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Digteren og Malerinden Marianne Hesselholt Hent PDF Forlaget skriver: Digteren B.S. Ingemann (1789-
1862) og hans hustru, kunstmalerinden Lucie Mandix (1792-1868) var to af guldalderens største

kulturpersoner. Selvom Ingemann i sin egen tid af mange blev afskrevet som en eventyrdigter, der mest
appellerede til børn og barnlige sjæle, og i dag ses som en lysets digter, så var der også altid et element af

mørke i hans værker. Ligesom vi ser hans kone, Lucie Mandix‘, malerier som fyldt med lys, men dog ofte på
en mørk baggrund. Marianne Hesselholts roman om det kunstneriske ægtepar fortæller om deres spændende

historie, og hvordan deres sammensatte personligheder skinnede igennem i deres virke som kunstnere.

Den danske forfatter Marianne Hesselholt (f. 1943) er uddannet cand.mag. i fransk og dansk fra Aarhus
Universitet og arbejdede efterfølgende som gymnasielærer. Marianne Hesselholt har udgivet en lang række
novellesamlinger samt historiske og biografiske romaner. I sine noveller har hun blandt andet beskæftiget sig

med sygdommen demens.
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