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Stygge Krumpen - Del 1 Thit Jensen Hent PDF I Stygge Krumpen, én af Thit Jensens mest læste og elskede
romaner, føres læseren igennem et malerisk billede af Danmark i 1500-tallets reformationstid. Tidens konflikt
mellem protestantisme og katolicisme indebærer store indre kampe for biskoppen Stygge Krumpen. Han
plages nemlig af modstridende følelser af fordærvets lyst og begær over for moralens ansvar og pligt.

Stygge Krumpen er en poetisk roman fyldt med smukke formuleringer, som giver den historiske fortælling
om et Danmark i bevægelse en dybde, som kun få andre end netop Thit Jensen ville kunne gøre det.

Dette er Stygge Krumpens del 1 af 2.

Thit Jensen (1876-1957) var en af Danmarks vigtigste kvindelige forfattere i det 20. århundrede. Det
omfattende forfatterskab breder sig over både historiske og samtids-romaner, men også over novelle-

samlinger og en enkelt børnebog. Udover de mange populære værker huskes Thit Jensen idag nok bedst for
sin rolle som engageret kvindesagsforkæmper. En rolle som også skinner klart igennem i forfatterskabet, bl.a

ved dets mange stærke kvindelige karakterer.

"Et mesterværk, vist det bedste i dansk litteratur" - Søren Espersen i Information

"Thit Jensen [var] også spiritistisk interesseret og hun hævdede selv, at hendes historiske romaner til dels
byggede på spiritistiske kontakter med de personer som hun portrætterede. Det tog hendes samtid med oprejst

pande ... Danskerne kunne lide Thit" - Dorthe J. Thorsen, Danmarksbloggen.dk
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