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Jomfrudans Julie Raben-Korch Hent PDF ’Jomfrudans’ er et detaljeret og sanseligt portræt af den purunge,
smukke lægedatter, Nina Kalmer. Vi følger hende, fra hun som trettenårig i 1890 er på vej fra Danmark over

Atlanten og hjem til forældrene på Sankt Croix – indtil
hun ni år senere forlader øerne.

Umiddelbart forekommer tilværelsen på øerne at være en sorgløs tid med udstrakt selskabelighed europæerne
imellem. Men under den solbeskinnede overflade lurer økonomisk usikkerhed og truslen om Danmarks salg

af kolonierne.

For de unge, europæiske døtre er ægteskab den eneste mulighed for at skabe egen tilværelse i det lukkede,
patriarkalske samfund, hvor tiden synes at være gået i stå. I disse år begynder derfor et voksende antal unge
piger så småt at søge mod hjemlandet og familien dér, hvor fremtidsmulighederne synes knap så begrænsede.
Men indtil da bevarer de facaden, skåler i Regentens punch og danser lancieren med stadig mere rastløse

fødder.
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