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Kierkegaard, kvinder og kærlighed Birgit Bertung Hent PDF Forlaget skriver: Søren Kierkegaards syn på
kvinder har oftest været læst som værende meget negativt og konservativt, men Birgit Bertung viser i denne

bog, hvordan han skal forstås.

Er man indforstået med Kierkegaards ironiske eller humoristiske måde at kommunikere på, vil hans tekster
om kvinder vise sig at rumme et overraskende og særdeles progressivt syn på kvinder og en tankegang, som

stadig kan bruges i debatten.

Lars Tjalve skrev i sin anmeldelse af 1. udgaven: »Overbevisende og revolutionerende ny vinkel på
Kierkegaards kvindesyn. Det er ikke for meget sagt, at Birgit Bertung i sin lille men tungtvejende bog

rammer en pæl gennem alle skråsikre meninger om Kierkegaards kvindesyn. Man spærrer ordentlig øjnene
op, når man ser ham anbragt i selskab med Karen Blixen og Susanne Brøgger.

Hvad der på forhånd tager sig hasarderet ud, viser sig at være et gennemarbejdet, suverænt gennemført
synspunkt. Birgit Bertung har ingen nemme formuleringer, og enhver form for flothed er bandlyst fra hendes

fremstilling. Det skulle da lige være det flotte, der ligger i så overbevisende at revolutionere synet på
Kierkegaards kvindesyn«.

Birgit Bertung er mag. art. i filosofi. Hun har været medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse i 25
år og udgivet 11 bøger - om forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi.

Birgit Bertung er »den skarpsindige magister i filosofi«, skrev F. J. Billeskov Jansen i anmeldelsen.
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