bernhard Pörksen, dr.phil., har studeret germanistik, journalistik og biologi. I dag arbejder han som journalist
og underviser i kommunikationsvidenskab ved universitetet i Hamburg.
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