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Från verklighetens stränder Anna Williams Hent PDF Forlaget skriver: Agnes von Krusenstjerna (1894-1940)
var på många sätt motsatsernas författare. Fylld av skrivglädje samtidigt som hon ibland greps av

depressioner så svåra att hon måste vårdas på mentalsjukhus. Noggrann med litterär kvalitet men angelägen
om att nå ut brett. Född adlig men fast besluten att försörja sig själv.

Hon vågade skriva öppet om mycket som man tidigare tigit om - sexualiteten och det undermedvetnas makt,
psykologi och andlighet, kärleken och svårigheten att leva tillsammans. På 40-talet kritiserades hon för sin
politiska omedvetenhet, men senare tiders feministiska litteraturforskare har sett att hennes granskning av det

systematiska förtrycket av kvinnorna i ett patriarkaliskt samhälle också har politiska dimensioner.

Litteraturforskaren Anna Williams har redan tidigare studerat Agnes von Krusenstjerna och hennes
generationskamrater. I sin nya bok presenterar hon en människa och ett författarskap som fortfarande finner

nya läsare.

 

Forlaget skriver: Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) var på
många sätt motsatsernas författare. Fylld av skrivglädje samtidigt
som hon ibland greps av depressioner så svåra att hon måste vårdas
på mentalsjukhus. Noggrann med litterär kvalitet men angelägen om
att nå ut brett. Född adlig men fast besluten att försörja sig själv.

Hon vågade skriva öppet om mycket som man tidigare tigit om -
sexualiteten och det undermedvetnas makt, psykologi och andlighet,

kärleken och svårigheten att leva tillsammans. På 40-talet
kritiserades hon för sin politiska omedvetenhet, men senare tiders
feministiska litteraturforskare har sett att hennes granskning av det
systematiska förtrycket av kvinnorna i ett patriarkaliskt samhälle

också har politiska dimensioner.

Litteraturforskaren Anna Williams har redan tidigare studerat Agnes
von Krusenstjerna och hennes generationskamrater. I sin nya bok
presenterar hon en människa och ett författarskap som fortfarande

finner nya läsare.
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