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Søren Krarup og hans tid Mikael Jalving Hent PDF Søren Kraup er en dansk præst, forfatter og politiker.
Søren Krarup er en debattør på den danske højrefløj, og han har skrevet flere bøger om bl.a. kristendom,

historie og politik. Hvorvidt man er enig med Søren Krarup eller ej, er der ingen tvivl om, at han er en mand
med holdninger. "Søren Kraup – og hans tid" er således Mikael Jalvings forsøg på at beskrive og ikke mindst
forstå Søren Krarups forfatterskab og offentlige virke. Mikael Jalving har skrevet "Søren Kraup – og hans tid"
på baggrund af samtaler med Søren Krarup og personer, der har haft et særligt kendskab til ham som person.

"Mikael Jalvings bog om Søren Krarup og hans tid er et vigtigt og nødvendigt værk, en pålidelig guide til en
stridsmand og konsekvensmager, der rager op i samtidsdebatten og i det hele taget i dansk åndshistorie. Hvis
Søren Krarups mange modstandere i det elitære København læste bogen, burde de blive flove over, at de kun
har formået at sætte skældsord og hoverende overfladiskhed over for tro, lidenskab og kategorisk intellekt."

- 5 stjerner, Berlingske

"Mikael Jalvings bog [er] meget vellykket som introduktion. Den giver god besked om Krarups tanker, bøger
og inspirationskilder. Og man mærker både historikerens og formidlerens pen, når den historiske baggrund for

afgørende debatter trækkes op."
- Kristeligt Dagblad
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