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Med tiden Grete Stenb\u00e6k Jensen Hent PDF Thea og Ejners liv på landet er mod forventning ikke blevet
lettere efter Danmarks indtræden i EF. Det eneste, der redder dem fra fallit, er Ejners forsigtighed i forhold til
at investere for lånte penge og Theas udearbejde. De to er meget forskellige, og det fører til stridigheder

mellem dem – stridigheder, der også afspejler brydninger i samfundet. "Med tiden" er fjerde og afsluttende
bind i Grete Stenbæk Jensens romanserie om den handlekraftige Thea. 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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