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Alle tiders tænkere Lise S\u00f8elund Hent PDF Til alle tider har der været tænkere, og de tænkere har været
alle tiders. De har beriget os med universelle, eksistentielle og essentielle indsigter i livets store spørgsmål, og
de har krydset verbale klinger, gået hinanden på klingen og fået de filosofiske harmonier til at klinge. Vi går
tæt på de gamle græske og romerske filosoffer, lytter med ved en kejsers tanker til sig selv, finder nogle
dybsindige kvinder iblandt og bevæger os op til både en indfølende og en hårdtslående filosof. Der er 20
tænkere i alt, og vi får tanker om retfærdighed, pertentlighed og kærlighed, der bliver suppleret med etik,
retorik og pædagogik, så ingen emner eller temaer forbliver ubehandlede. Man kan læse bogen fra ende til
anden eller plukke de filosoffer ud, som man ønsker at vide mere om, og bogen kan læses af enhver med
trang og lyst til at vide mere om det filosofiske tankegods, men den kan også bruges på gymnasier og HF-
uddannelsen, når man har en af de behandlede filosoffer på programmet. Bogen er anden bog i serien »Alle

tiders«. Lise Søelund er cand.mag. i idéhistorie, og har et omfattende forfatterskab bag sig med Søren
Kierkegaard som speciale. Hun er ansat på Silkeborg Bibliotek som husfilosof.
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