
I livets vold - studier i etik og livsfilosofi hos C.
Lambek og Severin Christensen

Hent bøger PDF

Peter Ussing Olsen
I livets vold - studier i etik og livsfilosofi hos C. Lambek og Severin Christensen Peter Ussing Olsen Hent

PDF Vor tid præges i stigende grad af forestillinger om menneskets frie udfoldelse. Det rummer en
individualisme, som på den ene side kan være et positivt træk, og på den anden side en trussel mod et

menneskeligt fællesskab. Dermed også en trussel mod selv individualismen. Også i begyndelsen af forrige
århundrede var individualismen til debat, om end under lidt andre forudsætninger. To danske tænkere,
skolemanden C. Lambek og lægen Severin Christensen, beskæftigede sig i flere skrifter med denne

individualisme, dels ved at beskrive en etik med de minimumskrav, der er nødvendige for, at mennesker kan
virke tillidsfuldt og fredeligt sammen, dels i form af en livsfilosofi, der opfattede livet som vilje til vækst og
med opfordring til en menneskeligt set rigere livsudfoldelse, hvor der er plads til både det personlige og det
sociale. Deres forudsætninger var foruden Immanuel Kant også tænkere fra samtiden eller den nære fortid

som: Fr. Nietzsche, Henri Bergson, Pjotr Kropotkin, Henry George og vor egen Ludvig Feilberg. I livets vold
er studier i C. Lambeks og Severin Christensens etik og livsfilosofi. Den giver ikke nogen facitliste, men

peger alligevel på, at man kan give nutidens individualisme et medmenneskeligt ansigt.
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udfoldelse. Det rummer en individualisme, som på den ene side kan

være et positivt træk, og på den anden side en trussel mod et
menneskeligt fællesskab. Dermed også en trussel mod selv

individualismen. Også i begyndelsen af forrige århundrede var
individualismen til debat, om end under lidt andre forudsætninger.
To danske tænkere, skolemanden C. Lambek og lægen Severin

Christensen, beskæftigede sig i flere skrifter med denne
individualisme, dels ved at beskrive en etik med de minimumskrav,
der er nødvendige for, at mennesker kan virke tillidsfuldt og fredeligt



sammen, dels i form af en livsfilosofi, der opfattede livet som vilje
til vækst og med opfordring til en menneskeligt set rigere

livsudfoldelse, hvor der er plads til både det personlige og det
sociale. Deres forudsætninger var foruden Immanuel Kant også

tænkere fra samtiden eller den nære fortid som: Fr. Nietzsche, Henri
Bergson, Pjotr Kropotkin, Henry George og vor egen Ludvig
Feilberg. I livets vold er studier i C. Lambeks og Severin

Christensens etik og livsfilosofi. Den giver ikke nogen facitliste, men
peger alligevel på, at man kan give nutidens individualisme et

medmenneskeligt ansigt.
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