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utraditionel. Toogtyve år gammel udgav hun i 1901 den første af flere romaner, der bl.a. handlede om
kvinders forventninger og mænds vanskeligheder ved at opfylde dem. På sin bryllupsrejse forelskede hun sig
i forfatteren Helge Rode, stak af med ham og fik sit første barn på den italienske ø Capri. Edith Rode blev
født i 1879 som ældste datter af hofmedicus C.H.H. Nebelong. Som forfatter, skribent og brevkasseredaktør
blev hun beundret for sin kløgt og frygtet for sit vide. Hun deltog aktivt i debatten om børns liv, kvinders

seksualitet og kampen mellem kønnene. Hun blev mor til fire og var desuden midtpunktet i en udadvendt og
aktiv familie. Alligevel havde hun modet og viljen til også at være kvinde og bidrage til skabelsen af en ny
tid – vor tid. Lone Kühlmann (f. 1945) er journalist, forfatter, debattør og foredragsholder. Hun har blandt
andet været ansat som journalist og studievært på DR, været chefredaktør på "Alt for Damerne" og bestredet
flere tillids- og bestyrelsesposter. Lone Kühlmann er forfatter til en lang række biografier og debatbøger.
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