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Eget værelse Virginia Woolf Hent PDF Virginia Woolfs essay Eget værelse blev til på baggrund af to
forelæsninger i 1928 om kvinder og litteratur og om den kvindelige kunstners mulighed for at gøre sig

gældende i en mandsverden. Det kræver, at "En kvinde må have penge og et værelse for sig selv, hvis hun
skal skrive skønlitteratur." Bogen fik med sine tanker om kvinden som selvstændigt individ med økonomisk
og arbejdsmæssig selvstændighed en banebrydende betydning for kvindefrigørelsen og er fortsat et centralt
værk i feminismen og den feministiske litteraturkritik. Tankerne fremsættes med humor, vrede, ironi og
skarpsindighed under vandringer med besigtigelse af natur og institutioner, besøg og middage, hvor en

historisk gennemgang af kvindelige forfattere blandes med fiktive forestillinger. Eget værelse er et af Virginia
Woolfs mest betydende værker, men også et af de lettest tilgængelige og mest populære.

"Måske endnu mere væsentlig i dag end den var i 1928. For den rummer den forståelse af begge køns
dilemma, som vi må og skal frem til, om vi ikke skal stå i stampe i gensidig 'kønsracisme' og

skældsordsudveksling." – Elsa Gress, forordet til Eget værelse

"En feministisk klassiker." – John Chr. Jørgensen, Politiken

"Jeg kan ikke ryste Virginia Woolfs dæmpede stemme af mig efter at have læst bogen Eget værelse. Hendes
klare, dybtgående tankerække som hun fører læseren ind i, sikkert og vedkommende, sidder stadig i

baghovedet. Det er lidt af en åbenbaring at åbne den bog og glide ind i hendes lange, gennemarbejdede
sætninger." – Bente Clod

"… det er et essay, der stadig kan kaste lys over både feminisme og feministfejder, med det suveræne overblik
Virginia Woolf tillader sig at have." – Tine Byrckel, Information
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