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Kongen fra Sande Thit Jensen Hent PDF Thit Jensens yderst vellykkede og interessante bud på en
hjemstavnsroman. Langsomt kører den vejrbidte bonde Hans Yngvar hen over den jyske hede med sin døde

søn liggende i en kiste bagi. Som i en slags skærsild må faderen gennemføre denne tur over heden, og
undervejs genkender han de steder, som han passerer, og det minder ham om sønnen og deres liv og

oplevelser sammen. Gennem landskabet skildres altså både sønnen, men også en generationskløft imellem de
to, og ikke mindst den anger som faderen sidder tilbage med.

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.

"Den lille roman Kongen fra Sande er værd at gå på biblioteket eller til antikvaren for at opspore, hvis man
vil ha' en duft af forfatterskabets styrke i dag" – Ebbe Mørk, Politiken

"Thit Jensen gav med Jorden, 1915, og Kongen fra Sande, 1919, sit bidrag til hjemstavnslitteraturen" -
Marianne Zibrandtsen, Kvinfo.dk
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