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Barnet Karin Michaëlis Hent PDF Da Andrea dør, finder moren hendes dagbog over den sidste tid. Et nyt
billede af hendes datter tegner sig. Af en ung kvinde med en seksualitet og pubertetspsyke – af en ung

kvinde, der bliver gift med en ældre mand, der som ung var forelsket i hendes mor.

Med "Barnet" (1902) opnåede Karin Michaëlis stor popularitet. Her analyserer forfatteren på forbavsende
moderne vis den kvindelige psykologi og gør den unge kvindes indre liv tilgængelig for sin læser.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Karin Michaëlis (1872-1950) var en af sin tids bedst kendte danske forfattere nationalt såvel som
internationalt. Igennem hele sit forfatterskab kredser hun tematisk om kvindeundertrykkelse og pigers og

kvinders psykologi og seksualitet. Som ung rejste hun til København, hvor hun kom ind i det litterære miljø
omkring Georg Brandes. Under besættelsen måtte Karin Michaëlis bosætte sig i USA på grund af sin

mangeårige indsats for tyske forfattere på flugt fra nazismen, heriblandt Bertolt Brecht.
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