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Maria Helleberg har med stor respekt for de udvalgte 43 markante kvinder, fra 1700-tallet og frem til i dag,
tegnet indlevende og fortællende portrætter. I sit flydende og beskrivende sprog bliver læseren ført fra
den politiske slagmark til kunsten og sportens verden. Vi bevæger os gennem tiden set fra kvindernes
synsvinkel og deres gennemgribende mod. Alle med den fællesnævner, at kampen for deres køn og retten
til at blive taget seriøst og hørt har været bærende for deres liv og virke.
På min rejse i denne bog blev jeg flere gange både overrasket og chokeret. Nok kendte jeg til de
portrætterede kvinder fra omtaler i tv, film, litteratur og dokumentar. Men Maria Helleberg formår i sine
portrætter at trænge dybere ind kvindernes personlighed og sjæl. Samtidig bliver kvindernes historie
perspektiveret til samtiden – både i forhold til konkrete historiske begivenheder og personer.
En af 1800-tallets kvindekampe skildres gennem portrættet af den svenske operasanger Jenny Lind. Her i
Danmark kender vi hende måske bedst som H.C. Andersens store, dog ikke gengældte, kærlighed, om
hvem han skrev eventyret Nattergalen. Jenny Lind fik en verdensomspændende karriere, som hun langt
hen ad vejen selv tog hånd om. I en tid hvor kvinden nok skulle ses, men ikke høres, formåede hun at
bevise, at kvinder på bedste vis kan tage hånd om såvel karriere samt privatliv.
100 år senere optræder Moder Teresa på den internationale scene. Hun står som et klart bevis på en
religiøs lederfigur, der satte alt ind på at reformere hjælpearbejde blandt verdens fattigste.
Et af de nulevende kvindeportrætter tegnes af den amerikanske politiker Hillary Clinton. I 2015 bliver
hendes historiske og politiske eftermæle måske yderligere iværksat hvis og om hun stiller op til det
amerikanske præsidentvalg.
Kvinder, der forandrede verden, kan vi i dag takke for meget. De banede vejen for mange af det
muligheder, kvinder naturligt har i dag. Maria Hellebergs bog husker os på en tid, der var. På 43 stærke og
modige kvinder. Dem har vi heldigvis stadig mange af.
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