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Terese Kærulf Erna Juel-Hansen Hent PDF "Helsen & Co." (1900) af Erna Juel-Hansen bliver ofte omtalt som
en af de vigtigste bøger af det moderne gennembruds kvinder - en roman, hvor kvinden ikke kun er datter,
hustru eller moder, men et helt menneske. "Helsen & Co." er fortsættelsen af "Terese Kærulf" fra 1894, og
dette første bind fortjener mere opmærksomhed. Det er en skildring af en selvstændig kvinde, der kommer i
konflikt med fordomme og normer. Hun hæver sin første forlovelse, fordi hendes kæreste insisterer på, at han
skal være forsørger, og hun skal gå hjemme - og det vil hun ikke. Og hun afbryder sin anden forlovelse, fordi
hun føler sig ydmyget og såret, da hun vil elske med sin kæreste, og han afviser hende, fordi hun skal være
ren, når hun bliver hans hustru - og hun så finder ud af, at han i stedet går til prostituerede. Det vil hun ikke
finde sig i. "Terese Kærulf" er både i sin form og i sit indhold helstøbt. Bogen er glimrende skrevet, og

bogens konfliktstof fremtræder levende og nærværende.
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