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Martha! Martha! Grete Stenb\u00e6k Jensen Hent PDF Martha er taget tilbage til sin barndomsegn for at
komme sig over et selvmordsforsøg. Hun er vokset op i et indremissionsk hjem i Vestjylland, og hendes
livskrise og sammenbrud kommer af, at hun, med denne baggrund, umuligt kan passe ind i det moderne

samfund. Nu bor hun hos barndomsveninden Marie, går lange ture og læser i de gamle dagbøger, mens hun
forsøger at få styr på alt det, der er gået forud, og at finde et åndeligt ståsted uden for kristendommen. Grete
Stenbæk Jensen (1925-2009) er primært kendt for sine litterære skildringer af arbejdermiljøet og af den

arbejdende kvinde. Hun voksede op i et indremissionsk hjem i Vestjylland og blev som voksen
hjemmegående husmor. Senere fik hun arbejde på et æggepakkeri, hvilket blev inspirationskilde til

debutromanen "Konen og æggene" (1973). Grete Stenbæk Jensen trækker i mange af sine romaner på egne
erfaringer og livsoplevelser.
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