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Mit hjerte blev skabt til kærlighed Bodil Wamberg Hent PDF "Gud tilgive mig min svaghed, menneskene kan
ikke, men mit hjerte blev skabt til kærlighed. Jeg må elske eller dø."

En fortælling om kærligheden mellem malerinden Eleonore Christine Tscherning og politikeren Anton
Frederik Tscherning – krigsminister i 1848. Deres dramatiske kærlighedshistorie udspiller sig på baggrund af

en af de mest tragiske perioder i danmarkshistorien, årtierne op til 1864.

De var fætter og kusine, men mødtes først i 1838, da Nore var 19 år og Tscherning 41. Han var en omsværmet
og politisk kontroversiel ungkarl, der havde svoret, at han aldrig ville gifte sig. Nore var en sårbar ung pige,
der havde haft en forkvaklet barndom. Sympatien mellem dem var stor, men da han en dag i et anfald af

letsindighed kom til at give den lille, sorthårede Nore et kys i entreen, var hendes skæbne beseglet: ham eller
ingen.

Men trods sin psykiske sårbarhed var Nore samtidig en sej og passioneret personlighed, der nu tog fat på en
kærlighedskamp, som – foruden tilværelsens andre vanskeligheder – også havde Guldaldertidens

konventionelle seksualmoral imod sig.

Den danske forfatter Bodil Wamberg (f. 1929) er uddannet cand.mag. i dansk og engelsk og arbejdede i en
lang årrække som lektor på Danmarks Lærerhøjskole. Bodil Wamberg er særligt kendt for sine mange
biografier om historiske personer, heriblandt Leonora Christine, H.C. Andersen, Grevinde Danner og

Mathilde Fibiger.

 

"Gud tilgive mig min svaghed, menneskene kan ikke, men mit hjerte
blev skabt til kærlighed. Jeg må elske eller dø."

En fortælling om kærligheden mellem malerinden Eleonore
Christine Tscherning og politikeren Anton Frederik Tscherning –
krigsminister i 1848. Deres dramatiske kærlighedshistorie udspiller

sig på baggrund af en af de mest tragiske perioder i
danmarkshistorien, årtierne op til 1864.

De var fætter og kusine, men mødtes først i 1838, da Nore var 19 år
og Tscherning 41. Han var en omsværmet og politisk kontroversiel
ungkarl, der havde svoret, at han aldrig ville gifte sig. Nore var en
sårbar ung pige, der havde haft en forkvaklet barndom. Sympatien
mellem dem var stor, men da han en dag i et anfald af letsindighed
kom til at give den lille, sorthårede Nore et kys i entreen, var hendes

skæbne beseglet: ham eller ingen.

Men trods sin psykiske sårbarhed var Nore samtidig en sej og
passioneret personlighed, der nu tog fat på en kærlighedskamp, som

– foruden tilværelsens andre vanskeligheder – også havde
Guldaldertidens konventionelle seksualmoral imod sig.

Den danske forfatter Bodil Wamberg (f. 1929) er uddannet



cand.mag. i dansk og engelsk og arbejdede i en lang årrække som
lektor på Danmarks Lærerhøjskole. Bodil Wamberg er særligt kendt
for sine mange biografier om historiske personer, heriblandt Leonora
Christine, H.C. Andersen, Grevinde Danner og Mathilde Fibiger.
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