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Ørkenvandring Thit Jensen Hent PDF Da den unge og talentfulde Eleonora bliver gift, indleder hun en
ørkenvandring ud i et ægteskab med en mand, som ved første øjekast virker tilforladelig og god, men som
efterhånden svigter både hende og familien, da han bliver mere og mere sindssyg. Eleonora må derpå se sit
hjem og sin familie gå til grunde som et offer for tidens ægteskabslovgivning, som ikke giver hende nogle

rettigheder i den svære situation.

Med den indignation, som hun er så kendt for, beskriver Thit Jensen konflikten mellem billedet af det
lykkelige, ideelle ægteskab og de ulykkelige ægteskaber, der faktisk leves i virkeligheden, og viser samtidig,
hvilken konsekvens kvindens manglende myndighed indenfor ægteskabet har. Her lægger Thit Jensen sig

virkelig ud med sin samtid og de normer og forventninger, som hersker!

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

 

Da den unge og talentfulde Eleonora bliver gift, indleder hun en
ørkenvandring ud i et ægteskab med en mand, som ved første øjekast
virker tilforladelig og god, men som efterhånden svigter både hende
og familien, da han bliver mere og mere sindssyg. Eleonora må

derpå se sit hjem og sin familie gå til grunde som et offer for tidens
ægteskabslovgivning, som ikke giver hende nogle rettigheder i den

svære situation.

Med den indignation, som hun er så kendt for, beskriver Thit Jensen
konflikten mellem billedet af det lykkelige, ideelle ægteskab og de
ulykkelige ægteskaber, der faktisk leves i virkeligheden, og viser
samtidig, hvilken konsekvens kvindens manglende myndighed

indenfor ægteskabet har. Her lægger Thit Jensen sig virkelig ud med
sin samtid og de normer og forventninger, som hersker!

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