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… mage til indsigt i Kierkegaards tankeverden er ikke set i sammenhæng i mange år. Her siges intet, uden at
det straks dokumenteres … Jyllands-Posten Sådan blev Kresten Nordentofts afhandling om Kierkegaard
modtaget, da den udkom i 1972. Den særlige interesse, der blev bogen til del, skyldtes blandt andet, at der ikke
var tale om endnu et forsøg på at gøre Kierkegaards person til genstand for psykologisk analyse, men at man
her – for første gang – så en meget kompetent og systematisk fremstilling af Kierkegaard som psykologisk
tænker.
Professor Boje Katzenelson skrev i Nordisk Psykologi: Nordentoft har skrevet en af de vigtigste og
vidunderligt konkrete bøger, vi længe har set. Den er meget klog, sjældent afklaret og gennemarbejdet og bør
betragtes som en af de vægtigste udgivelser skandinavisk psykologi har set i lange tider … et monumentalt
værk. Kresten Nordentoft (1938-1982) var lektor ved Institut for nordisk sprog og litteratur, Aarhus
Universitet. Han havde ved sin alt for tidlige død markeret sig som en betydelig og original
Kierkegaard-forsker, der nåede at blive anerkendt også i udlandet, bl.a. gennem den foreliggende bogs
udgivelse i amerikansk oversættelse. Kierkegaards psykologi må betragtes som Nordentofts hovedværk.
Af det øvrige forfatterskab kan nævnes Hvad siger Brandmajoren? Kierkegaards opgør med sin samtid
(1973), Søren Kierkegaard. Bidrag til kritikken af den borgerlige selvoptagethed (1977) og Omkring

fascismen (1981).
Jernesalt er et tværfagligt og uafhængigt internet-organ for analyse og kritik af samfundsforhold, kultur,
eksistens og religion ud fra en ny filosofi, der hedder. Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade
10, Emma Gads. Nebst einer Sammlung. BAARING Maggi.
Vi har samlet de bedste her på siden, så du kan blive inspireret. Citater af Søren Kierkegaard reflekterer
vores verdenskendte danske filosof's tanker og drømme. Søren Kierkegaard er særligt kendt for sine mange
smukke sætninger og citater. Vi har samlet de absolut bedste og mest kloge citater her. Søren Aabye
Kierkegaard Vestlig filosofi Det 19. BAATRUP Per.
Ordet 'romantiken' kommer av fornfranskans ord romanz som betecknar en prosaberättelse på folkspråk, och
har givit upphov till det svenska ordet roman.
, fremsatte også en. Vi har samlet de bedste her på siden, så du kan blive inspireret.
Komplet i 16 farverige bind med topguldsnit. Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10,
Emma Gads. Denne artikel bør gennemlæses af en person med fagkendskab for at sikre den faglige
korrekthed. BAARK P H. , fremsatte også en. Folkevirkes Litteraturkreds i København. Gads Forlag udgiver
bøger til grundforløbet, social- og sundhedsuddannelserne samt enkelte bøger til pædagogisk
assistent-uddannelsen.

