
EGENSKAPER 

 
Avunden vill alltid ha allting som andra äger, men den vill 
aldrig betala det pris det kostat den andre. 

(Förf Walter Ljungqvist i boken ”Källan”) 

 

Det största förstoringsglaset i världen är en mans ögon när 
han betraktar sig själv. 

(Alexander Pope , brittisk förf kring skiftet 16-1700) 

 

Att veta och förstå är inte alltid att förlåta och försonas. 

(Lars Gyllensten i boken ”Det himmelska gästabudet”) 

 

Att känna mycket för andra och lite för oss själva, att 
behärska vårt egenintresse och låta våra känslor för 
generositet komma till uttryck, detta utgör fulländningen av 
den mänskliga naturen. 

(Adam Smith i ”The Theory of moral sentiments”) 

 

Förbindligheten är ingenting annat än frånvaron av den vrede 
som ouppfostrade fasoner skulle lägga i dagen. 

(Stendahl i mästerverket ”Röd och svart”) 

 



Det är en stor skillnad mellan att göra det man inte gillar och 
att låtsas gilla det man gör, det första tillhör en svag man,det 
senare tillhör en lakejs sinnelag. 

(Alexis de Torqueville i boken ”Om demokratin i Amerika”) 

 

Om ordet vis passar på en man som lever på det han har utan 
att grubbla på det han inte har, då är dessa visa. 

(Albert Camus i essän ”Mycket om sisyfos”) 

 

En vän som är i ord blott vän, Jag älskar ej. 

(Ur Sofokles ”Antigone” en tragedi från – troligen- 441 f. kr.”) 

 

Vänskap inbegriper att erkänna vänner som en separat 
person med moralisk status – någon man är skyldig 
rättfärdigande i hans eller hennes egen rätt, inte bara för att 
det rör sig om en vän. 

( J.M.Scanlon prof Harvard ) 

 

Det verkar som om vi ofta handlar först och tänker sedan 
snarare än tvärtom. 

(Peter Gärdenfors, prof i kognitionsvetenskap i boken ”Den 
snåla konsten att se sig själv”) 

 

 



 

En individs identitet skapas i relation till andra. 

(Eva Österberg i boken ”Vänskap”) 

 

Självbedrägeriet är den angenämaste av alla lögner. 

(Förfat Hans Keilson i boken ” Vedersakarens död”) 

 

Folk som påstår sig kunna förutsäga problem påminner om 
dem som tror sig kunna höra gräset växa. 

(Förf Hans Keilson i boken ”Komedi i moll”) 

 

Det innebär en högre grad av vishet att veta vad man tycker 
än att inte veta det. 

(Ingmar Hedenius, fd prof i praktisk filosofi) 

 

Besinningen är den mogna människans dygd. 

(Ingmar Hedenius, fd prof i praktisk filosofi i essän ”Fyra 
dygder”) 

 

 

 



Inkompetenta personer har sämre metakognition än 
kompetenta. Metakognition är förmågan att kunna reflektera 
över och bedöma sina egna tankeprocesser. 

(Peter Gärdenfors i boken ”Den svåra konsten att se sig 
själv”) 

 

Tvivel är en av betingelserna för intelligens. 

(Peter Gärdenfors i boken ”Den svåra konsten att se sig 
själv”) 

 

 

Vis är den människa som vet att leva med det som för tillfället 
står till hennes förfogande. 

(Wilhelm Schmid, prof i filosofi i boken ”Konsten att bli 
gammal”) 

 

Det finns ingenting som människorna hellre vilja behålla men 
som de är mindre rädda om än sitt eget liv. 

(Franske förf Jean de la Bruyère (1645-96) i boken ”Karaktärer 
och tidsbilder” (1688) hör till de mest uppskattade av de 
franska klassikerna.) 

 

 



En fåfäng människa ävlas att tala väl eller illa om sig själv, en 
blygsam människa talar icke om sig själv 

(Franske förf Jean de la Bruyère (1645-96) i boken ”Karaktärer 
och tidsbilder” (1688) hör till de mest uppskattade av de 
franska klassikerna.) 

 

Vad de andra än gör tycker vi oss alltid kunna göra det bättre. 
Tyvärr ställer sig saken annorlunda när det gäller det vi själva 
gör. 

(Franske förf E.M. Cioran i boken ”Om lägenheten att vara 
född”) 

 

En inkomst utan överflöd och utan brist bör vara nog för den 
som har besinning lärt. 

(Aristoteles tragedi ”Agamennon”) 

 

Ingenting är mer maktpåliggande för människan än att 
komma underfund med sig själv. 

(Franske förf Blaise Pascal 1623-1662) 

 

Förmågan att idag tänka annorlunda än igår skiljer den vise 
från den envise. 

(John Steinbeck) 

 



De som tvivlar på allt är också kapabla att tro på allt. 

(Singer i boken ”Fiender”) 

 

Den som tror sig vara aldrig så opraktisk, han håller utan att 
han vet det själv ändå sitt eget blott om ryggen. 

(Lessing tysk 1700 tals dramatiker i dikten ”Nathan den vise”) 

 

Generositet är inte något annat än ädla själars medömkan. 

(Amforisten Chamfort) 

 

Att vara aktad är bättre än att vara berömd, anseende är 
bättre än ryktbarhet, hederlighet är bättre än ära. 

(Amforisten Chamfort) 

 

Ånger är en form av kontrafaktiskt tänkande. 

(Rebecca Goldstein, prof i filosofi i USA) 

 

Varje människa tillskriver sig åtminstone en av de verkligt 
stora dygderna. Min kardinaldygd är denna: Jag är en av de få 
hederliga människor jag någonsin har känt. 

(F, Scott Fitzgerald i boken ”Den store Gatsby”) 

 



Trångsynthet kan sägas vara ett motsatsord till klokhet och är 
följaktligen en form av dumhet. 

(Stefan Einhorn i boken ”De nya dödssynderna” 

 

Förströelse är deras lycka som inte tänker. 

(Alexander Pope 1683-1744, brittisk författare till ”En essä 
om kritiken” samt den fil dikten ”Försök om människan” 

 

Att vara dum, självisk och ha god hälsa är tre förutsättningar 
för lycka, men om dumheten saknas är det kört. 

(Gustavo Flaubert fransk 1800-tals förf bla till ”Madame 
Bovary”) 

 

Stoltheten är den känslomässiga vissheten om det egna 
jagets storhet. Fåfängan är den känslomässiga vissheten om 
att andra tillskriver oss en sådan storhet eller ser den i oss. 

(Portugisiska förf Fernando Pessoa) 

 

Det finns ingenting som i högre grad avslöjar andligt armod 
än att bara kunna göra sig lustig på andras bekostnad. 

(Portugisiska förf Fernando Pessoa) 

 

 

 



Rättvisa och välvilja är varandras omvändningar. 

Rättvisa avhåller oss från att skada andra människor men den 
kräver inte mer. Välvilja innebär motsatsen till att sitta stilla 
och göra ingenting. 

(Skotske förf Adam Smith i verket ” The theory of moral 
sentiments” 1759) 

 

 

 

 

 

 


