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Angående Gudrun Grete Stenbæk Jensen Hent PDF Gudrun er fyldt 70, og hendes guldbryllup nærmer sig.
Nu ser hun tilbage i et forsøg på at gøre op med et liv, der i høj grad har været levet på andres præmisser.

Barndommen i et indremissionsk hjem lærte hende, at livsglæde var knyttet til skyldfølelse og at selvtillid var
et udtryk for hovmod. Først i sit voksenliv lykkes det hende at frigøre sig en smule fra den traditionelle

kvinderolle og engagere sig i job, højskole og politik. Hvad gik galt, og hvor gik det galt? Og vil det lykkes
hende at få afdækket sine smertepunkter, så hun afklaret kan se frem til sit guldbryllup?

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.

 

Gudrun er fyldt 70, og hendes guldbryllup nærmer sig. Nu ser hun
tilbage i et forsøg på at gøre op med et liv, der i høj grad har været
levet på andres præmisser. Barndommen i et indremissionsk hjem
lærte hende, at livsglæde var knyttet til skyldfølelse og at selvtillid
var et udtryk for hovmod. Først i sit voksenliv lykkes det hende at
frigøre sig en smule fra den traditionelle kvinderolle og engagere sig
i job, højskole og politik. Hvad gik galt, og hvor gik det galt? Og vil
det lykkes hende at få afdækket sine smertepunkter, så hun afklaret

kan se frem til sit guldbryllup?

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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