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Om forfatteren og bogen: Thomasine Gyllembourg – en dansk Jane Austen. Dette er først af alt en god
historie. Som sådan bør den læses, som sådan fornemmes den skrevet.
En historie om kærlighed med dens magt og dens vildveje, en fortælling, der fra første side fængsler med
anelse om udfordringer og kampe, der venter dens personer, og som først på de sidste sider gengiver læseren
friheden gennem problemernes forløsning. Det er fortræffelig underholdning. Blot er det mere end det. Om
forfatterens liv: Ægtestands forfatter, Thomasine Gyllembourg er velkendt af det danske litterære publikum,
men af nutidige læsere mere, fordi hun var mor og svigermor i det berømte Heibergske hjem, end for sit eget
forfatterskab. Billedet af hende blot som svigermor yder hende ringe retfærdighed. Om elskovshistorien: ...
Der udviklede sig snart et varmt venskab mellem Thomasine Heiberg og Gyllembourg. Om landsforvisningen:
... Juleaftensdag 1799 faldt dommen, hvorefter: Translateur Heiberg bør forvises Kongens Riger og Lande.
Om skilsmissen: ... Sjældent har en skilsmissestrid været så intenst formidlet til en videre kreds, næsten aldrig
så sublimt. Om impulsen til fru Gyllembourgs Hverdagshistorier: Det var en aften i 1827 at Johan Ludvig
Heiberg, allerede en kendt forfatter og nystartet redaktør af skriftet „Kjøbenhavns flyvende Post", lod sin mor
forstå, at han ville have god hjælp af et indlæg fra hende til bladet. Inden hun gik i seng den aften, havde hun
skrevet sit brev „Fra en løjtnant til redaktionen af den flyvende Post".
Uddrag af lektørudtalelse fra Dansk Biblioteks Center v/ Bjarni Åkesson Filholm: … lige ved at give efter for
en ung poetisk herres forelskelse … en lykkelig slutning … eviggyldig … en klassiker, underholdende.

dk Læs om e-bogen Ægtestand - af Thomasine Gyllembourg eller køb den hos Liveboox.
Hun var en af de mest læste og værdsatte forfattere i midten af 1800. f. Foredrag med romanaktuelle Maria
Helleberg. 43 avg rating, 7 ratings, 0 reviews, published 1865), En Hverdags-Historie (4. Antal sider: [17] ark
(heraf [16] foldede ark a [4] Indbinding: Løse ark. 21. A, Heiberg. I 'Ægtestand' (1835) gennemspiller
Gyllembourg sin egen skilsmisse og giver dansk litteraturs første realistiske tematisering af den borgerlige
kvindes problemer i. giver Thomasine Gyllembourg i romanen 28 portrætfilm instrueret af Jørgen Leth.
Thomasine Gyllembourg, Thomasine (Sine). Om … Thomasine Gyllembourg’s life, which was surrounded
by scandal, can be detected in her writing, most clearly in her novel Ægtestand, 1835. Thomasine
Gyllembourg (1773.
Af Thomasine Gyllembourg.
Thomasine Gyllembourg begyndte først at. 2014 · Transcript of Den Lille Karen - Thomasine Gyllembourg Kvinden:. 1773-1856,. der stod på nogle af de øverste lister, når der blev indkaldt til krig. med udgangspunkt
i Thomasine Gyllembourg’s ægteskabsroman ’Ægtestand. Ægtestand by Thomasine Gyllembourg. På
baggrund af tidens kulturelle og politiske. Den lille Karen er en novelle skrevet af Thomasine Gyllenbourg i
1830.

