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Det evigt kvindelige Loulou Lassen Hent PDF Loulou Lasssen (1876-1947) er mest kendt som oversætter af
Maupassant og som journalist. Hun var i mange år knyttet til Politiken, og hun var den første kvindelige

journalist, der ikke var henvist til mad- og modestof. Hun skrev reportager, artikler om medicin og sundhed
og stod under første verdenskrig for redaktionen af krigsnyhederne. "Det evigt kvindelige" er hendes eneste
roman. Den udkom under hendes fødenavn Loulou Marcussen og fortæller om en kvindelig forfatter, der vil
leve alene og have samme ret som mændene til at dyrke elskov med de mænd, hun vælger. Men den mand,
hun først har valgt, er blød og hæmmet af sin stærke moderbinding og hun må opgive ham igen. Politiken
skrev i sin anmeldelse bl.a. " [Hun] lader aldrig sin Heltinde i Ro, udspejder og belurer hende og aflokker

hende den inderligste Tilstaaelse… Og man hører gennem Bogen et triumferende Udbrud over, hvor godt der
er sigtet, og hvor rigtig der er ramt.”
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