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Gylden høst Thit Jensen Hent PDF Forlaget skriver: I Thit Jensens sidste roman optræder den beherskede
dommer Maage, hans alt andet end beherskede familie og deres livlige og kaotiske hverdag. Ind i familien

kommer snart en ny stuepige, som sætter orden på tingene, og som har stor indflydelse på familien. Men som
tingene skrider frem, bliver det klart, at stuepigen måske alligevel ikke er den, hun giver sig ud for at være,

og den gode dommer og hans familie bliver for altid forandret.

Gylden Høst er en humoristisk roman skrevet i et legende sprog, som Thit Jensen selv blot ønskede måtte
bringe et smil frem hos læseren. Den er helt anderledes end hendes mest kendte historiske romaner, men

bestemt ikke mindre intelligent og underholdende.

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.

"Thit Jensen [langede] ud med en sødme og humor, som kunne være forløsende for begge køn" - Jens
Andersen på B.dk
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