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Mine-Haha eller Om unge pigers kropslige uddannelse Frank Wedekind Hent PDF Forlaget skriver: Mine-
Haha eller om unge pigers kropslige uddannelse fra 1903 er et overset mesterværk af den tyske fin de siècle-
dramatiker Frank Wedekind; en filmisk, grotesk og skræmmende tidssvarende kortroman, der beskriver livet

på en disciplinær tysk pigeskole. Ubehag, dans, straf, undertrykkelse, pigeliv og gryende seksualitet
sammenskrives i et overvældende stærkt præfeministisk fiktionsrum; på samme tid allegorisk coming-of-age

roman og dystopisk fantasi à la The Handmaid’s Tale. 

 Frank Wedekind (1864-1918) var en tysk, præ-ekspressionistisk forfatter og en af sin tids mest spillede
dramatikere; Bertolt Brecht så ham f.eks. som sin lærermester. Hans stykker og bøger vakte stor

opmærksomhed og stor skandale på grund af deres ofte brutale samfundskritik og grænseoverskridende
æstetik. Han var en nådesløs kritiker af bourgeoisiets skinhellighed og af samfundets konventionelle krav om
forholdet mellem mænd og kvinder. Mange af hans tekster kan læses som dybt misogyne, men det giver

ligeså stor mening at se ham som en tidlig, måske ufrivillig, feminist. Blandt Wedekinds mest berømte værker
er ”børnetragedien” Frühlings Erwachen (1891) og Lulu-teksterne, Erdgeist (1895) og Die Büchse der
Pandora (1904), som Wedekind kaldte for en monstertragedie; Alban Bergs banebrydende opera Lulu fra
1935 bygger på disse tekster. Frank Wedekind døde i 1918 af komplikationer efter en blindtarmsoperation;
selv hans begravelse vakte skandale, da ikke kun berømte kunstnere og forfattere, men også en stor gruppe

kvinder fra Münchens red-light-district deltog. 

Johanne Lykke-Holm (f. 1987) er forfatter og prisvindende oversætter. Hun har blandt andet oversat Olga
Ravn, Yahya Hassan og Hiromi Ito til svensk. Hun driver skriveskolen Hekseskolen sammen med Olga Ravn.
I starten af 2017 debuterede hun, på svensk, med den anmelderroste roman Natten som föregick denna dag

(Bonniers).  
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siècle-dramatiker Frank Wedekind; en filmisk, grotesk og
skræmmende tidssvarende kortroman, der beskriver livet på en
disciplinær tysk pigeskole. Ubehag, dans, straf, undertrykkelse,
pigeliv og gryende seksualitet sammenskrives i et overvældende

stærkt præfeministisk fiktionsrum; på samme tid allegorisk coming-
of-age roman og dystopisk fantasi à la The Handmaid’s Tale. 

 Frank Wedekind (1864-1918) var en tysk, præ-ekspressionistisk
forfatter og en af sin tids mest spillede dramatikere; Bertolt Brecht så
ham f.eks. som sin lærermester. Hans stykker og bøger vakte stor
opmærksomhed og stor skandale på grund af deres ofte brutale

samfundskritik og grænseoverskridende æstetik. Han var en nådesløs
kritiker af bourgeoisiets skinhellighed og af samfundets

konventionelle krav om forholdet mellem mænd og kvinder. Mange
af hans tekster kan læses som dybt misogyne, men det giver ligeså
stor mening at se ham som en tidlig, måske ufrivillig, feminist.
Blandt Wedekinds mest berømte værker er ”børnetragedien”



Frühlings Erwachen (1891) og Lulu-teksterne, Erdgeist (1895)
og Die Büchse der Pandora (1904), som Wedekind kaldte for en
monstertragedie; Alban Bergs banebrydende opera Lulu fra 1935

bygger på disse tekster. Frank Wedekind døde i 1918 af
komplikationer efter en blindtarmsoperation; selv hans begravelse
vakte skandale, da ikke kun berømte kunstnere og forfattere, men
også en stor gruppe kvinder fra Münchens red-light-district deltog. 

Johanne Lykke-Holm (f. 1987) er forfatter og prisvindende
oversætter. Hun har blandt andet oversat Olga Ravn, Yahya Hassan
og Hiromi Ito til svensk. Hun driver skriveskolen Hekseskolen
sammen med Olga Ravn. I starten af 2017 debuterede hun, på

svensk, med den anmelderroste roman Natten som föregick denna
dag (Bonniers).  
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