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Kvindeland Charlotte Perkins Gilman Hent PDF Kort før 1. verdenskrig sætter verden i brand i 1914, gør tre
unge amerikanske opdagelsesrejsende et utroligt fund i et uudforsket naturområde. "Kvindeland" er navnet på

det utopiske samfund, der i tusindvis af år har været afskærmet fra omverdenen, og hvor der nu kun bor
kvinder. De tre mænds frygt for at blive mødt med mistro og modvilje gøres til skamme, da kvinderne tager
dem til sig med åbne arme og gør en stor indsats for at lære dem deres sprog, så de kan blive en del af deres

samfund. I takt med at mændene kommer til at forstå landets socialistiske og solidariske normer,
befolkningens åbenhed og hjælpsomhed og den fuldstændige mangel på kønsrollernes snærende bånd,

begynder de at se deres eget hjemland i et helt andet lys.

Charlotte Perkins Gilman (1860-1935) var en af de første feminister, der forsøgte at forene feminisme med
socialisme. Hun brugte sit liv på at holde foredrag og skrive bøger for at fremme kvindesagen. Ud over

fiktion og digte skrev hun bøger om historie, antropologi, etik og filosofi, og hendes bidrag til kulturhistorien
og kvindesagen har været enormt.
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