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Anes bog Grete Stenbæk Jensen Hent PDF Ane – en kvinde fra det indremissionske miljø i Jylland i
begyndelsen af 1900-tallet. Det er hende, der er hovedpersonen i "Anes bog", en roman, der tager
udgangspunkt i de dagbogsnotater, hun har ført i sin andagtsbog. Det er her, hun kan få luft for sine

betragtninger om religionen, om ægteskabet og om alt det andet, der er en del af hendes liv. Den lille bog
vidner om konflikter i Anes sind, og viser, hvordan det er at være en livslysten ung kvinde, der er opvokset i

og dannet af den indremissionske livsindsnævrende holdning til verden.

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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