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Tonys læreår Agnes Von Krusenstjerna Hent PDF Efter sin mors død flytter Tony med sin far fra landet til
Stockholm. Her introduceres den sensitive teenager til en religiøs kreds af unge piger men må snart indse, at
hendes tro ikke rækker til at være en del af deres fællesskab. En romance vækker voldsomme følelser i Tonys
ellers rolige natur, og hun kommer tættere på sit eget væsen. Agnes von Krusenstjernas gennembrudstrilogi er
en varm og ærlig skildring af sindet, kærligheden og ikke mindst erotikken, der gjorde hendes forfatterskab
både kontroversielt og unikt. Agnes von Krusenstjerna fik sit gennembrud med trilogien om overklassepigen
Tony, der bukker under for en arvelig psykisk sygdom. Historien bygger på Agnes von Krusenstjernas egne
erfaringer med psykisk sygdom, og bøgernes stærke realisme vakte stor opsigt i samtidens litterære miljø.
Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) var en af Sveriges vigtigste forfattere i det 20. århundrede. Hun var af
adelig slægt på både moderen og faderens side. Hendes skildringer af kvindelig seksualitet og kvindeliv vakte
stor opsigt i samtidens Sverige og medførte blandt andet den såkaldte "Krusenstjerna-fejde", der splittede det
svenske litterære miljø. Hun led periodevis af psykisk sygdom og var af flere omgange indlagt på sindssyge

hospitaler. Både dette miljø og hendes adelige baggrund skildres i hendes værker.

 

Efter sin mors død flytter Tony med sin far fra landet til Stockholm.
Her introduceres den sensitive teenager til en religiøs kreds af unge
piger men må snart indse, at hendes tro ikke rækker til at være en del
af deres fællesskab. En romance vækker voldsomme følelser i Tonys
ellers rolige natur, og hun kommer tættere på sit eget væsen. Agnes
von Krusenstjernas gennembrudstrilogi er en varm og ærlig skildring
af sindet, kærligheden og ikke mindst erotikken, der gjorde hendes
forfatterskab både kontroversielt og unikt. Agnes von Krusenstjerna
fik sit gennembrud med trilogien om overklassepigen Tony, der
bukker under for en arvelig psykisk sygdom. Historien bygger på
Agnes von Krusenstjernas egne erfaringer med psykisk sygdom, og
bøgernes stærke realisme vakte stor opsigt i samtidens litterære
miljø. Agnes von Krusenstjerna (1894-1940) var en af Sveriges

vigtigste forfattere i det 20. århundrede. Hun var af adelig slægt på



både moderen og faderens side. Hendes skildringer af kvindelig
seksualitet og kvindeliv vakte stor opsigt i samtidens Sverige og
medførte blandt andet den såkaldte "Krusenstjerna-fejde", der

splittede det svenske litterære miljø. Hun led periodevis af psykisk
sygdom og var af flere omgange indlagt på sindssyge hospitaler.
Både dette miljø og hendes adelige baggrund skildres i hendes

værker.
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