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Ingeborg Grete Povlsen Hent PDF Ingeborg Pamperin er det kvindelige midtpunkt i kredsen om den unge
digter Viggo Stuckenberg i 1880'erne, de falder pladask for hinanden og bliver gift. Kærligheden har dog

trange kår, begge lever udsvævende og finder ikke ro hos hinanden. Derfor bliver de skilt, og Ingeborg rejser
til New Zealand med sin elsker i håbet om et bedre liv. Men det bliver imidlertid ikke indfriet.

"Ingeborg" er den biografiske roman om Ingeborg Stuckenberg liv og dens tragiske afslutning. Den dannede
forlægget til den populære tv-serie "To som elsker hinanden".

Grete Anna Povlsen (1915-1996) debuterede med romanen Trojka i 1964 og modtog allerede året efter den
første af en stribe anerkendelser for sit arbejde som "Forfatterne Harald Kiddes og Astrid Ehrencron-Kiddes
Legat". Fra 1981 og til sin død modtog hun Statens Kunstfonds livslange ydelse. I 1985 udgav hun romanen
"Ingeborg", der blev bogen bag tv-serien "To som elsker hinanden" – om Ingeborg og Viggo Stuckenbergs

tragiske kærlighedshistorie.

"Grete Poulsen får tidsbilledet til at leve, glød og mættet tyngde, næsten besathed, til disse kendte figurer fra
halvfemsernes danske digtning. Kvindebog, kulturhistorie, kærlighedsroman i samme fine åndedrag".

– Hans Andersen, Jyllands-Posten
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