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Vilde kvinder, milde kvinder Maria Helleberg Hent PDF Kvinder - i hvert fald i de førende kredse - kunne
omkring år 1800 leve et meget friere liv end deres formødre. Det blev kun en lille tidslomme med frihed, for
allerede omkring 1825 begynder mulighederne igen at lukke sig. Man skulle helt ind i det 20. århundrede, før

kvinder igen for alvor kunne sprænge grænser og leve selvstændigt. Der er opstået en del misforståelser
omkring denne frie periode, og Maria Helleberg vil med VILDE KVINDER, MILDE KVINDER vise, hvor
overskridende der (også) blev levet i guldalderens borgerlighed. Her er i levende biografisk form tolv

kvindeliv fra guldalderen. Tre inspirationskilder og formødre fra Frankrig og ni danske kvinder. Med Kamma
Rahbek og Thomasine Gyllembourg som et par af de bredest kendte. Vilde kvinder, milde kvinder, der kunne

andet end at "sværme i lunde" eller passe "kvindens profession" - ægteskabet!

”Maria Helleberg har udført en mammut bedrift med disse biografier.”

- Ide Hejlskov, BT

”Med VILDE KVINDER, MILDE KVINDER danser Helleberg virtuost i grænselandet mellem
historieskrivning eller romankunst. Helleberg benævner den historisk-biografiske roman som et

indlevelsesprojekt med format og peger på historieskrivningens grænser.”

- Signe Lindskov Hansen, Information
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