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Gerd – det tyvende århundredes kvinde Thit Jensen Hent PDF Den unge pige Gerd vokser op på øen Fur i
starten af det 20. århundrede i et traditionelt kvindeundertrykkende landligt miljø. Her har hun svært ved at

passe ind, men hun gør sit yderste for at være huslig og kvindelig, som hun bør. Med en stormende
forelskelse i den unge Philip Bull bliver konflikten mellem Gerds kærlighed og intellekt dog tydelig, og hun
må til sidst tage et endeligt valg. Enten må hun blive i dette miljø og vælge den patriarkalske kærlighed, eller

hun må forlade det til fordel for et helt andet og mere selvstændigt liv.

Fortællingens hovedkarakter Gerd, som følges videre i den senere roman Aphrodite fra Fuur, står for Thit
Jensen som et repræsentativt billede på det 20. århundredes kvinde og dennes udviklingshistorie.

"Samtidens ubetinget bedste danske kvindelige roman"
-Beth Juncker, Nordicwomensliterature.net

"I Gerd, der vel også står som Thit Jensens fineste kvindeportræt, er der immervæk en sproglig vitalitet og et
euforisk drive, der i sin bevidste og dristige flirten med familiejournallekturen (der omtales jævnligt og
nyfigent af den unge Gerd) fremstår med en friskhed og slående akkuratesse i enkelte, formidabelt

arrangerede scener" - Lise Garsdal, Politiken

Om forfatteren
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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må hun blive i dette miljø og vælge den patriarkalske kærlighed,
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Om forfatteren
Thit Jensen (1876-1957) var en af Danmarks vigtigste kvindelige
forfattere i det 20. århundrede. Det omfattende forfatterskab breder
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populære værker huskes Thit Jensen i dag også for sin rolle som
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