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Viljens styrke Birgitte Possing Hent PDF Den STORE biografi om kvinden bag Zahles skole i København.
Det er fortællingen om den tidligt forældreløse Natalie Zahle (1827-1913), der som voksen blev

familieoverhoved, skoleleder og bygherre, men som livet igennem var en urolig, søgende sjæl. Hun var kendt
viden om og færdedes i meget forskellige og ofte indbyrdes stridende kredse med fortrolige, intime forhold til

nogle få udvalgte mænd og kvinder.

På 50 år skabte Natalie Zahle et skoleimperium med nationale ambitioner. For første gang i
Danmarkshistorien blev piger og kvinder her uddannet på lige fod med drenge og mænd - hendes værk skabte
fundamentet for den tidlige kvindebevægelse. Bogen kaster nyt lys over hendes liv og værk på baggrund af
samtidens kulturelle, politiske, dannelsesmæssige og kønspolitiske strømninger. "Historien om et mærkeligt

og modsætningfyldt, ja, gådefuldt (magt)menneske." - Jens Kistrup, Berlingske Tidende.
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