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Billeskov Jansen havde som et af sine hovedområder studiet af Søren Kierkegaards værker. Billeskov sigtede
i stigende grad mod at bringe solide standardværker ud til en stor læserkreds og dermed gøre Søren

Kierkegaard bredt tilgængelig - også for nye læsere. I dette bind, der handler om Kierkegaard som filosof og
teolog, er fokus lagt på filosoffens værker: Gjentagelsen. Frygt og Bæven. Begrebet Angest. Philosophiske

Smuler. Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de Philosophiske Smuler. Tvende ethisk-religieuse
Sm?afhandlinger. Sygdommen til Døden. Indøvelse i Christendom. F. J. Billeskov Jansen, Frederik Julius
Billeskov Jansen, 1907-2002, professor i dansk litteratur ved Københavns Universitet og prisbelønnet

litteraturforsker, stærkt inspireret af strukturalismen. Hans litteraturformidling, var præget af antagelsen om,
at litteratur er en æstetisk disciplin i sig selv, og derfor ikke alene skal anskues biografisk, som der havde
været tradition for. Billeskov Jansens arbejder kan i denne optik ses som en forløber for den angelsaksiske
nykritik. Senere åbnede han op for en mere idehistorisk tilgang til litteraturen. De fleste af Billeskov Jansens
studier fokuserer på det danske 1700-tals litteratur. Billeskov Jansen stiftede tidsskriftet Orbis litterarum, og

var fra 1967 medlem af Det Danske Akademi.
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