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Udkommer 13. december 
 
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 Kvinde 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 instituioner, om de har mure eller 
ej, kobler hun magtens arrogance til det samme ene: manden-som-
sådan. 
 
Frem for alt er sproget inficeret.  Det er mandens sprog, det er 
ham, der har defineret begreberne, alle vi andre er nikke-
dukker, der efteraber og ingenting mener, ingenting er i stand 
til at udtrykke om krop og sjæl:  
Og selv om det ubetinget maa siges, at det har lange Udsigter endnu, at 
Generationer skal fødes og dø, før kvindelig Intelligens faar tildannet sig 
Sproget til paa een Gang tilforladeligere og dog smidigt Meddelelsesmiddel 
imellem sig og Samfundet, saa er det dog, saa vidt jeg kan se, noget ”der 
ligger for”, en ærlig sag som vor Natur og vor Stilling som Nykomlinge 
anviser, at klare for os og sigte efter Evne de Begreber og Talemaader, vi 
forefinder. 
 
God fornøjelse. 
Mvh Hans Otto Jørgensen / Gladiator 
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