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Sagn og Syner Thit Jensen Hent PDF Thit Jensen fandt, med sin spirituelle interesse, stor inspiration i den
storladne og mægtige islandske natur, og hun skrev her novellesamlingens elleve gruopvækkende og
mystiske spøgelseshistorier. Det er gyserhistorier, som undersøger mennesket kraftfulde underbevidsthed
gennem naturens potente billeder. Landskabets ulmende lava og springende gejsere bliver i novellerne
billeder på netop den menneskelige seksualitet, som den bobler og syder, men naturen gemmer også på
overnaturlige væsner, dæmoner og gengangere! Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og 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. "Spiritismen havde
en voldsom udbredelse i Danmark i 1920erne, hvor blandt andre forfatteren og kvinderetsforkæmperen Thit
Jensen var en stor fortaler" – Jens Grønbech, tv2.dk "Thit var frontkæmper for spiritismen" – Spiritist.dk
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