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Jeg længes... Thit Jensen Hent PDF Thit Jensens dagbøger, som hun skrev helt fra 15års alderen og næsten 40
år frem, giver et unikt indblik i det indre liv hos en kvinde, som ikke blot var en elsket forfatter, men også en
aktiv og ofte provokerende kvindeforkæmper - en valkyrie blev hun på sin egen tid kendt som! I dagbøgerne
beskriver Thit Jensen den indre trang til at skrive, og de udfordringer som denne trang giver, når man er en
kvinde i et mandsdomineret samfund. Dagbøgerne var også en måde, hvorpå Thit Jensen holdt styr på et ofte
modsætningsfyldt sind og en dobbelt natur, som også kommer til udtryk i hendes romaner, bl.a. den tidlige To

Søstre. Dagbøgerne giver på den måde indsigt i et af Danmarks helt store kvindelige forfatterskaber.

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning.

Thit Jensen (1876-1957) var en af Danmarks vigtigste kvindelige forfattere i det 20. århundrede. Det
omfattende forfatterskab breder sig især over historiske og samtidsromaner, men udover de mange populære

værker huskes Thit Jensen i dag også for sin rolle som engageret kvindesagsforkæmper.

 

Thit Jensens dagbøger, som hun skrev helt fra 15års alderen og
næsten 40 år frem, giver et unikt indblik i det indre liv hos en

kvinde, som ikke blot var en elsket forfatter, men også en aktiv og
ofte provokerende kvindeforkæmper - en valkyrie blev hun på sin
egen tid kendt som! I dagbøgerne beskriver Thit Jensen den indre

trang til at skrive, og de udfordringer som denne trang giver, når man
er en kvinde i et mandsdomineret samfund. Dagbøgerne var også en
måde, hvorpå Thit Jensen holdt styr på et ofte modsætningsfyldt sind
og en dobbelt natur, som også kommer til udtryk i hendes romaner,
bl.a. den tidlige To Søstre. Dagbøgerne giver på den måde indsigt i et

af Danmarks helt store kvindelige forfatterskaber.

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning.

Thit Jensen (1876-1957) var en af Danmarks vigtigste kvindelige
forfattere i det 20. århundrede. Det omfattende forfatterskab breder
sig især over historiske og samtidsromaner, men udover de mange
populære værker huskes Thit Jensen i dag også for sin rolle som

engageret kvindesagsforkæmper.
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