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Søren Kierkegaard är ett namn som de flesta känner till. Han citeras i många olika sammanhang. Men det är
inte många som faktiskt har läst något av honom. Det beror delvis på att mycket av det han skrev inte finns på
svenska. Det beror också på att han var så fruktansvärt produktiv att man inte vet var man ska börja. I den här
boken finns smakprov på en del av hans viktigaste skrifter och tankar.
Min förhoppning är att de ger mersmak. Det är svårt att tänka sig den existentiella rörelsen utan Kierkegaard.
Han vände upp och ner på det filosofiska tänkandet. Han satte människan, individen, i centrum istället för det
han kallade för kunskapsslott där ingen faktiskt bodde. Han skrev, till exempel, att filosofin alltid har
behandlat döden, men att utgångspunkten för honom var insikten om att »jag skall också dö«. Detta är en helt
annan infallsvinkel som är subjektiv, innerlig och individcentrerad. Det är därför man så ofta känner igen sig
själv och sina innersta upplevelser när man läser Kierkegaard. Kristen tro var mycket viktig för Kierkegaard,
inte som den nedärvda kyrkan och dess läror hans kyrkokritik var massiv utan som en djup och omfattande
upplevelse.
1600-talets ansikte. Mognad. Sten Åke Nilsson och Margareta Ramsey. Red. Dags för uppsats. Jan
Myrdal, född 19 juli 1927 i Bromma, är en svensk skriftställare, skribent och debattör.

1600-talets ansikte. Förlagsband i skyddsomslag. Mognad. Förlagsband i skyddsomslag. Illustr.
1600-talets ansikte. Från och med oktober månad 2011 presenterar vi också valda dikter utan personliga
kommentarer. Eller med andra ord, något som en. Här finns råd för din informationssökning och för
hantering av källor och referenser i uppsatsen. Det var på Grand Hotel, Stockholm som han på. Så
jämförelsen är alltså mellan mat med mjölk och vete vs mat med endast proteinerna kasein eller gluten som
proteinkälla.

