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Semeiotik Bent Sørensen Hent PDF Forlaget skriver: ´Der ruller i disse år en Peirce-bølge over interesserede i
filosofi og videnskab over hele kloden - ikke nogen skrap og hurtigt overstået modebølge, men en langsom,
stadig stigende interesse; mærkbar allerede efter krigen, men støt voksende siden da. Det forekommer i dag
helt selvfølgeligt at ingen længere er i tvivl om hvem der er Amerikas største filosof, nogensinde: Charles
Sanders Peirce (1839-1914) Onde tunger kan endda finde på simpelthen at kalde ham: Amerikas filosof.´

Således skrev Anne Marie Dinesen og Frederik Stjernfelt i forordet til Semiotik og Pragmatisme i 1994, da de
skulle introducere læserne til centrale filosofiske emner hos Peirce. Her godt ti år efter denne udgivelse er det

imidlertid stadig begrænset, hvad der findes på dansk af denne vigtige amerikanske filosof.

Det forsøger vi at råde bod på med Semeiotik - 75 tegndefinitioner af Charles Sanders Peirce. Tegnet er i
Peirces filosofi helt centralt. Ja, det er et universelt fænomen, der gennemsyrer universets tænkning og

tænkningens univers. Derfor kan det næppe komme som den store overraskelse, at Peirce beskæftigede sig
med tegnet igennem stort set hele sit forfatterskab. De 75 tegndefinitioner, som denne bog er bygget op

omkring, spænder over en periode på 46 år. Det er vores mål med bogen: 1. at give læserne indsigt i tegnets
udvikling fra den tidligste tegndefinition fra 1865 til de seneste fra 1911. 2. at introducere til Peirces

spændende filosofi og endelig 3. at bidrage til at holde Peirce-bølgen i gang.
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