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Søren Kierkegaards "Forførerens dagbog" er oprindeligt en del af værket "Enten – Eller" fra 1843, hvor den
indgår som afslutning på bogens første del. Den unge, narcissistiske Johannes, skriver i en romanlignende
dagbogs- og brevform om mødet med den skønne Cordelia, som han ved hjælp af intellekt og intriger gør til
genstand for sin forførelseskunst. "Forførerens dagbog" bliver brugt som eksempel på den æstetiske
livspraksis, som ifølge Kierkegaard står i modsætning til det etiske valg, og forskellen mellem æstetik og etik
bliver på et højere plan gjort til forskellen på godt og ondt. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Den danske teolog og filosof Søren Kierkegaard (1813-1855) er kendt verden over som
ophavsmand til eksistentialismen og regnes som en af de vigtigste figurer i den danske guldalder. Han var fra
1840-41 forlovet med den ni år yngre Regine Olsen, og hun kom til at spille en stor rolle i og for det senere
forfatterskab, som påbegyndtes i 1843 med "Enten – Eller". Kierkegaard skrev adskillige af sine værker under
pseudonym – ikke fordi han ønskede at være anonym, men for på den måde at kunne lade forfatterskabets
teologiske, filosofiske og psykologiske temaer spille dialektisk op mod hinanden.
Choose from 4000+ motifs or print your own image. Forløb i dansk - www. Check out the Disneyland®
Paris Special Offers among our ticket and package deals that best meet your family holiday needs. Biografi.
Kierkegaard växte upp i ett strängt puritanskt hem. skal gøre rede for forskellen mellem Romantikken,
romantismen og biedermeier. skal gøre rede for forskellen mellem Romantikken, romantismen og
biedermeier. Marie Bach Hansen er uddannet fra Statens Teaterskole i 2010 og debuterede samme år på

teatret Mungo Park, hvor hun har udmærket sig i komedien 'Birkehytten', alderdomsdramaet 'Den allersidste
dans', musikkomedien 'Opsang', som Cordelia i Kierkegaard-dramatiseringen 'Forførerens dagbog' og som
Dorte Hansen i 'Dette … Ikke den slags pige : en ung kvinde fortæller hvad hun har 'lært' Her har vi samlet en
række opgaver, skrevet af primært danskfaglige universitetsstuderende. Find det, du leder efter ved at søge via
kategorierne i venstre side, eller søg efter emneord Jeg skal til at lave en dansk opgave hvor jeg bla. november
1855) var en dansk teolog og filosof. Benefit from … Airtame is a wireless device that plugs into the HDMI
port of any screen or projector and streams your content to the screen from a computer or mobile device.
mariahassing. maj 1813 – 11. maj 1813 – 11. Kierkegaard växte upp i ett strängt puritanskt hem. Han
började studera teologi 1830, men deltog så aktivt i studentlivet att hans examen fördröjdes.

