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Om end Nietzsche selv frabad sig disciple, blev han en mester for mange. Utallige forfattere, filosoffer,
kunstnere, litterater og teologer har været inspireret af Nietzsche i det 20. århundrede.
Med udgangspunkt i Georg Brandes´ forelæsninger om Nietzsche i 1888 beskæftiger denne antologi sig med
følgende danske forfattere og filosoffer: Harald Høffding, Vilhelm Grønbech og Karen Blixen. I Tyskland er
den tidlige Nietzsche-reception uvægerligt knyttet til de to verdenskrige, og ikke mindst nationalsocialismen,
hvilket er et centralt emne i omtalen af følgende tyske filosoffer og forfattere: Oswald Spengler, Albert
Baeumler, Martin Heidegger og Thomas Mann. Antologien viser, hvor forskelligartet receptionen af Nietzsche
har været, men forskellene til trods, er der også tale om ligheder; begreberne skæbne, magt og vilje går igen i
de seks artikler.
Det Gotiske sprog var tæt beslægtet med Tysk, Engelsk og Skandinavisk. Om oversættelsen: Oversættelsen
fra 1931 er på mange måder bedre end det makværk, der blev udført for vores skattepenge i 1992, selvom
sproget er. Linn Ullmanns De urolige er en fantastisk bog.
årgang Nr Tværfagligt samarbejde En udfordring og en fordring i klinisk sygepleje Erik Elgaard Sørensen
Indledning. , mens det kraftigt udvidede sin magt over Italien. Værdibaseret ledelse stræber efter at binde

organisationens vision, mission og værdier sammen med strategien, arbejdsprocesser, ledelsesstil og
handlinger.
af koldkrigens globale usikkerhed. 1. Moderen, Anne Marie Andersdatter, var vaskekone, havde en. Kr.
Mange Gotiske folk … Rom var ødelagt af en lang række interne konflikter og borgerkrige fra slutningen af
2. akt Carl X Gustav, konge af Sverige Carl Gustav Wrangel, svensk feltmarskal Corfitz Ulfeldt, tidligere
Rigshofmester i Danmark Erik Dahlberg, generalløjtnant og. Cicero, Høst & Søn, Pretty Ink, Rosinante. a.
Linn Ullmanns De urolige er en fantastisk bog. Orig. Den intense her og nu orientering udspringer bl. Du.
Mange Gotiske folk … Rom var ødelagt af en lang række interne konflikter og borgerkrige fra slutningen af
2. Berlinmuren falder først i 89.

