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Skriverjomfruen Mette Winge Hent PDF 1700-tallets København. Charlotta Dorothea Biehl (1731-1788) har
besluttet sig for at skrive sine erindringer ned. Erindringer om et liv i en tid, hvor kvinder bestemt ikke måtte
være alt for selvstændige, hvor de skulle indynde sig det mandlige overhoved og sågar blev frosset ude af det

gode selskab, hvis de gjorde modstand mod diskrimination og var for stålsatte.

Skriverjomfruen er en roman om danmarkshistoriens første kvindelig forfatter, der kunne leve af sine bøger,
men som også måtte betale en høj pris for sin selvstændighed.

Romanen er Mette Winges debut og hun modtog i 1988 Kritikerprisen for værket.

Mette Winge (f. 1937) debuterede i 1988 med "Skriverjomfruen. En guvernanteroman" og har siden da
udgivet et væld af romaner til både børn, unge og voksne. Mette Winge bevæger sig inden for forskellige

genrer såsom den historiske roman, krimi og faglitteratur.
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