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Kærlighedshistorier Maria Helleberg Hent PDF Vores opfattelse af kærlighed bygger på historien. En lang
række kærlighedspar har i tidens løb spillet en stor rolle for dannelsen af den myte, som vi i dag bygger vores
kærlighedsopfattelse på. Kærlighedshistorierne fungerer som en slags forbilleder eller skabeloner for os i dag.

Maria Helleberg tager os med på en hæsblæsende og underholdende tur tilbage i tiden og giver undervejs sin
personlige fortolkning af en række kærlighedshistorier fra Saxos sagn over guldalderen og frem til moderne

tid.

Undervejs hører vi blandt andet om Signe og Hagbard, Liden Kirsten og Buris, Elsebe Gyldenstjerne og
Stygge Krumpen, Marie Grubbe og Søren Møller, Caroline Mathilde og Struensee, Juliane Marie Ottesen og
Nicolai Abildgaard, Regine Olsen og Søren Kierkegaard, Grevinde Danner og Frederik den Syvende, Elvira
Madigan og Sixten Sparre, Gerda Wegener og Lili Elbe, Helle Virkner og Jens Otto Krag, Tove Ditlevsen og

Victor Andreasen.

Vi har alle lært af personerne i denne bog. Kærligheden findes og blomstrer – og falmer måske.
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