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SAK Joakim Garff Hent PDF Forlaget skriver: Joakim Garffs prisbelønnede biografi om Søren Kierkegaard
(1813-1855)  SAK skildrer manden bag et af verdenshistoriens mest fascinerende forfatterskaber og kan læses

som en biografisk introduktion til Kierkegaards tid og tankeverden.

SAK udfolder de store fortællinger i Kierkegaards liv, men holder også et vågent øje med smådele og
biomstændigheder, sprækkerne i den geniale granit, galskaben lige underneden, skriveorgiets omkostninger,
økonomisk og psykologisk. Uden at digte hen over kendsgerningerne har SAK sat sig for at gøre afstanden

mellem den sande historie og den gode fortælling så kort som mulig.

“Et mesterværk i den biografiske genre”– Johannes Møllehave i Jyllands-Posten

“Den bedste Kierkegaardbiografi nogensinde.”– Weekendavisens kritikerliste

“Joakim Garffs bog om Søren Kierkegaard er ikke bare en biografi. Den er en sammensætning af
Kierkegaards liv og skrift så suveræn, så udfordrende, så problematisk, konkret og perspektivrig, at det savner

sidestykke i litteraturen. Læs, læs,læs.
”– Poul Behrendt i Weekendavisen“

SAK er ekstraordinært vellykket. (...) Historien om Kierkegaards liv bliver fortalt med en fylde og
detaljerigdom, der gør SAK til en ren læsefryd. Billedlig talt er det som pludselig at opleve et liv, man kun
har kendt i få sort/hvide stregtegninger, udfoldet til en helaftensfilm i farver, på det helt store lærred og med

surround sound.”
– Nils Gunder Hansen i Berlingske Tidende
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