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– Kvindernes Guldalder analyserer opfattelsen af forholdet mellem mand og kvinde hos 10 guldalder-
personligheder – 4 kvinder og 6 mænd – og viser, hvordan situationen var i midten af 1800-tallet.

Personernes originale tekster er vid udstrækning gengivet, da det giver det mest relevante og det sjoverste
billede af tiden og dens fremspirende kvinde-emancipation – trods det alvorlige emne. Ligesom det viser, at

tidsånden er en overordentlig sløv padde.

Birgit Bertung er magister i filosofi og forfatter til 11 bøger om forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi.
Hun har i 25 år været medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse. Anmelderne skrev om

førsteudgaven:

»Skarp lud til forvrøvlede mænd. Birgit Bertungs lille bog er en gedigen kras øjenåbner, hvor hun selv
blander sig i debatten og fortæller, hvor fyldt med nonsens mange af de gyldne skribenter var.«

- Politiken

»Birgit Bertung har skrevet en både underholdende og oplysende bog.«
- Jyllands-Posten

»Humoristisk og vidende overblik over den spirende kvindefrigørelse i midten af 1800-tallet i Birgit Bertungs
Gyldne Lænker – Kvindernes Guldalder.«

- Berlingske Tidende

 

Forlaget skriver: 2. udgaven af Gyldne lænker – Kvindernes
Guldalder analyserer opfattelsen af forholdet mellem mand og

kvinde hos 10 guldalder-personligheder – 4 kvinder og 6 mænd – og
viser, hvordan situationen var i midten af 1800-tallet. Personernes
originale tekster er vid udstrækning gengivet, da det giver det mest
relevante og det sjoverste billede af tiden og dens fremspirende

kvinde-emancipation – trods det alvorlige emne. Ligesom det viser,
at tidsånden er en overordentlig sløv padde.

Birgit Bertung er magister i filosofi og forfatter til 11 bøger om
forskellige aspekter af Kierkegaards filosofi. Hun har i 25 år været
medlem af Søren Kierkegaard Selskabets bestyrelse. Anmelderne

skrev om førsteudgaven:

»Skarp lud til forvrøvlede mænd. Birgit Bertungs lille bog er en
gedigen kras øjenåbner, hvor hun selv blander sig i debatten og
fortæller, hvor fyldt med nonsens mange af de gyldne skribenter

var.«
- Politiken

»Birgit Bertung har skrevet en både underholdende og oplysende
bog.«



- Jyllands-Posten

»Humoristisk og vidende overblik over den spirende
kvindefrigørelse i midten af 1800-tallet i Birgit Bertungs Gyldne

Lænker – Kvindernes Guldalder.«
- Berlingske Tidende

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Gyldne lænker - kvindernes guldalder&s=dkbooks

