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KIERKEGAARD – OG REGINE OLSEN
Som led i fejringen af forfatteren og filosoffen Søren
Kierkegaards (1813-1855) 200 års fødselsdag i 2013,
udkommer nu en ny gennemredigeret og illustreret udgave af
Regine Olsen og Søren Kierkegaards kærlighedshistorie, der
er en af verdenshistoriens mest elskede fortællinger.
Bogen indeholder Kierkegaards breve fra 1840-1841 til
Regine Olsen, et antal kladder til det ene brev, Kierkegaard i
1849 sendte til Regine Olsen, efter hun blev gift med Johan
Frederik Schlegel, et udvalg af centrale tekster fra Søren
Kierkegaards Papirer om Regine Olsen, samt Regine Schlegels
erindringer om Søren Kierkegaard, fortalt små tres år efter bruddet
mellem dem.
Allerede få dage efter at Kierkegaard havde friet til Regine Olsen
fortrød han. Han ville ud af forholdet og spillede derfor, som man
kan læse i bogen en følelseskold, men vittig og kåd skurk, ikke,
hævder han, for at såre hende, men for at hjælpe hende til hurtigt
at komme over hans brud med hende. ’Det er da et rædsomt spil, du
har drevet med mig’, siger Regine Olsen til Kierkegaard, og
fortsætter: ’Skal du aldrig giftes’? ’Måske’, svarer Kierkegaard
koldt, ’måske om ti år, når jeg har raset ud, så kan det være, jeg
finder en ungblodsfrøken til at forynge mig med'.
Fakta: KIERKEGAARD Min Regine! Søren Kierkegaard og Regine
Olsen – en kærlighedshistorie, ved Jens Staubrand. ISBN 978 87
92510 11 2. Format: 15 x 23 cm. 120 sider. Vejl. Pris 170,00 kr.
Bogen udkommer den 19. november 2012. Denne pressemeddelse,
samt læseprøver, findes på http://www.kierkegaard-kultur.dk/
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