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På spring med Kierkegaard Lise S\u00f8elund Hent PDF Dét, at finde sig selv, kommer ikke af sig selv. Dette
og meget mere slog teologen og filosoffen Søren Kierkegaard fast, da han brugte det meste af sit liv og flere

tusinde sider på at skrive om selvforholdets betydning. De færreste finder det umagen værd at læse så
omfattende et forfatterskab, men de fleste vil gerne følge hans tanker og bruge hans ideer. På spring med

Kierkegaard gør det muligt at få overblik over og indblik i Kierkegaards tænkning. I højt tempo springer vi
med Kierkegaard fra kapitel til kapitel og gennem de afgørende livs- og eksistensfaser. Det bliver en jagt efter
vores eget selv, såvel som en jagt på sandheden, for de to forhold viser sig at hænge nøje sammen. Bogen

fungerer som en usædvanlig brugervenlig dåseåbner til den store tænkers forfatterskab, og den kan med stort
udbytte betjenes af alle fra den nysgerrige konfirmand, over den (selv)søgende førstegangsforælder, til den
nyslåede pensionist. Lise Søelund er cand.mag. i idéhistorie og forfatter til bl.a. Flyder alting? - et filosofisk
blik på singlekulturen (2013), De tre vise mænd - Sokrates, Platon og Aristoteles (2014), Den sunde sandhed -
Henry David Thoreaus biografi og filosofi (2015) og Benyt øjeblikket med fornuft - Kejser Marcus Aurelius'

filosofi (2016).
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meste af sit liv og flere tusinde sider på at skrive om selvforholdets
betydning. De færreste finder det umagen værd at læse så omfattende
et forfatterskab, men de fleste vil gerne følge hans tanker og bruge
hans ideer. På spring med Kierkegaard gør det muligt at få overblik
over og indblik i Kierkegaards tænkning. I højt tempo springer vi

med Kierkegaard fra kapitel til kapitel og gennem de afgørende livs-
og eksistensfaser. Det bliver en jagt efter vores eget selv, såvel som
en jagt på sandheden, for de to forhold viser sig at hænge nøje

sammen. Bogen fungerer som en usædvanlig brugervenlig dåseåbner
til den store tænkers forfatterskab, og den kan med stort udbytte



betjenes af alle fra den nysgerrige konfirmand, over den
(selv)søgende førstegangsforælder, til den nyslåede pensionist. Lise
Søelund er cand.mag. i idéhistorie og forfatter til bl.a. Flyder alting?
- et filosofisk blik på singlekulturen (2013), De tre vise mænd -
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David Thoreaus biografi og filosofi (2015) og Benyt øjeblikket med
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