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Opdateret Helga Johansen Hent PDF Forlaget skriver: Helga Johansen er rabiat. Hun er med som blind
passager hele vejen fra Georg Brandes og Det Moderne Gennembrud til århundredeskiftet. Hun var fireogtyve
år gammel, da hun i 1876 skrev et fireogtyve sider langt brev til Georg Brandes.  I 1898, toogtyve år efter,
debuterede hun med tre noveller eller talestykker, hun under pseudonymet Et Fruentimmer, kaldte Rids. Slet
og ret. Herefter hovedværket Hinsides i 1900, den lille pamflet Brev til Menneskene i 1903 og enkelte artikler
og et stk. dramatik i Kvinden og Samfundet. Romanen Hinsides blev godt modtaget, ja overvældende godt. I

pressen og blandt andre forfattere og meninge læsere som kom og bare sagde SHIT. 

I Opdateret finder du brevet til Georg Brandes, talestykket Passiar, plus et udvalg af artikler og kommentarer
i Kvinden og Samfundet og Brev til Menneskene. I brevet til Brandes forsikrer Helga Johansen, at hun ikke
henvender sig på grund af ulykkelig kærlighed, at hun slet ikke er i stand til at fremkalde følelser af en sådan
art, der er ikke noget hjerte at knuse.  Hun har dårligt ben som følge af en ulykke som barn, hun er halt, en
krøbling, hvilket, mener hun, definitivt stempler hende som anderledes. Som følge af smerterne har hun

oparbejdet et misbrug af opium. Hun forfalsker recepter og er dermed kriminel. Hun arbejder som lærerinde i
almueskolen, men har sadistiske fantasier om sine elever og må opgive sit kald. Det er at være udenfor.

Sadist, pyroman, opiofag, sindssyg. 

Men den røde tråd hele vejen igennem er, uden svinkeærinder, opgøret med enhver form for autoritet. Om det
er sindssygehospitalet eller andre institutioner, om de har mure eller ej, kobler hun magtens arrogance til det

samme ene: manden-som-sådan.

Helga Johansen, 1852-1912, dansk forfatter. Debuterede med Rids – tre monologer (1896), dernæst Hinsides
(1900) og Brev til Menneskene (1903). I 2013 blev Hinsides genudgivet i Sandalserien på Forlaget Gladiator.
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