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Ud af stedet Grete Stenb\u00e6k Jensen Hent PDF I Grete Stenbæk Jensens tredje roman i serien om den
handlekraftige Thea er det husmandsparret Thea og Ejner, der står i centrum. Livet på landet er hårdt op
gennem 50‘erne og 60‘erne, hvor landbruget og den livsform, der traditionelt har knyttet sig til det,

gennemgår store forandringer. Ægteparret må kæmpe økonomisk og Thea tager fabriksarbejde, så de kan få
det til at løbe rundt. Samtidig har hun sammenstød med datteren Ragnhild, der har arvet sin mors stejle sind.
Grete Stenbæk Jensen (1925-2009) er primært kendt for sine litterære skildringer af arbejdermiljøet og af den

arbejdende kvinde. Hun voksede op i et indremissionsk hjem i Vestjylland og blev som voksen
hjemmegående husmor. Senere fik hun arbejde på et æggepakkeri, hvilket blev inspirationskilde til

debutromanen "Konen og æggene" (1973). Grete Stenbæk Jensen trækker i mange af sine romaner på egne
erfaringer og livsoplevelser.
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