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Lillemor Karin Micha\u00eblis Hent PDF Fru Bøggild er blevet forladt af sin mand og må nu klare sig alene
med sine tre døtre Marthe, Anina og Benthe. Faderen havde været børnenes følelsesmæssige anker, og den
opgave påtager den syv-årige Marthe sig nu i forhold til de mindre søskende. Men da hun bliver 14, gifter

moderen hende bort, og ulykken begynder for pigen. "Lillemor" er en brevroman, hvor fortælleren på skift er
Fru Bøggild, døtrene og Bøggilds fætter Kasper Fangel. Det er en roman om kvinder, der vokser op i 1800-
tallets Danmark, hvor en kvinde forventedes at gifte sig og lade manden bestemme over sig. I "Lillemor" og
også i romanen "Barnet" fandt Karin Michaëlis frem til sin intime brevfortællestil og viser en af de mest
indtagende sider af sit forfatterskab: i sine levende og varme psykologiske portrætter unge piger og modne

kvinder og skildringer af deres ønsker og drømme. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og
retskrivning. Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel

som internationalt. Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og
kvinders psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i det litterære miljø

omkring Georg Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin
mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.

 

Fru Bøggild er blevet forladt af sin mand og må nu klare sig alene
med sine tre døtre Marthe, Anina og Benthe. Faderen havde været
børnenes følelsesmæssige anker, og den opgave påtager den syv-
årige Marthe sig nu i forhold til de mindre søskende. Men da hun

bliver 14, gifter moderen hende bort, og ulykken begynder for pigen.
"Lillemor" er en brevroman, hvor fortælleren på skift er Fru Bøggild,

døtrene og Bøggilds fætter Kasper Fangel. Det er en roman om
kvinder, der vokser op i 1800-tallets Danmark, hvor en kvinde
forventedes at gifte sig og lade manden bestemme over sig. I

"Lillemor" og også i romanen "Barnet" fandt Karin Michaëlis frem
til sin intime brevfortællestil og viser en af de mest indtagende sider
af sit forfatterskab: i sine levende og varme psykologiske portrætter
unge piger og modne kvinder og skildringer af deres ønsker og



drømme. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske

forfattere nationalt såvel som internationalt. Igennem hele sit
forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og

pigers og kvinders psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til
København, hvor hun kom ind i det litterære miljø omkring Georg
Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA
på grund af sin mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra

nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.
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