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Kærligheds spind Knud Hjortø Hent PDF Forlaget skriver: Jensine er fra barnsben en mærkelig og fjollet
pige, der er for genert til at se mænd i øjnene. Én mand lykkes det dog at fange Jensines blik; hun forelsker
sig i ham, men så snart han har forført hende, mister hun sine illusioner og nægter at se ham igen. I stedet
gifter hun sig med den kedelige og fornuftige hr. Johnsen, og inden året er omme, føder hun en pige med
tvivlsomt faderskab. Alt det fjollede, generte og barnlige forsvinder fra Jensine, og hun bliver en hengiven,
men striks mor for den lille Johanne. Johanne bliver ganske anderledes end sin mor, og kontrasten mellem de

to kvinder er blevet til bogen "Kærligheds spind".

Den danske forfatter Knud Hjortø (1869-1931) blev født ind i en bondeslægt, men begyndte tidligt at dyrke
sin interesse for kultur og litteratur. Han studerede filologi, boede et par år i Paris og blev senere lærer på

seminariet i Vordingborg. Han debuterede som forfatter med bogen "Syner" i 1899, som fulgtes op af en lang
række romaner og novellesamlinger. Selvom Knud Hjortø ikke opnåede stor berømmelse på sin egen tid, er
hans bøger senere blev bredt anerkendt for deres udprægede originalitet og spændende menneskeskildringer.
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