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Den store gudinde Toni Liversage Hent PDF Forlaget skriver: I "Den store gudinde" gennemgår Toni
Liversage op mod 25.000 års kulturhistorie med arkæologiske og historiske kvindefigurer i centrum.
Med udgangspunkt i disse figurer skildrer forfatteren de skred i opfattelsen af kvinden, som er sket i tidernes
løb. Skred, der blandt andet kan kobles til bondesamfundets udvikling og patriarkatets opkomst, teknologiens
landvindinger og religioners kosmologi. Og som ikke mindst lagde religioner, der centrerede sig omkring
kvindelig guddomme i graven.
Toni Liversage (1935-2014) var en dansk forfatter og oversætter. Toni Liversage havde et stort socialt
engagement og var i mange år en kendt feminist, fredsaktivist og socialist. Hun var uddannet mag.art i slavisk
filologi og stod bag en del danske oversættelser af forfattere fra det tidligere Jugoslavien. Af Toni Liversages
eget forfatterskab kan nævnes "Fædre og døtre: russiske kvinder i aktion mod zarismen" (1976), "At erobre
ordet: kvinderne og arbejderbevægelsen" (1980), "George Orwell: en introduktion" (2000) og "Et lille stykke
elfenben: om Jane Austens forfatterskab" (2009).
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