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Fru Marie Grubbe J.P. Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Fru Marie Grubbe fortæller om 1600-tallets
historiske adelsfrue Marie Grubbe og hendes helt usædvanlige liv, hvor hun bevidst bryder sit ægteskab med
Frederik III´s søn Ulrik Frederik Gyldenløve og forlader sin privilegerede stilling ved hoffet for at realisere
sine erotiske drifter og leve et ægte liv i overensstemmelse med sin natur sammen med den simple ladefoged

Søren. Hun ender sine dage som fattig færgekone, men uden fortrydelse eller beklagelse.

Fru Marie Grubbe er medtaget som et af de 12 mest betydningsfulde litterære værker i den danske
Kulturkanon, hvor det blandt andet anføres, at »Portrættet af Marie Grubbe indvarsler en ny tids ændrede
forhold mellem mænd og kvinder. Maries følelser blotlægges i sansenære punktnedslag adskilt af episke

spring, som løsrevne mosaiksten, der tilsammen antyder en livshistorie. Jacobsen er på én gang illusionsløs
og intenst medlevende i sin skildring af en frigjort kvindes ubændighed og vildfarelser ...«

- Kulturkanon

»Vor tids fineste kærlighedsroman.«
- Tom Kristensen
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