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Kvindeborgen Tage Voss Hent PDF Efter en lang og ødelæggende verdenskrig er samfundet for de få
overlevende mennesker helt forandret. Kønsrollerne er byttet om, for på Kvindeborgen er det kvinderne, der

styrer slagets gang, hvorimod mændene er nødt til at være ydmyge, listige, intrigante og kokette –
karaktertræk, som man ellers har tilskrevet kvinder – for at overleve i de nye omgivelser.

Tage Voss‘ roman "Kvindeborgen" er skrevet som en thriller, men den tager også et kontroversielt spørgsmål
op til debat: Er kønsroller et resultat af traditioner, personligt temperament og oplysningsniveau, eller skyldes

de i virkeligheden en skæv social magtfordeling?

Tage Voss (f. 1918) er en dansk læge, forfatter og samfundsdebattør, der står bag en lang række romaner,
essays og fagbøger. Han har bred erfaring inden for mange sundhedsområder og har gennem årene engageret

sig i både den praktiske og den etiske side af lægegerningen.

 

Efter en lang og ødelæggende verdenskrig er samfundet for de få
overlevende mennesker helt forandret. Kønsrollerne er byttet om, for
på Kvindeborgen er det kvinderne, der styrer slagets gang, hvorimod
mændene er nødt til at være ydmyge, listige, intrigante og kokette –
karaktertræk, som man ellers har tilskrevet kvinder – for at overleve

i de nye omgivelser.

Tage Voss‘ roman "Kvindeborgen" er skrevet som en thriller, men
den tager også et kontroversielt spørgsmål op til debat: Er kønsroller

et resultat af traditioner, personligt temperament og
oplysningsniveau, eller skyldes de i virkeligheden en skæv social

magtfordeling?

Tage Voss (f. 1918) er en dansk læge, forfatter og samfundsdebattør,
der står bag en lang række romaner, essays og fagbøger. Han har
bred erfaring inden for mange sundhedsområder og har gennem
årene engageret sig i både den praktiske og den etiske side af

lægegerningen.
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