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1 Indledning og problemformulering
Ved 1900-tallets begyndelse var der ikke mange kendte danskere, der kom til Island, især
ikke kvinder. Bogi Melsteð, en islandsk historiker, bragte en dansk kvinde med til landet,
ikke kun en gang, men to gange. Det var forfatterinden, spiritisten og feministen Thit
Jensen. Hun rejste rundt om Island, og på den anden rejse havde hun et længere ophold på
Eyrarbakki i „Huset” for at være i nærheden af præsten Gísli Skúlason, som hun havde lært
at kende i København. Under sit ophold skrev hun en del af et skuespil som skulle handle
om en af de islandske sagaer. I „Huset” hvor hun boede, var der en poesibog; disse bøger,
var på den tid meget populære i det højere samfundslag. Thit Jensen skrev digtet „Det
Gamle Hus” i denne poesibog den 17.august 1905.
Jeg fik en fotokopi af digtet som julegave fra min søster som, har boet i Eyrarbakki
hele sit voksne liv. Det vækkede interesse for Thit Jensen og hendes rejser til Island og
senere da jeg havde læst noget om hende, interesse for hendes forfatterskab og den
påvirkning rejserne havde på det.
Thit Jensen blev inspireret af sine rejser i Island. En roman og nogle noveller
beskriver islandsk natur og samfund. Hun brugte sagaerne, som hun har kendt, som kilde i
sit skuespil Njal den Vise. Hun skrev mange artikler om Island i forskellige tidsskrifter og
beskrev Islands natur i sine rejseskildringer.
Hun skrev dagbøger hele sit liv og det gjaldt også de år hun var i Island. Dagbøgerne
er en kilde til hendes ophold her og viser hvordan den 28-årige danske kvinde oplevede
Island og dets befolkning og kultur.
På Thit Jensens gravsten står: „Hun var en flamme1” og det bliver derfor titlen til
opgaven.

1.1 Problemformulering.
Det, at en kendt dansk kvinde kom herop og rejste rundt i hele landet var meget usædvanligt
og det er værd at undersøge hvilken indflydelse mødet med Island havde på Thit Jensens
1

Kerte, Jens: Erotisk flamme i skarp sovs, månedsmagasinet Samvirke, 11.nov 2006
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forfatterskab. Hvad var det som fascinerede hende? Hun betragtede landet med fremmede
øjne – hvordan vises det i hendes forfatterskab? Hvor ligger hendes genremæssige styrke?
Hendes forfatterskab var sammensat og uensartet, fra spiritisme/overtro til benhård
kvindekamp – hvor ligger styrken og hvad har overlevet? Hvordan vises hendes tovtrækkeri
mellem karriere og ægteskab, kunsten og kærligheden?
Island havde indflydelse på hende og hun havde indflydelse på Island. Hun samt
nogle islændinge grundlagde den islandske spiritisme.

1.1.1 Uddybning
Thit Jensen skrev mange værker, som er tilknyttede Island. I denne opgave vil jeg se
nærmere på nogle af dem. Først digtet fra Poesibogen, Det gamle Hus.
I Novellesamlingen Sagn og Syner findes der 11 noveller, der alle foregår i Island.
Jeg vil gennemgå en af dem, Sigrid med hensyn til analyse. Selvom skuespillet Njal den
Vise også er influeret af hendes kendskab til islandske sagaer, giver jeg kun en kortfattet
gennemgang af værket for at afgrænse stoffet.
I Messias Spor er den eneste roman, som foregår i Island. Jeg vil se lidt nærmere på
den, men giver kun lidt indblik i Thit Jensens artikler.
I Thit Jensens litteratur er temaet ofte konflikten mellem kvindefrigørelse og
ægteskabet, og det viser sig i f.eks. I Messias Spor, som jeg vil behandle i min analyse.
Konflikten mellem kærlighed/ægteskab og kunsten/selvstændigheden er også gennemgående
tråd i hendes værker.
I denne opgave ser jeg nærmere på Thit Jensens oplevelse af Islands natur, beboere
og kultur, sådan som disse forhold skildres i hendes forfatterskab. Hendes forfatterskab er
ikke populært nu i tiden, men alligevel synes jeg, at det er interessant, at kigge lidt nærmere
på den periode i hendes liv. Mange har skrevet om hendes deltagelse i Danmarks
kvindekamp og om hendes foredragskarriere, men der findes ikke meget om hendes rejser
rundt om verden, især ikke om de rejser hun foretog til Island. I Island blev der skrevet om
hendes ophold og de tekster som er på islandsk og jeg bruger i opgaven, har jeg oversat til
dansk, men lagt den islandske version som bilag.
Jeg vil desuden redegøre for forskellige læsemetoder og placere Thit Jensen ind i
litteratur historien og i samtiden med et kort rids over samfundsforholdene i Danmark og
Island omkring århundredeskiftet.
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2 Metode
2.1 Den biografiske metode.
Georg Brandes bragte den biografiske metode til Danmark i 1870´erne. En af hans
læremestre var franskmanden Hippolyte Taine (1828-93), som forklarede digtningen som et
produkt af historiske årsagsfaktorer, et produkt af forfatterens race, hans klimatiske, sociale
og politiske miljø og den tid han var født og levede i. I Danmark blev de grundlæggende
elementer af metoden fremlagt af forfatteren og professoren Adam Oehlenschläger (17791850). Han beskrev forholdet mellem forfatterens personlighed og hans værker som
forholdet mellem et træ og dens frugter. Når læseren har nydt frugterne, vil han gerne vide
noget om træet og det klima, det har vokset i.
Brandes introduktion af metoden havde ikke stor virkning inden for den akademiske
litteraturkritik. Han er bedre kendt for at introducere det moderne gennembrud. Efter at
Brandes havde introduceret metoden, prøvede Vilhelm Andersen (1864-1953) at sikre dens
udbredelse og havde den største betydning for, at metoden blev dominerende i dansk
litteraturforskning gennem den første halvdel af 1900-tallet. Den tredje som har været
hovedperson i udbredelse af metoden var Hans Brix (1870-1961). Han var professor ved
Københavns Universitet 1924-41. Efter 2. verdenskrig kom opgør med den biografiske
metode, det kom med den engelsk-amerikanske nykritik „Med sin doktrin om kunstværkets
autonomi måtte nykritikken opfatte den biografiske metode som en af de ´udvendige
tilgange`(´extrinsic

approaches´)

der

bundede

i

en

misforståelse

af

digningens

natur”.(Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 61).
Der findes tre varianter at den biografiske metode, den portrætterende, den genetiske
og den individuatoriske metode, som forsøger at beskrive forfatterens arbejde med sig selv
og med sine værker. I Litteraturens tilgange siges det „den individuatoriske metode ønsker
at læse værkerne som digterens udkast på vej mod personligheden eller som udtryk for hans
kamp for at befri sit væsen. Værker og liv menes at være underlagt samme ´formende
åndskraft` eller hensigt, nemlig individuationens krav om at blive et selv, en fri
personlighed” (Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 67).

2.2 Den gyno-kritiske metode
Den feministiske litteraturkritik har udvidet sig siden i starten af 1960-erne. I Danmark
udgav Pil Dahlerup i 1973 Litterære kønsroller, hvori hun påviser, hvordan litteraturen
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afspejler de sociale kønsroller, og hvordan litteraturen er influeret af dem „som et hierarki
mellem mandlige og kvindelige forfattere og i form af kvindernes vanskeligere vej til det
litterære parnas og litterære anerkendelse (Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s
302). Jette Lundbo Levy udgav De knuste spejle, 1976 og Dobbelblikket, 1980. Hendes
metode indebar „en vurdering af, hvorvidt de kvindelige forfattere kunne skildre kvinders
livserfaringer autentisk og både beskrive ´undertrykkelsen` og fremskrive nye ´konkrete
utopier` og ´modbilleder`” (Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 303). Metoden
førte til en erkendelse af, at undertrykkelsen ikke fungerer udelukkende rationelt, og at
frigørelsen ikke er et spørgsmål om oplysning og vilje.

En af de centrale diskussioner drejede sig om, hvordan kvinder selv tager del i
den i form af et (litterært) dobbeltblik, hvorigennem de ser sig selv både gennem
egne og den andens/mandens briller, både gennem et opgørs- og et
bekræftelsesperspektiv. En anden vigtig diskussion drejede sig om kvinders
sociale, psykiske og æstetiske investering i de traditionelt kvindelige livsrum og
om, hvordan den kan afføde en ambivalens over for såvel det kvindelige som hel
frigørelsesprojekt (Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 303).

I 1980´erne blev den feministiske litteraturkritik domineret af to traditioner, den angloamerikansk og historisk/kulturelt orienteret tradition og en fransk og (sprog)orienteret
teoretisk tradition. Begge traditioner sætter fokus på „det kvindeliges manifestation i den
enkelte tekst og i teksthistorien som både en synkron og diakron ´moderstemme´” (Fibiger,
Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 304). Elaine Showater udgav i 1977, A Litteratur of
Their Own og fremstillede der gyno-kritikken, som indebærer en interesse for kvindernes
litteraturhistorie og at finde glemte værker. Gyno-kritikken bygger på, at kvinder i deres
placering som det andet køn også har kvalitativt andre erfaringer, der udtrykkes i andre
litterære temaer fx breve, dagbøger. Et studie af Gilberts og Gubars, The Madwoman in the
Attic, fremhæver at kendetegnende for kvinders tekster er „deres flerstemmighed og den
indre konflikt mellem dem” (Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 305). Gynokritikken er strukturalistisk
2

2

i sit udgangspunkt, den bygger dels på „at ligheden mellem

Strukturalismes kendetegn er, at bagved alle former for udtryk findes det et system og at i

litteratur er det system sproget „både dets statiske system af bøjninger og betydninger og
dets dynamiske syntaktiske regler, der sørger for. at teksten bliver en proces, der bevæger
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kvinder er større end de givne, strukturelt betingede forskelle; dels at sprog og tekster kan
fremstille forskellene realistisk, dvs. sådan som de forefindes i den virkelige verden og som
kvinders faktiske erfaringer” (Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 307).

2.3 Metodisk brug
Thit Jensen kom til Island 1904 og 1905. Hun kom fra en by i Jylland, hvor hun voksede op,
den ældste af mange søskende. Hun har oplevet København inden hun rejste, i kredse med
forfattere og andre artister. I Island oplever hun en hel anden verden, hun rejser rundt om
landet og får forstand på livet på Island. Hele den erfaring bruger hun i sit forfatterskab. I
næsten alle af de værker, som omtales i denne opgave, er omgivelserne islandske eller
fortællingen knyttet til Island på en eller anden måde. I hendes dagbøger, erindringer og i
mange artikler fortæller hun fra sit liv og disse minder bruger hun i sine værker. Hun
genbruger mange af sine tekster fra dagbøgerne, interviewer og artikler i sit forfatterskab.
Ifølge gyno-kritikkens metode kan man inkludere alle de tekster som kvinder skriver og
derfor benytter jeg brudstykker fra Thit Jensens dagbøger.
Hun beskriver Islands natur i novellesamlingen Sagn og Syner og i romanen I
Messias Spor. Hun skriver også rejseskildringer i forskellige tidsskrifter hvor hun bruger
sine tekster igen. Hun genbruger sine tekster i forskellige genrer. På nogle stæder bruger hun
dagbøgerne som kilde og jeg har derfor valgt at bruge den biografiske metode i min analyse.
Thit Jensen var mest kendt i sin tid for at være foredragsholder, som talte om
kvindernes selvstændighed og derfor må hendes interesse for kvindens frihed påvirke hendes
tekster. De tre værker som omtales i opgaven er forskellige genrer, men forfatterstemmen er
altid en kvinde dvs. Jeget i Den gamle Hus, Sigrid i novellen Sigrid og Mona i romanen I
Messias Spor. De er alle unge kvinder, der funderer om sit liv i nutid og fremtid. De tænker
alle på ægteskabet som evt. nærmer sig, tovtrækkeriet mellem selvstændighed, ægteskab,
kærlighed eller karriere, alle de spørgsmål som Thit Jensen stod foran i sit liv på det
tidspunkt hun besøgte Island. Det prøver jeg at støtte med eksempler i denne opgave.

sig i sætninger” (Fibiger, Buchwald Lütken, Mølgaard, 2008, s 147). Sådan et system giver
anledning til en funktionel analyse af ting og hvad de viser.
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3 Den folkelige realisme i dansk litteratur omkring
århundredeskiftet
I 1871 begynder forelæseren og forfatteren Georg Brandes (1842-1927) sine forelæsninger i
Københavns Universitet. Brandes vil ændre litteraturen der skildrer virkeligheden og sætte
problemer under debat. Han mener at de problemer som litteraturen skal tage stilling til er
politisk undertrykkelse, social uretfærdighed, kvindernes stilling, seksualitet, moral og
hykleri. Disse temaer skal fremstilles i relation til miljøet og mennesker i nutiden. De
forelæsninger havde stor betydning for den efterfølgende litteratur. Det folkelige
gennembrud, den nye realisme præger dansk litteratur fra 1870-90. Det præger også en
generation af kunstnere, komponister, billedhuggere og malere. De havde næsten alle
samme baggrund, var opvokset ude på landet eller i mindre provinsbyer og havde næsten
alle uddannelse fra højskole: komponisten Carl Nielsen, de fynske malere Fritz og Anna
Syberg, Peter Hansson

o fl. Kunstnerne brugte alle erfaringer fra erhvervslivet og

arbejdslivet som kilde. Bønder, sømænd og arbejdere blev populære i dansk kunst. Naturen
var også en kilde, for dem der var opvokset ude på landet.
Omkring århundredeskiftet stræber nye forfattere efter realismen, der begyndte i
Danmark 1870-1890. De nye forfattere repræsenterer flere forskellige livssyn og litterære
tendenser. De bragte realistiske skildringer fra dagliglivet på landet og i byerne frem i lyset.
De nye forfattere gjorde, som den ældre generation, beskrev folket og deres erhvervsliv og
arbejdsliv. Men de lægger også vægt på deres omgivelser og naturen. Den nye realisme – det
folkelige gennembrud repræsenteres af forfatterne Jeppe Aakjær, Johan Skjoldborg, Martin
Andersen Nexø og Marie Bregendahl. For mange af dem blev højskolen en central
dannelsesbaggrund, både Jeppe Aakjær, Marie Bregendahl og Martin Andersen Nexø har
således højskoleophold bag sig, inden de debuterer som forfattere.

3.1 Kvindeligt gennembrud
Kvinder markerede sig med en stadig mere udtalt selvbevidsthed fra starten af århundredet. I
de fleste lande i Europa fik kvinder stemmeret. I Danmark og Island fik de stemmeret i
1915, og i mange andre lande som Tyskland og England i 1918. Thit Jensen kæmpede ikke
kun for stemmeret. Hun udgav også bøger om kvindernes ret i forhold til børnebegrænsning
og abort. I Danmark alene, døde 15 tusind kvinder efter barnefødsel i 1904.

10

I Skandinavien fremkom der kvindelige forfattere. Den svenske Selma Lagerlöf, som
bl.a. skrev om livet i Skåne, Elin Wagner, en svensk forfatter og feminist, og den norske
Sigrid Undset som udgav sin første bog Fru Marta Ouile i 1907. Selvom der ikke kan tales
om direkte forbindelser mellem disse kvindelige forfattere, er det uundgåeligt, at det at
kvinder var begyndt at skrive og få udgivet deres værker måtte påvirke andre kvindelige
forfattere i Skandinavien.
I den danske gruppe fandtes der også kvinder, selvom deres værker ikke var knyttet
til det folkelige gennembrud. De tre største var Agnes Henningsen (1868-1962), Karin
Michaëlis (1872-1950) og Thit Jensen (1876-1957). „De tre kvinders tema er 1900-tallets
centrale kvindekonflikt; forholdet mellem kærlighed og arbejde” (Dansk Litteratur historie
7,1984: s 125).
Agnes Henningsen var i en gruppe med andre kendte kunstnere, bl.a. Georg Brandes
og Hermann Bang. Hun debuterede som romanskribent i 1899, men vakte først
opmærksomhed med romanen Polens Døtre, en nærgående skildring af to forskellige
kvinders skæbneforløb omkring den samme mand. Begge kvinderne svigter sig selv og deres
egen værdighed i kampen om ham. Agnes Henningsen udgav mange romaner og skrev
kontroversielle skuespil for teater. Hun blev en af århundredets moralfilosoffer. Hun skrev
sig op imod:

den skinhellige institutionalisering af kærligheden, som skaber hykleri,
martyrier, hysteri, fordækthed og bestandig truer en naturlig udvikling af et
kvindeligt seksualliv og mod den misforståede elskovsfrihed, der tror at man
blot kan samle og afskedige i en ligegyldig uendelighed. Det er normalt at elske
flere end en, men det stiller krav til ærligheden, hvis det ikke skal gå kvinder,
som det er gået mænd (Møller Jensen, 1996: s 83).

Hun plæderede for en børneopdragelse, der skulle være oplysende om f.eks. onani og
homofili.
Karin Michaëlis var feminist og forfatter. Hun kæmpede for valgret for kvinder og
kvindelige rettigheder. Hun udgav sin første bog Højt Spil i 1898. I 1910 udgav hun
romanen Den farlige alder den første af en dobbeltroman, en skildring af Elsie Lindtners
erotiske krise i overgangsalderen, og det var et emne, der gav forskellige reaktioner. Karin
Michaëlis holdt, ligesom Thit Jensen, foredrag i forbindelse med bogen i Europa, især i
Tyskland hvor hendes værk Elsie Lindtner var udgivet i 1912 - det samme år som den
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udkom i Danmark. Hun rejste 15 gange til USA for at holde foredrag og opholdt sig der
under 2. verdenskrig. Adskillelige berømte tyske venner søgte som flygtninge til hendes hus
på Thurø under krigen bl.a. Bertolt Brecht og hans kone. Sent i sit forfatterskab udgav hun
en serie pigebøger Bibi-bøgerne (1929-1939), hvor hun fremsætter sin frihedsvision.
Thit Jensen var også feminist, forfatter, som holdt foredrag om kvindefrigørelse.
Hendes værker solgte i store oplag og hun holdte foredrag over hele Danmark og i
Skandinavien. I hendes litteratur er der ofte omtale af konflikten mellem at være et
selvstændigt menneske og at være hustru og mor som Martyrium 1905, som hun skriver
under sit ophold på Island i sommeren og vinteren 1904-05(Andersen 1990, s 120). Hun
skrev samtidsromaner hvor omgivelserne var her og nu, fx Den erotiske Hamster 1919 og
senere historiske romaner, fx Valdemar Atterdag 1940. De fleste af hendes kvindelige
hovedpersoner gør på en eller anden måde oprør med samtidens krav om ægteskab og børn.
Alle de tre kvindeforfattere har kvinden som hovedtema, hendes socialstatus, hendes
forhold til ægteskab og moderskab, tovtrækkeriet mellem arbejde og husholdning, det at
bestemme over egen krop. De tre kvinder talte og skrev om kvinderetfærdigheder på en eller
anden måde og forskellige niveauer, i sit forfatterskab, i hjemmeland eller i foredrag for
kvinder i Danmark og Europa.

3.2 Island omkring århundredeskiftet
I 1900-tallets århundredeskifte boede 80 tusind indbyggere i Island. Reykjavik var den
største by med indbyggertal på seks tusind. De første skoler var grundlagt: landbrugsskole i
1880, højskolen på Möðruvellir det samme år og styrmandsskolen 1881. Fræðslulögin 1907
– undervisningslov, siger at alle børn skal få 4 års undervisning. Fra 1870- 1914 flyttede 1520 tusind islændinge til Amerika, lige som det skete i de andre nordiske lande. Det skete på
grund af mange hårde vintre i årevis, inden beboerne gav op og flyttede.
Selvstændighedskampen var i fuldt sving, islændinge havde fået deres første grundlov i
1874, og i København var mange unge studenter, der kæmpede for nationens
selvstændighed.

3.3 Danmark i århundredeskiftet.
1870–1900 begyndte industrialiseringen i Danmark, og en folkevandring begyndte fra landet
til byerne, indbyggertallet i København steg fra 180.000 til 360.000 beboere. Nye kvarterer
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blev bygget, fx Vesterbro og Nørrebro, og for første gang gik byen udenfor volden.
Kvartererne var beboet af forskellige befolkningsgrupper, og der eksisterede både
arbejderklassekvarterer og middelklassekvarterer. Fra sidste delen af 1800-tallet ændredes
infrastrukturen i det danske samfund. Med bedre transport blev det nemmere for
befolkningen at flytte fra land til by. Det at befolkningen var mobil, samt bedre uddannelse
og særlig det at flere kvinder fik uddannelse betød noget i denne opgaves sammenhæng. I
Danmark blev der indført undervisningspligt for alle børn 1814. I 1844 oprettes den første
folkehøjskole i Rødding og de følgende år oprettes flere folkehøjskoler, hvis sigte og metode
var væsentligt inspireret af Grundtvigs ideer. Dog er det først efter nederlaget til Preussen og
tabet af Slesvig og Holsten i 1864, at den grundtvigske højskole for alvor ekspanderer og
bliver prototypen på en folkehøjskole.

4 Thit Jensens biografi
Marie Kirstine Dorothea Jensen, bedre kendt som Thit Jensen, blev født i Farsø den 19.
januar 1876. Forældrene var distriktsdyrlægen Hans og moderen Marie Kristine.
Thit Jensen var den ældste datter i huset, hvor der i alt var elleve søskende. Hendes ældre
bror Johannes V. Jensen var hendes nære ven, mens de boede hos forældrene. På grund af at
hun var den ældste datter, måtte hun blive hjemme for at hjælpe moderen og undervise de
små søskende, mens hendes brødre flyttede hjemmefra for at få uddannelse. Johannes blev
en af Danmarks mest berømte forfattere og fik nobelprisen i 1944. Han oversatte forskellige
værker men er mest berømt for oversættelse af de islandske sagaer (1930-32). Hans
hovedværk er romanen Kongens Fald.
Faren var videnskabsmand og troede på evigheden. Han var spiritist og skrev artikler
i engelske tidsskrifter om emnet. Det influerede Thit Jensen, som var spiritist hele sit liv.
Thit Jensen gik i lære som fotograf hos Tönnies i Aalborg 1893. Hun blev
fulduddannet som fotograf og havde, en kort overgang, fotoatelier i hjemmet. I sig selv
usædvanligt for en kvinde fra landet. Hun åbnede fotografisk atelier i Farsø.
I 1897 flyttede hun hjemmefra til København, hvor hun fik et pulterkammer i Ole
Suhrsgade gratis, mod at servere værtinden morgenmad. Hun fik desuden en skive rugbrød
og et glas mælk hver dag. I denne periode begyndte Thit Jensen at skrive for alvor. Hun
debuterede med romanen To søstre i 1903. Derefter udgav hun en bog hvert andet år. De
første bøger var kvindepolitiske, men fra 1925 skrev hun udelukkende historiske romaner.
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Nogle af hendes værker fik stor udbredelse. Den erotiske hamster fra 1919 udkom i 11 oplag
(Danmarkshistorie, b.12,1990: s 168), som viser hvor meget hun blev læst.
Hun blev gift i 1912 med Gustav Fenger, en kunstmaler, som var 11 år yngre end
hun, og ægteskabet varede til 1918. Da forlod han hende for hendes bedste veninde.
Omkring århundredeskiftet begyndte kvindekampen for alvor med krav om valgret,
med emner som kvindernes stilling, moderskab, prævention, graviditet og abort. Thit Jensen
begyndte sin foredragsvirksomhed i begyndelsen af 1920´erne. I 1909 hold hun sit første
foredrag i Dansk Kvindesamfund. Årene 1920-1930 helligede hun sig helt sin
foredragsvirksomhed. Hendes grundtemaer var kvindebevægelsens klassiske dilemmaer
mellem arbejde og kærlighed, tradition og frigørelse, „spørgsmålet om kvindernes behov for
moderskab og for arbejde, frihed og identitetsforlængelse ind i et større samfundsmæssigt
rum” (Agger, Bodebjerg mm, 1984: s 125). „Frivilligt moderskab” var budskabet i Thit
Jensens foredrag og hun rejste landet rundt for at tale hos forskellige kvindegrupper”
(Danmarkshistorie, b. 12,1990: s 166). Foredraget holdt hun første gang på opfordring af
Dansk Kvindesamfund i 1923. Det handlede om, at kvinderne selv skulle kunne bestemme,
om, og hvornår de ville være mødre, og den logiske følge var retten til abort. Dette foredrag
blev noget af en vækkelse for danske kvinder, og Thit Jensens kampagne for
børnebegrænsning havde afgørende indflydelse. Hun dannede sammen med lægen J.H.
Leunbach, Forening for seksuel Oplysning i 1924. I pjecen Børnebegrænsning – Hvorfor –
Hvordan? fra 1928 står der:

Naar Børnene vokser op, kan de komme i Lære, det kan være der og skal der
blive Raad til, og det ved hun Manden vil sætte alt ind paa, for det er deres Haab
– og derpaa hviler al sund Fremdrift i Verden – at Børnene skal blive noget mere
end de selv! Tusinde Mødre har gaaet med Kludesko, for at deres Sønner kunde
blive

Studenter!

Det

er

Moderkærlighed.

Den

sande,

kultiverede

Moderkærlighed (Møller Jensen, 1996: s 36).
Thit Jensen stiftede Husmoderforeningen 1917 og tre år senere stiftedes landforeningen „De
Danske Husmoderforeninger”. Formålsparagraffen er „Alsidig oplysning til gavn for hjem
og samfund” (www.aktivekvinder.dk hentet 11.5.2009). Foreningen har gennem tiden
arbejdet med en alsidig række problemområder, voldtægtslovgivning, børnefamiliens vilkår
med mere.
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Thit Jensens deltagelse i denne kvindebevægelse kostede forholdet til broderen
Johannes V. Jensen. De kunne ikke være i det samme værelse resten af deres liv. I efteråret
1901 brød Thit Jensen og Johannes med hinanden efter et større familieopgør hjemme i
Farsø. I foråret 1902 sendte hun manuskriptet til romanen Ego til forlaget Nordisk Forlag,
som Ernst Bojesen (1849-1925), hendes ven, ejede og havde opfordret hende til. Thit Jensen
var overbevist om, at han havde bedt Johannes om at være konsulent på værket. Hun skriver
i sin dagbog 23. marts 1902:

Min bog er slået ned! Efter al sandsynlighed af selve Johannes V. Jensen med
hjælp af Fru Jenny Andersen. Det er mig en sorg at netop de to skal have den
glæde. Nå, arbejdets frugt i mit indre kan de to ikke tage fra mig (Andersen,
1992: s 111).

Hun skriver i sin dagbog 1903:

Farsø, 2. juledag. Jeg er hjemme. Johannes ikke. Han er forligt med far og mor,
men ikke med mig. Det kan aldrig tænkes at blive bedre. Han og jeg er spaltede
for evig – da for jordelivets vedkommende. Hvert menneske bygger sin mur af
sine egne tanker, skrev jeg i novelle3 . Johannes har bygget sin mur, jeg min.
Johannes har bygget sin op på nietzschianisme, og nu er han fange inden for sin
egen mur, han er som en omvandrende stivkrampe – fantom. Jeg bygger min
mur i retning af menneskelighed, og jeg må stadig holde øjnene vidtåbne for
ikke at forfalde til selvglæde (Andersen, 1991, s. 124).

Hun prøver på at blive ven med Johannes igen uden held.

Jeg har tabt humøret. Fordi jeg i dag har besøgt Johannes, selve Johannes,
redaktør af Pressen. Johannes var som is, jeg selv (det var måske dumt), var
stemt til forsoning, gik derud med en uklar forestilling om forsoning. For
mig var det en ydmygelse, og derfor frøs min barndomskærlighed til
Johannes til døde i den halvanden time. Jeg vidste ikke selv derude, hvad

3

novellen Smil ( 6.2.)
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det var, følte kun at noget foregik i mig – det var broderen Johannes, der gik
ud af mit sind, skriver hun i sin dagbog 6. juli 1906 (Andersen, 1991, s.146).

De talte ikke med hinanden efter det.
I hendes to første bøger, debuten To søstre (1903) og Familien Storm (1904) spiller
det radikale kunstnermiljø omkring broderen en hovedrolle. Det er hans forvaltning af en
kunstnerrolle, et radikalt frisind og et tvetydigt kvindesyn, Thit Jensen skriver sig op imod.
Thit Jensen blev ved med at skrive hele sit liv. Hun udgav bøger fra 1903-1954.
Mange af dem var romaner, der handlede om hendes yndlingstema, tovtrækkeriet mellem
selvstændighed og ægteskab/moderskab. Fra 1924-26 udgiver hun to bøger om
kvinderetfærdigheder, Frivilligt Moderskab 1924 og Børnebegrænsning, Hvorfor Hvordan?
1926. Som en deltager i kvindekampen, blev hun meget omtalt og mødte modstand på grund
af sine meninger. I årevis tegnedes der karikaturbilleder af hende i aviser i Danmark. Nogle
af hendes romaner bygger på gamle historier fra Danmark bl.a. Valdemar Atterdag, Drotten,
Rigets arving og Atter det skilte fra 1940-1953. Hun udgiver også sine erindringer i 1950,
Hvorfra? Hvorhen? Sammenfattende må det siges, at i kvindekampen havde Thit Jensen sin
største styrke, og det er først og fremmest for denne indsats hun bliver husket i dag.

5 Thit Jensens tid og hendes rejser i Island
Thit Jensen besøgte Island to gange. Hun kom første gang sammen med førnævnte Bogi
Melsteð den 25. juni 1904 og tog af sted igen den 27. januar 1905. Hun kom igen juni 1905
og forlod i august 1905. Det var en begivenhed, at skibe kom eller gik fra Island, og det var
beskrevet i islandske aviser. Derfor findes der datoer på hendes ankomster og afgange. (Se
bilag 1).
Men aviserne fortalte ikke kun om skibe, som kom og gik, men også om mange
andre ting angående Thit Jensens tid i Reykjavik. Det var sjældent, at en berømt person fra
Danmark opholdt sig på Island i en længere periode. Inden Thit Jensen rejste tilbage til
Danmark, blev der holdt en farvelfest for hende i Reykjavik. I tidsskriftet Ísafold fortæller
de om det og siger, at frk. Thit Jensen og O.P. Monrad har fået mange venner i landet og
begge to holder meget af landet og nationen, som de har begge to brugt god tid til at sætte
sig ind i. Det skrives også, at Thit Jensen er ved at skrive et skuespil med udgangspunkt i en
af vores mest berømte sagaer. (Se bilag 2).
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Selvfølgelig blev det fortalt om hendes bortrejse i aviserne da hun rejste, på grund af
at en berømt person var rejst her fra landet, en person som havde haft indflydelse på landets
indbyggere. (Se bilag 3).
Grunden til at Thit Jensen kom til Island den første gang 1904 var, som før nævnt
hendes forbindelse med Bogi Th. Melsteð (1860-1929), en islandsk historiker uddannet på
Københavns Universitet 1890. Athingsmand 1892-1893. Han var assistent i Danmarks
Nationalarkiv i København 1893-1902. Han arbejdede for Den Arnamagnænske Samling i
20 år. Bogi Th. Melsteð var på det tidspunkt i 40´erne og Thit Jensen 28 år gammel. „Jeg
befinder mig i den sælsomme stilling til Melssted, ikke at være forlovet med ham, intet løfte
at have givet og intet modtaget, men dog holde mig til ham og lade alle andre venner fare,
og ikke gå på bal” 23.februar (Andersen, 1991: s 125). Bogi Th. Melsteð arbejdede på det
tidspunkt i København og blev forelsket og ville derfor gerne vise Thit Jensen sit land. Han
var med til at finansiere begge hendes rejser.
„Året 1904 blev også et skæbneår for Thit Jensen, dog ikke af monogam art. Hun
stak ikke alene hovedet længere frem som kunstner, dette år mødte hun også en islandsk
historiker, Melsted”( Faldborg, 1998: s 110). Hendes forhold til Bogi Th. Melsteð var
anderledes, end hun havde oplevet før, og hun skriver i sin dagbog den 23.februar 1904:
„Gud i himlen, hvor den mand er stærk… Den mand kunne løse den skat ud, som jeg
gemmer af fyrighed og varme – og alvor og trofasthed.” (Andersen, 1991: s 125). Men deres
forhold gik ikke og på Thit Jensens anden rejse fandt hun en ny kærlighed.
Formålet med Thit Jensens nye Islandsrejse i 1905 var primært at komme op til
kandidat Gísli Skúlason, (1877-1942), der i mellemtiden var blevet præst på Stokkseyri men
boede på Eyrarbakki. Han var præst der fra 1905-1942. Han fik, lige som Bogi Th. Melsteð,
sin uddannelse på Københavns Universitet og arbejdede med at oversætte Biblen sammen
med andre, inden han fik præstekald. Thit Jensen havde under sit første besøg forelsket sig i
Gísli Skúlason. Med på rejsen var Thit Jensens anden islandske tilbeder, Bogi Th. Melsteð.
Derfor tav Thit Jensen stille, da Bogi Th. Melsteð friede i Myvatnssveit i 1905. Hun var
forelsket i Gísli Skúlason og var på Eyrarbakki i nogle uger, mens hun overvejede hvad hun
ville.
Thit Jensen var aktiv spiritist, da hun kom til Island i foråret 1904. På det tidspunkt
var der en interesse i Island for at danne en slags forening om spiritisme. Lederen for
gruppen var forfatteren Einar Hjörleifsson Kvaran, og han kendte til hendes interesse for
spiritisme. Han bad hende om hjælp til nå „kontakt” med en anden verden.
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Thit Jensen var glad for ønsker om at vejlede gruppen med de første skridt.
Hun underviste dem i hvordan en spiritual cirkel skulle laves, hvordan man
forbereder en borddans og mere nyttigt. Dermed var islandske undersøgelser af
spiritisme formelt begyndt og Thit Jensens del i det stor. Det er ikke sikkert, at
den viden var begyndt her i landet, hvis ikke hun havde været her.
(Guðmarsson, Ásgeirsson, 1996, s. 30). (Se bilag 4).
Det at Thit Jensen deltog i opretningen af den islandske „Sálarrannsóknarfélag” har været
mindeværdigt for alle, som deltog i de møder hun var med til. I et interview fra 1934, med
Einar H. Kvaran, forfatter, som var ledende for de islandske spiritister, fortæller han om Thit
Jensen og hendes deltagelse i den danske spiritisme.

Fra grænserne. Einar Kvaran fortæller om begyndelsen af spiritisme her i landet.
„Så flyttede jeg her til sydlandet efteråret 1904, for at blive redaktør af
„Fjallkonan” og ville meget gerne gøre eksperimenter og få noget resultat.
Men jeg vidste ikke hvordan jeg skulle gøre det.
På det tidspunkt var forfatterinden Thit Jensen i Reykjavík. – Hun kende noget
til det.
– Er hun spiritist?
– Helt urokkelig spiritist. Hun har holdt foredrag i den danske spiritisme forbund
og skældt dem ud for ikke at komme videre.(Se bilag 5).

6 Islandsopholdenes indflydelse på Thit Jensens litteratur
Thit Jensens rejser til Island har haft stor indflydelse på hendes forfatterskab. Hun har hentet
inspiration fra folkets historier, sagaerne og folketroen. Det at hun har rejst landet rundt,
giver hendes beskrivelse af islandsk natur og islandske seværdigheder et autentisk præg.
Hun skrev mange artikler og rejseskildringer fra sin tid i Island, i magasiner og tidsskrifter
de næste år, efter hun var kommet fra landet. Thit Jensens rejser til Island er inspiration for
hende i 30 år. Her prøver jeg på at gennemgå hendes værker i forhold til genrer. Thit Jensen
udgav 18 bøger, romaner, novellesamlinger, og erindringer fra 1903-1954. Njal den Vise er
det eneste skuespil som hu udgav. Hun skrev ikke så mange digte og derfor er det interessant
at begynde med digtet som var grundlag for opgaven.
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6.1 Digtet Det gamle Hus
Baggrunden for denne opgave var et digt, som er i en poesibog på Eyrarbakki. Det har ikke
været udgivet men findes på tryk i tidsskriftet Ísafold 59.tbl. 2.sept.1905. Det skrev hun
mens hun var en gæst hos den dansk–islandske købmandsfamilie i Huset på Eyrarbakki.
I Thit Jensens senere rejse til Island kom hun med skib til Húsavík. Hun var sammen
med Bogi Th. Melsteð, som lånte hende penge for at komme her op. Han friede til hende på
Mývatn, men hun „tav systematisk” (Andersen, 1991, s.137). Hun kunne ikke længere lide
ham, „tanken om ham gør mig hård” (Andersen, 1991, s.137). På dette tidspunkt var hun
blevet forelsket i Gísli Skúlason, som da var præst på Eyrarbakki. Hun tog til Eyrarbakki, og
der skrev hun digtet om det gamle hus, dybt forelsket i Gísli.

Jeg ved ikke mine levende råd, jeg elsker Gísli Skúlason og han mig, jeg elsker
ham, så jeg gerne ville være hans hustru, og jeg elsker ham sådan at jeg endelig
er falden i ro, jeg tænker ikke på andre mænd, ønsker ingens kurtise for at bruge
det som stof, ønsker nu roligt og alvorligt at være denne ene mands rolige
hustru. Men ikke på Ørebakke! (Andersen, 1991, s.138).
Igen oplevede hun kampen mellem kærligheden og forfatterskabet, „Og den kamp skal og
må ende med vor skilsmisse – skal og må” (Andersen, 1991, s.138). De opholdt sig i Huset
på Eyrarbakki, det ældste hus i byen, bygget 1764. Huset er et af 10 kataloghuse, som det år,
flyttedes fra Danmark og blev bygget over hele landet. Digtet handler om Huset, dets
tidligere beboere, den indflydelse selve huset har på Thit Jensen og kærligheden mellem
mand og kvinde, noget som står Thit Jensen nær på det tidspunkt. Det er inspireret af hendes
elskov til Gísli Skúlason og forgængernes udtryk i huset og det som de efterlader i husets
vægge og sjæl. Huset ånder af gamle mindre og følelse af glade, gamle dage, af musik og
forfatterskab.
Digtets ni vers er forskellige (bilag 6). Det første på 12 linjer, de næste tre på 6 linjer,
derpå kommer et vers på to linjer, hvorpå der er 4 vers med 4 linjer og til sidst et vers på to
linjer. Hun bruger enderim og to linjer rimer, aa-bb-cc eller fire linjer der rimer; herinde,
kvinde, minde, binde. I nogle vers er rimet a-bb-a.
Man kunne nævne at genren er „lejlighedsdigt”, og at hun ikke udgav sine digter,
selvom hun måske har skrevet flere. Man kan forestille sig, at det var fordi hendes budskab
ikke var lyrisk.
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Fortællerstemmen i digtet er 1.person - jeg. Digter-jeget fortæller om sin oplevelse af
ensomhed og svære time før i tiden „ Jeg har prøvet selv at drage kold og sult... ensom i mit
Sind og syg af mismod”. Det fremhæver hun som modsætning til det, som hun oplever i
Huset hvor hun „faar mit hele, lyse Livsmod skyllet rent tilbage”.
Selve huset er fyldt med minder, sange og poesi der „siver fra Panel og Døre”.
Fortælleren oplever Huset som hjem for alle dem der har været der „det eminente
Gæstfrihed, som her er givet” og de utalrige gæster der har kommet til huset i tidens løb og
oplevet „en Mørkningsstemning som ej nogensinde glemtes”. Selvom gestfrihed, poesi og
„dette rige, milde Tankevæld” der siver fra panel, stueur og døre er gennemgående, findes
der også en anden side af livet i huset. Liv med tragedier og mange underlige ting.

underlige Ting i Mængde!
Glimtvis vejrer man Tragedier
Trods det, mener digter-jeget at de spøgelser som er i huset er gode „Drager” og ånden i
huset har god indflydelse på den som overnatter der „mildt harmonisk spøgende herinde! ”
Stemningen i digtet er positiv og læseren oplever at forfatteren har haft det rigtigt
godt i sit ophold der, har fundet ro og glæde i Huset.

Derfor var det, at jeg sov saa rolig
nys i Ørbak gamle Faktorbolig.

Kærligheden er gennemgående gennem digtet, gammel kærlighed og ny:

Tanker tænkt af Mand og Kvinde,
kan ej dø, om end de gaar i Minde”

Det er gentaget i digtet. Digterjegets kærlighed og de øjne, som får hende til at glemme sine
sorger og mismod, de øjne som „paa en Gang under gode Øjnes Varmeflod” skyller hendes
livsmod rent. Øjnene som har den indflydelse på fortælleren at han/hun oplever at den aldrig
har tænkt smukkere tanker end dengang.
Der er meget af Thit Jensens erfaring sammenknyttet i digtet. Hun taler om
forbindelsen mellem mand og kvinde, kærligheden som hun selvfølgelig er meget optaget
af.
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Og jeg glemte aldrig disse Øjnes Skær
tænkte aldrig smukkere end der.

Hun oplever Husets gode sjæl og hører digte, stemmer og tanker, alt det som nogen har
oplevet i Huset. Her viser hun sin tro på evigheden og sin forbindelse med spiritismen. Man
kan godt opleve gennem digtet at Thit Jensen er lykkelig og glad for sit ophold på
Eyrarbakki. Hun er taknemmelig for gæstfriheden, som hun har mødt i Island.
Selvom jeg prøver på at lade værkerne stå for sig selv, uden at kritisere dem, kan
man godt sige at digtet er banalt. Det er et lejlighedsdigt og skrevet som en hilsen til dem,
der ejede poesibogen. Derfor skal det stå for sig selv, men det er forståeligt at lyrik ikke blev
hendes genre.
„Huset” i digtet kan læseren opleve at være selve huset, eller opleve det som en
metafor for hendes ego. Så kan man godt overføre det til hendes clairvoyance og interesse
for spiritisme, hendes egen tanker om ensomhed og fattigdom, og tvivlen om hvis
kærligheden og ægteskabet er noget, som hun selv vil nogen sinde opleve.
Digtet har en mere positiv tone end meget af andet, som Thit Jensen skriver om
Island, og hvis det kan sammenlignes med romanen I Messias Spor er holdningen til land og
folk meget mere positiv i digtet. Holdningen til nationen i de to værker er en modsætning. I
digtet, som hun skriver på Island, er positiv holdning mens i romanen, som hun skrev i
Danmark, seks år senere, har hun en meget negativ holdning til Island, selvom hun endnu er
begejstret over landet og naturen. Hun bryder sit forhold med Gísli Skúlason på grund af, at
hun ikke vil bo på Island og vil have en karriere som forfatter. I romanen I Messias Spor er
det længslen efter at blive uddannet og at rejse, som gør at Mona bryder op med Asger,
selvom hun til sidst ser, at han ikke er den, som Mona troede han var. Ønsket om at få
lejlighed til uddannelse må have været stærkt hos unge kvinder i den tid, som måtte blive
hjemme, mens deres brødre fik uddannelse, og lejlighed til at rejse hjemmefra, for at få
undervisning, opleve nye stæder og møde andre unge mennesker.
Det er de modsætninger, som farver mange af Thit Jensen værke. Tovtrækkeriet
mellem karriere og ægteskab på den anden hånd og samsvarende mellem kunst og
kærlighed.
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6.2 Sagn og syner 1909, gennemgående temaer og analyse på
novellen Sigrid
Novellegenren er ifølge Litteraturens veje „en kortere episk tekst, der fortæller en historie”
(Fibiger, Lütken, 2005, s 511). Sagn og syner er Thit Jensens første novellesamling.
Novellesamlingen Sagn og Syner har undertitlen Mystiske fortællinger fra Island.
Den var udgivet i 1909. I bogen findes der 11 noveller, der alle foregår i Island. Den første
novelle Sigrid var udkommet før i magasinet Tilskueren redigeret af Valdemar Vedel, som
udgav novellen i 1904. På grund af at novellerne er så mange, vil jeg kun gennemgå en af
dem, Sigrid med hensyn til analyse.

Den første novelle i samlingen er Sigrid, der handler om den unge pige Sigrid. I
novellens begyndelse går hun på udflugt i lavaen i Havnefjord sammen med sine venner,
Gudrun Odgeirsson og Thorolf Brynjolfsen. Det er Reykjavik Handelsforenings årlige
udflugt og hundrede mennesker rider sammen. Sigrid vil ikke danse i sin ridekjole, hun er
omtalt i byen, en pige på 16 og bryder sig ikke om dans. Så veninderne rider væk og,
„Thorolf Brynjolfsen red naturligvis med” (Jensen, 1909: s 1). Sigrid er arrogant og
uddannet, kender Nietzsche, Schopenhauer og Brandes, har været i Edinburgh. Hun oplever
sine venner som ignoranter, som sine slaver! Til sidst rider hun væk fra parret, Gudrun og
Thorolf, alene ud i den vilde natur, hvor hun tror hun hører en torden „Sigrid løftede
Hovedet – Torden – paa Island! –Umuligt.” (Jensen, 1909: s 4). Her bruger Thit Jensen sin
oplevelse af rideture i området og beskriver naturen i Hafnarfjords lava, og når de nærmer
sig Reykjavik, beskriver hun sensommer aften over Reykjavik „ der forude laa Reykjavik i
himlens Blod og Brandskær, i stærke, vilde Farver grelt sammensatte, lige fra det guleste
gult til Blod og Emailleblaat” (Jensen, 1909: s 8). Flokken er på hjemvej og synger, men da
sangen forstummer, fortæller Doktor Sæmundsen dem om lyden, de fleste hørte. Det er
vulkansk udbrud på Sydlandet med tilhørende destruktion og død. Sigrid skilles fra Gudrun
og Thorolf ved Østervold, hvor „det gamle, hysteriske Kvindemenneske” (Jensen, 1909: s
9). Fru Sæmundsen har slået teltet op. Hun kommer hjem til sine plejeforældre, Pastor
Thorarensen og Fru Ingibjorg, som sidder ved lille Annas seng og synger. „Det gyngede
med hele Huset, Væggene steg langsomt og sank igen”(Jensen, 1909: s 10). Det er jordskælv
og Pastor Thorarinsen er bange for, at det bliver til noget. „Jordrevner eller Lavaflod?”
(Jensen, 1909: s 11) spørger Sigrid. „Hvor skulle den Lava komme fra? . . . Vi ligger lavt og
lige ved Havet, rimeligvis synker vi og Vandet bryder ind, saa her blot bliver en dybere
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Bugt, hvor Reykjavik har været” (Jensen, 1909: s 11). Det viser sig, at mange af byboerne er
flyttet fra deres hjem og har slået op telte på Østervold, Øskulid og Mælarne. Jordskælvene
bliver flere. Sigrid synes det hele er morsomt, men hun synes ikke det er morsomt at le
alene, så hun forlader sit hjem. Hun går til Gudruns hjem, og stueuret slår ufortrødent, og
selvom Gudrun er bange, går de af sted for at se, hvad der foregår på Mælarne og Østervold.
Fortælleren beskriver angsten hos beboerne som står i dørene med deres værdier, og
Pastoren Sigfus Pjetursson prøver på at trøste de skræmte mennesker. Pigerne går igennem
byen, Sigrid leende og Gudrun skræmt, indtil Thorolf redder hende og tager hende hjem.
Sigrid går stadigvæk indtil hun kommer til Landakot tun, hvor hun sætter sig ned og græder.
Hun finder en muserede med elleve museunger, som hun tager med til Frodesens Gaard,
hvor hun putter dem i det varme hø, inden hun går hjem.
Sigrid er en ubalanceret 16-årrig gammel pige. Hun vil gøre oprør mod samfundet på
alle de måder hun kan, hvis hun ikke vil danse så gør hun det ikke. Hun følger ikke regler da
hun rider hesten i tværs igennem „de vældige Bjærge af tørret Fisk” (Jensen, 1909: s 5) eller
når hun kommer „som et jagende Troll ind mellem Bagtroppen og fik heldig gjort en fem,
seks Heste vilde (Jensen, 1909: s 7). Hun søger efter risiko og tager den hvis hun muligt kan.
Fare er noget som får hende til at føle sig i live. Da jordskælven kommer med buldren og
bragen, oplever hun ekstase „Det prikkede koldt i hele Sigrids Legeme af Henrykkelse, her
var altsaa virkelig Fare” (Jensen, 1909: s 11) Hun har ikke nogen medlidenhed med
menneskerne omkring sig, når hun ser stedforældrenes forskrækkelse, så har hun sine
problemer „aa Gud, hvor det var svært ikke at le himmelhøjt, den Angst og Højtidelighed,
der alle Vegne groede som Skimmel paa Luften, var ikke til at holde ud” (Jensen, 1909: s
11). Når hun er alene vrider hun sig sammen i latter. I deres tur gennem byen hører Sigrid
samtale mellem doktoren og assessoren, hvor de taler om skaden som jordskælven har lavet
i landet. Så bliver det først spændende for en unge pige, og hun fantaserer om lavaudbrud og
flod og situation hvor „Luften er mættet med Skrig og med Hede, med alle Dunster lige fra
Svolv til brændt Kød” (Jensen, 1909: s 17). Igennem novellen tænker pigen flere gange på
døden, sin egen eller andres. I sin fantasi tænker hun på sin død „om hun ogsaa selv blev en
af de første, der forvandledes til Aske i en Lavabølges sydende Omfavnelse, hvad saa? – Saa
kom hun i det mindste til at dø med Følelse af Festlighed” (Jensen, 1909: s 7). Senere i
novellen fantaserer Sigrid også om døden „en Død, man kan være bekendt” (Jensen, 1909: s
18) at omkomme i en dramatisk katastrofe, lava og flod. Hun beskriver Ragnhilds død
selvom hun ikke introducerer karakteren inden, på en farverig måde, pigen i Flosakløft i
smukke klæder. Et andet billede som Thit Jensen gir læseren er klokken i Gudruns hjem,
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som begynder at ringe ved det første jordskælv og bliver ved som „Ligklokker, der
utrættelig ringede til Døden” (Jensen, 1909: s 13).
Sigrid er arrogant og bruger sine venner, Gudrun og Thorolf, når hun har behov for
dem. Hun betragter sig som et bedre menneske, end de fleste hun omgås, lige meget om det
er vennerne eller stedforældrene „Hvor hun heldigvis var et ganske andet Menneske end
Thorolf … og Gudrun“ (Jensen, 1909: s 6). I novellens begyndelse tænker hun på sine
venner som sine slaver. Det er Sigrid som manøvrerer. Når Gudrun ikke vil ride længere i
novellens begyndelse, slår Sigrid hendes hest med sin pisk. Og selvom Gudrun er meget
bange og ikke vil ud på den skælvende jord, overtaler Sigrid hende til det, og Gudrun går
rædselssagen gennem byen og prøver på at le med Sigrid igennem forvirringen og rædslen.
„Le da, pigebarn, le! ” (Jensen, 1909: s 15).
„Uh, hun hadede Mennesker - nej, hun foragtede dem bare, Bæsterne! Dyrene, det
var noget helt andet” (Jensen, 1909: s 6). De dyr, som hun har kontakt med i gennem
novellen, har hun en nær kontakt med, som hesten „Hun tog den om Halsen, kyssede det …
og halvt græd med sin Mund tæt imod Dyrets ringende Øjne” (Jensen, 1909: s 2). Hun
sammenligner sig med en tiger, da hun ligger og ser på sit ansigt i vandet. Den
nyindfangede, unge tigerinde så hun i Edinburgh, hvor den rastløs gik i sit bur, og Sigrid fik
trangen til at give rovdyret frihed „hun var syg efter at se den i Frihed” (Jensen, 1909: s 5).
Den eneste gang hvor forfatterstemmen beskriver medlidenhed hos Sigrid, er når hun ser på
Ragnhild, mens hun drukner. Læseren får ingen forklaring for hvem hun egentlig var eller
hvilken forbindelse de havde. Ragnhilds øjne ligner dyreøjne, inden de bliver dræbt og på et
tidspunkt tænker Sigrid på at springe ud og redde hende „men – det var jo ikke noget Dyr”
(Jensen, 1909: s 19).
Når hun går gennem den skælvende by, tænker hun på de gange, hun har leget med
livet. Den gang hun smed årene fra båden på Thingvallavatn og tog proppen ud af bunden på
båden, da hun var på udflugt med sine venner. Hun tænker med glæde på Thorolfs panik.
Hun tænker også på den gang, hun gik sammen med Ragnhild til Floskløft. Ragnhild faldt i
kløften, og Sigrid så på hende, mens hun druknede i kløften. Forfatterstemmen antyder at
hun har set døden i øjnene mange gange, „Men derimod med Baaden i Vidø! Hvis en eneste
af dem var sluppet med Livet den Gang, saa havde hendes mystiske Myrdetrang været
aabenbar” (Jensen, 1909: s 19). I sine vilde fantasier når hun går gennem byen er hendes
ønske: „det var bare at se, helst noget heftigt, noget med Blod og Pine” (Jensen, 1909: s 20).
Om morgenen møder Sigrid Doktor Sæmundsen igen. Nu prøver hun på at
forskrække den ældre herre ved at sige, at hans kone er gået, har mist forstanden på grund af
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naturkatastroferne. Hun nyder at se manden når „Vorherreglansen døde bort fra Doktor
Sæmundsens Træk” (Jensen, 1909: s 21).
Det er mange beskrivelser af landskab igennem novellen, enten den flade lavamark
„der som et ru og ujævnt Stengulv strakte sig bestandigt længere frem” (Jensen, 1909: s 3),
eller stenskoven, de høje, afbrudte lavaformationer. Aftensolen i Reykjavik beskrives med
mange af de bjerge som ses derfra.
Thit Jensen skriver en beretning om det første jordskælv, hvor glasset med mælken
vælter og Sigrids far holder fast i sit bord, og der kommer flere jordskælv som driver
menneskene ud af husene i angst „da kom der et voldsomt Stød, det var som om Jorden
ligefrem gjorde et Hop i Vejret, et brat, nervøst Hop” (Jensen, 1909: s 16). Hun beskriver
det vulkanske udbrud og floderne, der har ramt landet i samtaleform. Læseren lærer om et
stort vulkansk udbryd, når rytterne kommer fra rideturen, i deres samtale med Doktor
Sæmundssen, og igen da Sigrid hører de to mænds samtale om „Arnarbælis undergang”
(Jensen, 1909: s 14), og hvordan husene er brudt sammen „i et Nu” (Jensen, 1909: s 10).
Pigens fantasier om udbrud og flod kan sammenlignes med hendes psyke, hun er ustabil og
læseren venter på hendes udbrud.
Jens Andersen skriver om Sigrid i Thit Jensen - den sidste valkyrie:

Lavaen, dette varmt strømmende materiale fra jordens indre, blev for den 27-ige
og seksuelt uerfarne Thit Jensen symbol på de erotiske længsler i hende. Den
dristige novelle Sigrid, en sand eruption af seksualitet pakket ind i forreven
islandsk natur, sendte Thit Jensen fra Island i efteråret 1904 til Valdemar Vedels
tidsskrift Tilskueren (Andersen, 1990; s 131).4

Sammenligningen af katastroferne i novellen med Sigrid psyke og hendes
erotiske længsler er forståelige. Pigen er ikke som andre, læseren venter et udbrud
igennem hele novellen. Beskrivelserne af hendes tidligere gerninger, hvordan hun har
spiller med livet og gået helt til grænsen, gør at læseren forventer noget forfærdeligt.
På litteraturens område i Danmark havde Georg Brandes destrueret det fundament,
som den danske litteratur hviler på, med det moderne gennembrud.

4

Jens Andersen udgav også udvalg af Thit Jensens dagbøger 1991. Hans metode er

den biografiske.
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„I før-moderne samfund var individet defineret af sin slægt, sin stand og sin tro.
Med moderniteten mister individet disse rammer. I stedet er det henvist til at
definere sig selv, til selv at finde sin identitet. Dermed sker der en uhyre
frisættelse af individet: alt er muligt, alt er tilladt, men intet er blivende.”
(Fibiger, Lütken, 2003, s 509).

Brandes havde stor indflydelse på forfattere i den tid. Thit Jensen er en af dem. Hendes
hovedperson, Sigrid er en selvstændig ung pige, som gør oprør imod det samfund hun er
vokset op i. Det at skrive om en person som har psykiske problemer er noget Thit ikke
havde gjort før, og viser at hun har fulgt med de litterære strømmer som havde været i
Danmark de sidste 20 år, inden hun skriver novellesamlingen.
Beskrivelserne af jordskælvene selve er realistiske og man kan godt forestille sig at
det er noget Thit Jensen har oplevet. Panikken og forskrækkelsen hos almuen vises godt i
novellen. Jordskælv og udbryd må have været ligeså spændende og interessant som nu. Det
må have været fremmed for danskere i den tid, og det var noget hun syntes, hun kunne dele
med sine læsere.
Den anden novelle Den døde kirke begynder: „Den, som river en Kirke ned, skal dø, siger et
gammelt islandsk Sagn” (Jensen: 1909: s 24). Thit Jensen begynder mange af sine noveller
med introduktion, her beskriver hun Geysirs opbrud, inden hun begynder med selve
novellen. Hun genbruger sin tekst fra rejseskildringer i Illustrere Tidende fra 1906.
Sigrun, kendt for sin nydelige sangstemme, er bedt om at synge med ved „AltingsAarets-Kirkekonsert” (Jensen, 1909: s 25). Hun er sysselmandsdatter, og bor i nærheden af
Hekla. Lige ved siden af huset er der en gammel kirke „en sammenfaldet, ubenyttet
Jordkirke fra gammel Tid” (Jensen, 1909: s 28). Inden Sigrun rider hjemmefra, tigger hun
faren om at rive kirken ned, inden hun kommer hjem igen.
Da Sigrun kommer hjem igen, begynder et udbrud i Hekla, og jordskælvene ryster
landet. Askefaldet gør, at alle dyrene kommer til husene, og mennesker er bange og vil ikke
være indendørs. Folk går til kirken og „det værste og stærkeste af alle Jordskælvene havde
løftet Kirken og satte den haardt ned igen. Saa haardt, at Revner under Bragen sprang i
Væggene, og det knagede gennem hver Bjælke” (Jensen, 1909: s 32). Udbruddet varer
mange uger, og mennesker og dyr begynder at blive syge, det gjaldt også Sigrun. „Sigrun
følte sig stundum bedre” (Jensen, 1909: s 34). Til sidt da hun ikke kan længere gå, kommer
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en læge fra Reykjavik og siger, at pigen lider af rygmarvstæring. Det fortæller forældrene
hende ikke straks. Næste dag vil Sigrun op. „Den dag tog Sigrun fat paa Striden med
Døden” (Jensen, 1909: s 37). Der kommer et ophold i sygdommen. Folket taler om, at ingen
havde behøvet at rive de gamle rester ned, fordi jordskælvet ville have gjort det alligevel.
Sigrun bliver besat af de gamle ruiner og kan ikke holde op med at se på dem. Omsider
opgiver hun kampen med døden, og hun dør.
Her lægger forfatteren sig tæt på den islandske fortællertradition og bruger en sagn,
som baggrund for historien, som ikke er meget kendt i Island nu. Pigen i sin forfængelighed
ønsker kirken bort, men bliver syg af det og dør.

Spøgelse i Bispereden er en spøgelseshistorie, som foregår i Islands anden bispegård,
Skálholt, hvor døde bisper er begravede under gulvet. En af dem er Jón Arason, Islands
sidste katolske bisp, som blev halshugget i Skálholt. Arbejderen Jon høvler bag
alterskranken ved det svindende lys. Han ser en fremmed sidde i kirken, som igennem
novellen flytter sig nærmere uden at tale med Jon. De ser hinanden i øjnene, den fremmede
har gule øjne, som påminder Jon om den tid, han for vild i de „lange, gule Svovlmarker,
vild, gul, tindrende, helvedehedt Svovl” (Jensen, 1909: s 47). Til sidst er Jon blevet meget
bange og forlader kirken, men skammer sig over det og vender tilbage. Han „satte Øjet til
Nøglehullet – og føg 3 Alen tilbage” (Jensen, 1909: s 49). Jon beslutter, at det må være Jon
Arason, „ Kun Bisp Arason kunde finde paa at klæde sine Øjne i gult, det eneste Jon var ræd
for” (Jensen, 1909: s 49). Jon dør, og novellen slutter med: „Der fløj ikke flere hvid
Spaanduer rastløst fra Høvlbækken den Nat og heller ikke de følgende. Stilheden bredte sig
over Skalholt Kirke, de Døde til Husvalelse” (Jensen, 1909: s 50).
Overtro har været del af den islandske kultur i århundrede. Fortællertradition har
holdt mange sagn i live. Omkring århundredeskiftet var ikke mange bøger på hvert hjem i
Island og den mundtlige tradition var stor del i at holde sagnene og sagaerne i live. Mange
spøgelsessagn har fælles motiv og et af dem er øjnene, som er så forfærdelige at de kan
dræbe.

Det vaade skæg foregår i Borgarfjörður, og Sira (Pastor) Skuli skal til byen Borgarnes for at
hente varer. Husfruen Jorun bliver hjemme med sit spædbarn Soffia. Han kan gå over elven,
men tænker på sin kone og beslutter at gå omvejen, selvom det tager længere tid.
På hjemvejen om aftenen regner det, og han bliver gennemvåd. Hesten kender vejen
hjem i gennem mørket, Skuli er mørkeræd. Han ser lyset fra gården på den anden side af
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floden. „Skimlen stod ved Norderaaens Bred, ved det sted, hvor han altid før sit Giftemaal
red over” (Jensen, 1909: s 58). Selvom han har lovet konen ikke at gå over floden, gør han
det, i sin trætte tilstand lader han skimlen råde, som han hele tiden har gjort. Hesten mister
fodfæstet, og strømmen tager den og Skuli. Mens Skuli forsøger at svømme til lands,
opdager han at en hund svømmer ved siden af ham, den oplever han som et dødstegn.
Hjemme prøver Jorun på at sove, mens hun venter. Hun oplever, at hendes mand
kysser hende og stryger hånden over kinden, som ikke bliver våd. „han er druknet! Han
kyssede mig og bød mig Farvel, og hans Skæg var dryppende vaadt” (Jensen, 1909: s 62)
Resten af natten sover ingen og husfruen er rædselsslagen. Næste morgen finder de hesten
og en herreløs hund død på bredden, og der gik flere dage uden at de fandt Skuli. Til sidst
findes han druknet „i en Krog af Aaens mange Kurver” (Jensen, 1909: s 65). Novellen sidste
sætning er: „Husfrue Jorun havde da vænnet sig til at stryge sig over Munden og se paa sin
Haand…” (Jensen, 1909: s 65). Ægtemandens kys fra drømmen er hende nær og den
islandske tro på følger vises en gang til.
Novellen Glæsir – den pragtfulde begynder med ordene:

Hvor som helst man kommer i Island og faar Mennesker til at fortælle, lukke
op for alle de talløse mystiske Historier, som hele den store Ø er gennemsyret
af, saa hører man først og fremmest om to Tings: Fylgjer og Klarsyn (Jensen,
1909: s 66).
Her taler forfatteren om islandsk folketro, om En Fylgje (Følge), „En Fylgje(Følge) er et
Menneskes eller Slægts onde Handlinger, som straffes ifølge en Lov, hvis Oprindelse ingen
kender, indtil niende Led, saa har Fylgjen ikke Lov at forfølge længere” (Jensen, 1909: s
66).
Ifølge Politikkens Nudansk ordbog er klarsyn en evne til at gennemskue
sammenhænge og situationer ved hjælp af dybere indsigt og korrekt intuition. Fortælleren
siger at clairvoyante emner er „navnlig almindelig oppe i Landet” (Jensen, 1909: s 67). Her
forbindes Thit Jensens interesse med spiritisme og den islandske folketro, fordi hun selv var
clairvoyant, og oplevede det at overtro var udbredt i Island.
En engelsk damper sejler fra Reykjavik i juni. På vejen stormer det, og passagererne
er bange. En af dem er en gammel, velklædt islænding, som en af passagererne har givet
navnet Glæsir. Den gamle mand vil ikke forvirres, han har større problemer at løse.
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„Problemet var Menneskehedens gamle: Hvorfra, Hvorhen og Hvorfor” (Jensen, 1909: s
70). Alle fjorde på Nordkysten er lukkede af is. Da det begynder at blæse igen, støder skibet
på et isbjerg. Den engelske kaptajn samler passagererne omkring masten, og i det finder
Glæsir løsningen til sit problem. Han vil ikke dø på grund af, at nu kan han dele svaret på
evighedens gåde med andre.
I Sandviken bor Thordur og hans kone, Svanhildur, sammen med deres arbejdere.
Vidløse Groa arbejder i køkkenet, mens andre sover. Hun har haft en drøm om, at hun så
gennem badstuens vægge ud på havet, hvor en lille sky voksede, inden det regnede tæt med
orme. Drømmen fortolkes som døden. Groa er clairvoyant, og inde i det mørke køkken, ser
hun skibet gå ned, og den ene, der overlever. Da hun går ud, ser hun en mand på iskanten
„men saa dybt havde Kummer og Sult og Afmagt mærket Sandvikens Beboere, ikke én gad
skubbe en Baad ud og hente den Skibbrudne”(Jensen, 1909: s 75-5). I to dage går Glæsir på
isen, inden han forsvinder samt isen. Om efteråret, da Svanhildur læser for børnene, står
Glæsir i sin blå frakke mit på gulvet. „„Han meldte da vist Thordur mins Død!” hviskede
Husfrue Svanhildur med mat og falmet Stemme” (Jensen, 1909: s 77). Den clairvoyante
Groa ved at „han druknede nu, ja – i Jøkul-Elven” (Jensen, 1909: s 77).
Hundrede år senere kommer følgen stadigvæk og fortæller beboere om sorg og
fortræd ifølge fortælleren.
I Islands-danske ordbog af Sigfús Blöndal fra 1920-24, findes definition af det
islandske ord: „fylgja(-u, -ur)-3. a ( verndarandi) Fylgje. Opr. er Fylgen en Værneaand, men
Ordet faar senere en nedsættende Betydn.”
Ifølge B Blöndal definitionen har selve ordet forandret sin betydning i islandsk men
definitionen af fylgje hos Thit Jensen og Sigfús Blöndal er på den måde en modsætning.

Studenten fra Gørdum handler om den islandske student Helge Sigfusson, som er sin første
jul i København og har hjemve. Iscenesættelsen er i København lige efter århundredeskiftet.
Han går en tur gennem København og ender på en bænk på Langelinie. Hans tanker er hos
familien, især den clairvoyante Annania hans søskende-barn.
Oppe i Island rider Gamle Gudmund Sigfusson til Garðar. Han skal holde jul med
familien og sit enebarn Annina. Han tænker på vejen, og læseren følger hans tanker om
uddannelse og guddommen. Da han er inde i byen, hører han svanesang, og fortælleren
siger, at i en gammel, islandsk overtro, dør nogen inden året er omme, hvis en hører
svanesang. Da han rider over isen, ser han et syn, et væsen står op foran ham, og han kender
Helge, som sætter armene om hestens hals. Senere kommer der et brev om Helges død i
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København, men „I Gørdum tog de fattet mod Underretningen, Gudmund havde fortalt om
Helges Julehilsen, de vidste for længst, han var død” (Jensen, 1909: s 92-3). Efter at synet
har taget om hestens hals, skælver den som syg med hurtigt pust, og enigheden mellem
mand og hest opleves i den kolde vinternat. „Hesten bestemte vejen og løb og gik, som det
faldt ind. Gudmund tog sine Tanker og Tvivl op” (Jensen, 1909: s 84).
Igen er hovedtemaet i novellen, død og klarsyn. Klarsyn som når mellem lande. Her
beskrives en ung islandsk student i København og dem var det mange af i Thit Jensens tid.

Sanddrømt er en beskrivelse af en gammel, islandsk fisker Gudjon, som bor i en islandsk
torvgård. Definition af ordet sandrømt findes ikke i Politikkens Nudanske Ordbog men i
Islands-danske ordbog af Sigfús Blöndal fra 1920-24, findes definition af det islandske ord
berdreymur: „drömmeklog (Hvis drömme tydelig forudsiger kommende Ting)”. Fiskeren
kan se over til Esja-fjældet, og fiskerne taler om at hente får i Vidø. De 17 fiskerne vil have
ham med. Det vil han ikke. Han er sanddrømt og har drømt, at båden ville forløses. Det
fortæller han ikke de andre „Tilkom det ham, usselige Orm, at advare dem, Gud den
Almægtige havde upeget som sine?” (Jensen, 1909: s 97). De rejser uden ham. Båden
kommer tilbage, men vælter med får og mænd lige ved land og alle omkommer. Det er
bruger Thit Jensen igen i novellen Modervilje.
Gamle Gudjon fortryder men er i tvivl om sin bestemmelse. „Nu var der Graad og
Fortvilvelse i 17 Hjem, og kunde det ikke have været sparet, om han havde brugt sin Ævne
til dagligdags Brug og advaret?” (Jensen, 1909: s 98). Gudjon går en tur over Øskulid
(Öskjuhlíð), mens han tænker det over og taler med Gud. Da han vender tilbage, er det
blevet mørkt. Inde i gårdens lange, mørke gang fornemmer han våde frakker på væggene.
Han opdager at „De Druknede stod der i to lange Rader ventede ham dem 18ende” (Jensen,
1909: s 101). Næste morgen fandt de Gudjon druknet i et hul i gulvet. Gulvet var vådt på
grund af at de dødes klæder havde været hængt op for at tørre. „Det var Skrækken, mente
Folk, som havde dræbt den gamle Mand – på en vis Maade kunde det ogsaa siges, han var
druknet” (Jensen, 1909: s 102).

Novellen Der Dansen i Kirken er en spøgelseshistorie og foregår ligesom Spøgelse i
Bispereden i Skálholt. Forfatteren indrammer spøgelseshistorien, i en kort introduktion
beskrives kirkegården i vintertøj, og bispegravene under kirkegulvet. Her fortælles om
forskellig brug af kirken som forsamlingssted gennem tiden. Novellen slutter med et andet
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kort afsnit, hvor det igen henvises til den islandske tradition at fortælle historier om
aftenerne.
Selve historien foregår juleaften, hvor Svava den unge islandske pige, skal til kirken
for at danse. På vejen fejer hendes kjole sneen af bispestenen, hvor Bisp Eirikur ligger. De
unge mennesker danser på kirkegården, og Svava spotter bispegravene. „Og det var ligesom
Svavas udfordrende Spot drev det ugerningssindede op i dem alle” (Jensen, 1909: s 106).
Festen går ind i kirken „med stort Følge af Brændevin og Halløj” (Jensen, 1909: s 106) på
årets helligste nat. Svava uddeler de hellige sakramenter, klædt i messesærk fra katolsk tid
og digter en nidvise i sin drukkenskab. De får tre advarsler, først ryster kirken „Men de var
for drukne til at give Agt paa det” (Jensen, 1909: s 107). Så kommer der en Kuldebølge, og
til sidst slår „den tunge, rigt udskaarne Egetræsdør slog drønende tilbage” (Jensen, 1909: s
107). Ind kommer Eiriks spøgelse og beskrivelsen af hans skikkelse er grusom og detaljeret.
Han går hen til pigen og ser på hende med røde øjne, pigen ler og bliver vanvittig. „Og
Svava var vidløs, hun var gået fra Forstanden” (Jensen, 1909: s 110).
Folkekirkens regler var mange. Dans og galskab, samt det at Svava vanhelliger
kirkens bud, får bispen til at stå op fra graven for at vise kirkens magt. Hun går ud af
forstanden for hun har gjort oprør mod kirkens regler.
Novellen Modervilje består af tre små kapitler og handler om „Kaptajn paa FiskersSkonnerten, Kolbein Brynjulf” og hans kone Fru Katrin, der venter sit tredje barn. Han sejler
hjem i sin skonnert, som skal lægges for vinteren. Han skal hjælpe sin kone med at forløse.
„Fra Eldhusets Vinduer havde Fru Katrin Udsigt over Fjordindløbet“ (Jensen, 1909, s.112).
Hun venter bekymret et døgn, inden hun ser skonnerten komme. Da mændene skal roe i land
med en båd „ – og vel 3 Alen borte sank den som en Sten” (Jensen, 1909, s.113) og alle 13
drukner trods forsøg til at redde dem. Kun Kolbein overlever, men da han er hjemme, har
Katrin „Fødselsvéer som ramt af et Slag” (Jensen, 1909, s.114). Hun får kramper og alle tror
hun dør uden at blive forløst. Byen er som lammet efter de 14 unge menneskers død.
Næste kapitel handler om Fru Katrin, der ligger på et ligbrædt ud i laden på grund af
at de tror hun er død af sorg. Hun føder sit barn og er halvt lammet i den kolde lade.
Beskrivelsen af selve fødslen er en fjerde del af novellen. Katrin bruger al sin vilje for at
prøve på at bevæge sig, mens bevidstheden kommer og går. Til sidst ser hun sig selv uden
for sit legeme, men hun dør ikke endnu.
Tredjedelen handler om Kolbein, der ikke kan sove. Han tænker på sine mænd, der
døde og pludselig ser han sin kone i ligsærken. Han er bange for de døde, og „Kolbein
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stivnede i Rædsel for sin Hustrus Aand” (Jensen, 1909, s. 121). Da han om morgenen går ud
i laden kan han se, at hun har kæmpet for at komme ned af Baare-Stilladset men både hun og
den lille pige er frosset ihjel. Kolbens rædsel over for spøgelser er så stor at han ikke kan
redde sin kone.
Den lodne Haand forgår på en præstegård der ligger midt i lavaen. „den ensomme,
grænseløs ensomme Præstegaard. Med jordkirke kun som tavs, flerehundredaargammel
Nabo” (Jensen, 1909, s.122). Beboerne på gården er en præst og hans kone Husfrue
Gudridur, som er synsk. Præstens unge broderdatter, Valdis kommer ridende over floden, og
Gudridur ser i det samme øjeblik at „Der kommer Færdes-Folk! … Der er en kvinde med,
det er en Udlænding. Manden som rider næst hende, er ogsaa Udlænding, han har været her
før, det er Englændingeren, som har købt Lakselven” (Jensen, 1909: s 126). Valdis skal
hjælpe med rengøring og forberedelse for gæsterne. Hun er i færd med at rengøre badstuen
„Da greb noget Valdis haardt om Benet, højt oppe, lige over for Knæet” (Jensen, 1909: s
127). Hun ser, at det er „en modbydelig stor, raa Haand” (Jensen, 1909: s 127). Hun bliver
vred. Da hun ikke finder nogen under sengen, bliver hun bange og skriger, så alle kommer
for at se, hvad der sker. Husfrue Gudridur hjælper hende i seng og ser, at det er blå mærker
efter fire fingre på indersiden af benet. Senere kommer en flok mennesker ridende gennem
lavaen. Det er de engelske søskende Mr. Petzold og hans søster Mary, som er på vej hjem til
England. Mary overnatter i gæstestuen. Da hun slukker lyset, bliver hun opmærksom på, at
noget trykker i dynen om og om igen. Mary holder fast i dynen, men bliver mere og mere
bange for mørket, og for det ukendte, der trykker i dynen. Hun vil tænde lys, men kan ikke
finde tændstikkerne. „Men Haanden fik ingen Tændstikker – idet hun strakte fra den
famlende ud, blev den grebet af en anden Haand” (Jensen, 1909: s 136), hun besvimer. Mary
findes besvimet i sengen næste morgen, og hun ved ikke, hvad der er sket. Hun og Valdis
skal tage til Reykajvik, og broren spørger „hvad der i fordums Tider var hændet i Gaarden”
(Jensen, 1909: s 137). Han får ikke svar. Pigerne bliver aldrig de samme igen, Valdis tør
aldrig være alene og „Mary Petzold kunde undertiden findes ude paa Gade uden Hat og
Overtøj og uden at vide, hvad hun var gaaet ud efter” (Jensen, 1909: s 138).
I den novelle, ligesom i novellen Der Dansen i Kirken, bliver store ændringer i
pigens mentale forstand. De oplever begge overnaturlige hændelser og bliver derefter
ændrede mennesker.
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Drengen ved Vinduet handler om en rejse Sysselmand Thorkjel Sveinsson og drengen Pjetur
foretager i november. Drengen er opvokset hos Thorkjel og hans danske kone Karen, men er
søn af første-pigen Thora. Da de kommer op på fjeldet, kommer tågen ind fjorden. På
toppen finder de en stenhøj, hvori findes en tilproppet flaske, og Sysselmanden skriver deres
navne på et stykke papir, der ligger i flasken. Så kommer snestormen. „Og en Snestorm i de
øde Fjælde var blevet Døden for mange før dem!” (Jensen, 1909: s 143). Selvom Thorkjel
Sysselmand har bundet Pjetur fast med livrem, taber han drengen ind i uvejret.
Hjemme venter den danske Husfrue Karen. „Saa kendt var hun paa Island, at hun
kunde se Vinteren kørte frem med en snestorm fra Nord” (Jensen, 1909, 145). Kvinderne
kan ikke sove, mens de venter. Så bliver der pikket i vinduet tre gange, og kvinderne går ud
og ser Pjetur ved vinduet. Han forsvinder igen, og selvom alle på gården søger efter ham,
kan de ikke finde ham. De giver op, og „for resten var Gaardens Folk ikke i Tvivl om, at
Pjetur et Sted fra havde søgt sin Moder og meldte hende sin død” (Jensen, 1909: s 146).
Husfrue Karen er rystet og mister troen på, at hendes mand kan overleve.
Sysselmand Thorkjel Sveinsson prøver på at overleve i snestormen. Han er udmattet
og ved, at hvis han sætter sig til hvile, vil han dø. Han drømmer sig hjem, mens han prøver
på at holde sig vågn. Pludselig hører han klokker, som han i begyndelsen tror, er dødens
klokker, men finder ud af, at det er kirkeklokkerne, og at han ligger lige ved gården. Han
overlever, men drengen findes ved forårstid. „hans Lig laa paa Fjældet, ikke langt fra
Stenhøjen, hvor Flasken gemte hans Navn” (Jensen, 1909: s 153).

Novellesamlingen indeholder 11 noveller, hvoraf 8 taler om døden, nogen dør og nogen,
enten ved det inden, eller drømmer om det på forhånd. I nogle af novellerne gennemgår
personerne en sammenstød med et spøgelse, og de bliver aldrig de samme igen eller dør på
grund af erfaringen. Overtroen og nærheden ved døden er en stor del af novellesamlingen og
den islandske folketro og troen på mystiske emner har inspireret Thit Jensen. Selvom der
findes mange noveller, der handler om det samme emne bliver de ikke så ensartede, som
man skulle tro. Nogle af dem er meget spændende som Den lodne Haand, hvor spøgelse
kommer og skræmmer pigerne og læseren. Andre er dramatiske beskrivelse, som
fortællingen af skibet der går ned i Glæsir Sira Skuli drukner i Det vaade Skæg, og manden
og drengen i den hårde islandske snestorm i Drengen ved Vinduet. Forholdet til overtro er
forskelligt i Danmark og i Island. Islændingene har endnu stor tiltro på overnaturlige ting.
Det er jeg ikke sikker på at mange danskere har og derfor kunne man tro at mange af Thit
Jensens noveller ville være lidt latterlige for den moderne dansker.
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Der findes flere gennemgående temaer i Thit Jensens novellesamling Sagn og Syner.
Alle novellerne forgår på Island, og alle er bygget på islandske folkesagn eller islandsk
overtro. Islands natur er beskrevet med omhu og er meget farverig. Folketro og traditioner er
brugt som baggrund for nogle af dem som Dansen i Kirken. Thit Jensens interesse for
spiritisme er gennemgående med spøgelser, følger og sanddrømmemennesker. Sagaerne er
som krydderi i hele samlingen enten som metaforer eller som del af det islandske folks
kultur. Hun bruger tit gamle islandske sagn for at bygge spænding op. Hun beskriver vejret
og mørket med hårde vinterdage og de lange islandske sommernætter. Hun lægger vægt på
at være autentisk i sine beskrivelser af folkets tøj og huse. Ind i mellem er der beskrivelser af
andre ting, som Thit Jensen også har interesseret sig for. Hun beskriver fødsel med alle dens
smerter. Den tid hun er på Island er hun meget forelsket og håber på at finde sit sted som
husfrue og ægtekvinde, og det kan man læse i hendes dagbøger. I den novellesamling
beskriver hun kærligheden i ægteskabet på mange steder.
I gennem hele novellesamlingen beskriver Thit Jensen vejret – ingen kan undre sig
over at det islandske vintervejr og de lange sommernatter, påvirkede den unge kvinde fra
København. Hun fortæller om snestorme i vintertiden „Og en Novembers Snestorm i de øde
Fjælde var bleven Døden for mange før dem!” (Jensen, 1909: s 143). De lange mørke nætter
hvor „hvert Lys-Atom var som kvalt, det var dump, sammentrængt sort” (Jensen, 1909: s
133). Hun beskriver den tætte, islandske tåge, hvori mænd måtte holde hinanden i hænderne
for ikke at komme fra hinanden (Jensen, 1909: s 143).
Hun beskriver jordskælv og vulkanudbrud, som har været megen spændende for
danskere som ikke er vant til det. Vulkanudbrud i Sigrid og i novellen Den døde Kirke
prøver hun at forklare for læserne, panikken som griber folk og dyr: „Og Luften var tæt af
Svovlem og fin Aske, her og dér brølede Hjorde af Kreaturer, det samlede Dyrebrøl klang
som et Naturens Skrig og Hjælp, et Nødraab om den kommende Rædsel” (Jensen, 1909: s
30). Studenten fra Gørdum, Jordskælv i Den døde Kirke, „Jorden laa hen som en GigantKrop, der vred sig i Feber og Vaande” (Jensen, 1909: s.31) og i Den lodne Haand. Hun
fortæller om de seværdigheder der findes i Island, om „lange, gule Svolvmarker” (Jensen,
1909: s 47). Hun beskriver jøklerne „som om Islands hvide, tindrende Jøkler var traadt
Vinterdragt, pintet med Kniplinger af Isvæv og Smykker af funklende grønne Krystaler”
(Jensen, 1909: s 69). I novellen Studenten fra Gørdum prøver hun på at beskrive Nordlysene
og spørger læseren „Hvem tænker paa Nordlys´s Pragt, der ikke har set det, forstaar det
hemmelighedsfulde i deres Rythme og Leg?” (Jensen, 1909: s 89). Hun forklarer, hvordan
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stenhøjene i Island blev brugte som vejvisere og hvordan nogle gemte en tilproppet flaske,
som fungerede som gæstebog i stenhøjen (Drengen ved Vinduet).
Bolig er beskrevet i nogle af novellerne. Badstue er ofte omtalt, det værelse folket
sov i og brugte som arbejdsplads. Køkkenet, som også var del af den islandske torvgård,
beskriver hun i Glæsir- den pragtfulde: „ Eldhuset var tæt af kvælende Os og mørkt som en
Kælder, det var hverken Skorsten eller Vinduer, kun en lav indgangsdør” (Jensen, 1909: s
73). I novellen Sanddrømt står:

Gudjon stod i Døren. Bag ham strakte sig en lang, smal Gang, mørk som en
Rævegrav. Hele Huset var som alle gamle islandske Gaarde bygget af Jordtørv,
og Gulvet var den stampede Jord. Gangen gik ind til det lille, sodede Eldhus
(Køkkenet) hvor Faaregødningen osede brændende under Skyrgryden (Skyr
=et Slags oplagt Mælk, isl. National - Ret). Gangens Jordmure skilte Badstuen
og Kohuset fra hinanden, der var en Dør i hver Mur, én til Badstuen, én til
Kohuset og for Enden af Gangen blot en Aabning der uden Dørtrin gik ind i
Eldhuset. Gamle Gudjons Gaard var gammel som han selv og uappititlig, men
han var gæstfri til sin sidste Pøs Mælk (Jensen: 1909: s 95).
Hun beskriver en anden slags hus „Badstuen, der paa ældgammel Vis laa ovenover
Kostalden. Det gav Varme on Vinterenn” (Jensen: 1909: s.127) I novellen Den lodne Haand
synes Mary, den engelske hovedperson i novellen, at det islandske hus er „lidt uhyggeligt”
(Jensen: 1909: s.130), men hun opdager at „Præstegaarden var et helt Kompleks af Huse,
Tilbygninger og Skure. Hun havde redet forbi en Række Huse med Gavlerne frem ligesom
gamle hollandske Byer” (Jensen, 1909: s 130). Hun tegner billeder af en islandsk
arbejdsplads, hvor pigen rider „gennem de vældige Bjærge af tørret Fisk, der laa her og der
paa Stenene” (Jensen: 1909: s.5) Hun fortæller om telefontrådene der hænger tunge af sne
og det elektronisk oplyste huse og „Den blaa Bølgebliks Kirke græd Regnens strømmende
Taarer ned langs alle Riller i Blikket” (Jensen, 1909: s 52).
Thit Jensen er opmærksom på påklædning og kvindernes frisure „Husfrue
Svanhildur med de lange, ophæftede Fletninger, som alle Islændrinder bruger det” (Jensen,
1909: s 75) Hun beskriver folkets tøj, de fattigere som også er snavsede og
embedsmændenes frakker og pigernes kjoler. Da Svava danser i kirken i novellen Der
Dansen gik i Kirken, er hun påklædt i et islandsk national kostume, som Thit Jensen
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beskriver i detaljer. Hun taler nogle gange om tøjet de islandske fiskere havde på og om de
islandske sko, som var lavet af lammekind.
Tit Jensen bruger metaforer i sine beskrivelser af islandsk natur. „Solen selv stod –
mod en baggrund af intens gloriegult – som et kuglerundt, luende Hoved lige paa
Snæfjældsjøklens Top” (Jensen, 1909: s 8). Hun sammenligner lavaen med skov, og engen
„som et blødt, grønt Tæppe, boret med mange spinkle Fløjels striber” (Jensen, 1909: s 29).
Da Gudmund rider i vintervej i novellen Studenten fra Gørdum, sammenligner hun de
snehvide lavaformer med afstøbssamlinger af gips, monumenter. Hun bruger mange
adjektiver om farver, og maler landskabet i utallige farver. I dødefortællingen i Det vaade
Skæg sammenligner hun åen med en „Kæmpeslange, der udbløder og opgumler sit Bytte ”
(Jensen, 1909: s 61). Mary en engelsk pige i novellen Den lodne Haand tænker på lavaens
formationer i sin seng, hvor hun ligger i mørket og pludselig bliver de skræmmende, „et
Helvedes-Regimente, der havde kastet Stenens Spændetrøje og graadigt halsede frem mod
hende, der laa som en skælvende Fugl foran Slangen!” (Jensen, 1909: s 135). Thit Jensens
billedsprog er meget farverigt, og hun laver billeder om landskabet på en beskrivende måde.
„der forude laa Reykjavik i Himlens Blod og Brandskær, i stærke, vilde Farver grelt
sammensatte, lige fra det guleste gult til Blod og Emailleblaat” (Jensen, 1909: s 8).
Sagaerne nævner hun i nogle af novellerne, så det er åbenbart at hun kender nogle af
dem godt. I Sigrid taler hun om Hallgerd og Gunnar fra Njals Saga og hun kan godt lide
Hallgerd „fordi hun saa godt kunde forstå Hallgerd svulmende lyst til ved at se sin Mand,
Gunnar … blive slagtet Tomme for Tomme” (Jensen, 1909: s 20). Hun henviser til
sagaernes heltinder, Hallgerd, Gudrun Osvifursdotter, Hrevna, Bergthora og Helga hin fagre
(Jensen, 1909: s 26).
Det vaade Skæg foregår i Borgafjarðarsýslu, og da fortæller hun om Borg, Kveldulfs
gamle Gaard, områderne hvor Egilssaga foregik. Hun fortæller om hovedpersonerne i
Laxdæla, og hvordan Kjartan blev dræbt af sin Fosterbroder Bolle i novellen Drengen ved
Vinduet.
Hun nævner sagaerne flere gange på andre måder. Det ser ud til, at sagaerne har
været populære, og nogle gang henviser Thit Jensen til det. „I den varme Badstue sad en
mørk Efteraars-Aften Husfrue Svanhildur og læste Grettes Saga for Børnene” (Jensen, 1909:
s 76). Sira Jon læser op af Njals Saga og i novellen om Den lodne Haand skriver Thit
Jensen: „Sagaerne er for Islændingen mere end Biblen; efter Sagaerne former de deres Liv”.
(Jensen: 1909: s.130)
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Den mundtlige tradition at fortælle historier om aftenen appellerer til Thit Jensen „det fortælles hviskende om Gengari, Fylgjer og Varsler, om Fjærnssyn og Drømme”
(Jensen, 1909: s 25). Hun nævner den islandske tradition at læse højt i badstuen, mens folket
arbejdede. „Og i en vinter aften, naar den i en halvt belyst Stue fortælles med Andagt…”
(Jensen: 1909: s.110). Hun siger at „hvor som helst man kommer i Island og faar Mennesker
til at fortælle, lukke op for alle de talløse mystiske Historier, som hele den store Ø er
gensyret af…” (Jensen, 1909: s 66).
Helt gennemgående temaer i novellerne er det at tag varsel og overtroen. Det
clairvoyante f. eks. „den ukendte Aandens Verden undertiden lod høre fra sig” (Jensen,
1909: s 137-38), giver novellerne sit særlige præg, men giver også en begrænsning. Det
giver en snæverhed, fordi mange læsere vil afvise det overtroiske som noget røfl. I mange af
novellerne forekommer spøgelser Bisp Arason i Spøgelset i Bispereden, Glæsir i Glæsir –
den Pragtfulde, Bisp Eirikur i Der Dansen gik i Kirken. Nogle af dem viser sig mens andre
skræmmer personerne, som Valdis der rengør, og pludselig er der noget der griber fat i
hendes ben, og Mary der ligger i mørket i Den lodne Haand og føler, at det er nogen der
trækker i dynen, i det tilfælde må det være den samme hånd! Det, at et spøgelse trykker i
dyne, er et kendt minde fra den islandske Grettissaga, spøgelset Glamur trykker i dynen og
Grettir kæmper med det hele natten. Andre spøgelser viser sig kun kort tid inden de
forsvinder som drengen i Drengen ved Vinduet. Mange af karaktererne er sanddrømte,
Vidløse Groa i Glæsir – den pragtfulde, Annania fra Studenten fra Gordum, Gudjon i
Sanddrømt, Husfrue Katrin i Modervilje, „Gamle Groa var fremsynt og Egil, ældste Karlen,
var sanddrømt” (Jensen, 1909: s 122), samt Gudridur i Den lodne Haand. Gunna i novellen
Drengen ved Vinduet er clairvoyant og havde set „Søsterens Ansigt, blaahvidt og med
halvlukkede øjne” (Jensen, 1909: s 147). Det er forståeligt at Thit Jensen bygger sine
noveller på historier og spøgelser og overtro. Hun var opdraget som er spiritist og mente
selv at hun var i forbindelse med de døde. Her oplever hun det i folketroen, og det har hun
forklaring på: „den ubestridelige clairvoyante Evne, som navnlig er almindelig oppe i
Landet, er formodentlig udviklet gennem Menneskenes, undertiden mange Maaneders,
Afspærring fra Omverden” (Jensen, 1909: s 67). De fortællinger om nationens isolation
virker meget sandfærdige, er gennemgående i novellesamlingen. Thit Jensen rejste rundt om
landet og hun har fået indblik i nationens tilstand og dens beskedenhed.
Mange er af novellerne er meget dystre og omtale om døden og kredser om døden,
er ofte nær. Hvis ikke der er nogen der dør, så er det dødsgru, som nogle af hendes
karakterer lider af. „Ungdoms Dødsgru“ (Jensen, 1909: s 47), „ Angst for Døden“ (Jensen,
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1909: s 8) „Dødstanken er som en Trangstrøje” (Jensen, 1909: s 41). Døden er nær i mange
novellerne bl.a. Sira Skuli i Det vaade Skæg, Sigrun i Den døde Kirke, alle af damperen
Ann-Dorothy i Glæsir – den pragtfulde, Helge i Studenten fra Gørdum, 17 fiskere og
hovedpersonen Gudjon i Sanddrømt, 14 mænd samt Husfrue Katrin overkommer i
Modervilje, Gudridurs broder drukner i Den lodne Haand, og Pjetur i Drengen ved Vinduet.
Thit Jensen skrev om den bleggule hest, et tegn om døden i sine noveller.
Novellen Den bleggule Hest udkom i Gads Danske Magasin 1911. Den findes i flere
af hendes noveller og vises altid som dødens tegn. Hun er også meget begejstret for den
islandske hest. Hun rejste selv rundt om Island på hest og beskriver sin oplevelse i sine
rejseskildringer. I Sagn og syner forekommer den islandske hest i 4 noveller. Hun prøver at
forklare forbindelsen mellem mand og hest i novellen Det vaade Skæg. I Studenten fra
Gørdum beskriver hun Gudmund rejse på hest i vintertid „hans Hest gik med bøjet Hoved,
som forsigtige Dyr gør, naar de gaar over Vand, de ligesom koncentrerer alle deres Sanser
paa Bunden, hvor deres Fødder gaar, ser trods Mørke og hører hvor Stenene
ligger…”(Jensen, 1909: s 91). Der er forskellige beskrivelser af hesterejser, og begejstring
over for den islandske hest.

Skimlen travede fremad, som den i den dybeste Grav; undertiden standsede den,
trippede, Sira Skuli hørte, hvorledes den med Forbenene fornam omkring sig
som en blind med følsomme Fingre, hørte Sten rulle ud til Siderne, Sten, som
Skimlen havde sparket for at undersøge, hvor fase de laa (Jensen, 1909: s 55).

Ísafold 24.5.1911:
–Igen findes en novelle af hende fra Island i Gads Danske Magasin sidste afsnit: Den
bleggule hest (Bleikur) (Se bilag 7).

Novellen Den bleggule Hest i Gads Danske Magasin handler om en 18-årig,
forældreløs pige, Elin som er plejebarn hos Assessor Gislason i Reykjavik. Hun drømmer
om en bleggul hest. „Og staaende paa Stene foran Døren saa hun den bleggule Hest; den
stod taalmodig ludende og ventede... Det næste Elin sansede i sin Drøm var, at hun sad paa
Hesten” (Jensen, 1911: s 503). Ifølge novellen er Blekur dødens sendebud på Island. „Noget
andet Samfærdselsmiddel end Hestene gives jo ikke, og deraf er det formodentlig opstaaet i
den islandske Folketro, at naar Herren kalder en af sine hjem, da sender ogsaa han en Hest,
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den bleggule, Blekur!” (Jensen, 1911: s 504). Elin bliver bange for at dø. Hun er forelsket i
Dr. Thorsteins søn, som er kommet hjem fra sit studium i København. Da hun hører, at han
skal giftes med en dansk pige, mister hun livsglæden. Hun bliver syg af tyfus, men overlever
kun en kort tid, inden hun får lungebetændelse og dør. Thit Jensen beskriver et efterår i
Island og prøver på at vise befolkningens vaner og folketro. Hun er som så ofte optaget af
kærligheden og døden. Døden er ofte nær i Thit Jensens værker, hun oplevede den som barn
og voksede op, som spiritist.
Thit Jensen bruger sagnet om, at hesten er dødens sendebud på andre steder i de
værker jeg har læst. I hendes novellesamling Sagn og syner skriver hun om „ Blekur, den
bleggule Hoppe” (Jensen, 1909: s 123) og hesten, der løftes fra søens dyb med manden død
på ryggen (Jensen, 1909: s 91). Og det er ikke den eneste gang hun gennembruger sine
tekster. Beskrivelsen af Geysir, som hun skriver i rejseskildring i Illustrerede Tidende 1906
(se 6.4.) bruger hun igen i romanen I Messias Spor. Det findes brudstykker fra dagbøgerne
og mindre fra interviews i hendes forfatterskab, som vist i opgaven.
Kritik af den islandske nation er gennemgående. Thit Jensen beskriver fattigdom
og primitivt erhvervsliv. Hun beundrer den mundtlige tradition, folkenes evne til at digte
viser og sagaerne, som evig kilde. „Paa staaende fod digtede hun, som kun Islændere kan.”
(Jensen, 1909: s 107). Det er ikke kun den unge pige som kan sin lyrik, Sysselmanden i
Drengen ved Vinduet tænker på sit hjem ude i snestormen, og „Det var der, han havde
skrevet Vers om, han var jo ikke Islænder, om han ikke skrev Vers” (Jensen, 1909: s 13031). Sagaerne har fulgt den islandske nation og ifølge Thit Jensen beskrivelser læser
nationen endnu sagaerne omkring århundredskiftet.

Sysselmandsfruen tog sig husmoderlig af Sagaerne, pakkede dem in, bestemte
til at bindes paa Hesteryg – pakkede, som kun Islændere kan pakke en
Sadeltaske, fylde en Snes forskellige Ting i og intet krølles, intet beskadiges,
selv om det skal blive i den Stilling i Dagevis (Jensen, 1909: s 27).

Hun henviser på mange stæder til gæstfriheden i Island, som hun mener, er udbredt om
landet. „Saaes det noget Sted bedre end paa Island – dette land, der med sammenbidte
Stentænder trodsede Civilisationen – hvilken Kæmpemagt Menneskeaanden var,
Universitetets Gnom, der lagde alt for sin Fod, gjorde sig alt til nytte.” (Jensen, 1909: s 87).
Thit Jensen har et optimistisk syn på Islands fremtid og ser ubrugte lejligheder i en
fremtidssyn. Hun ser guld under „Islands Stenhud” (Jensen, 1909: s 87), „kursteder for
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Menneskehedens Syge” i Krysuvik, og brug af flodernes energi. „Og en Dag vilde
Værdierne samles fra de tusende skummende Elve … - hele Island over… Køre Naturens
Kræfter i Tømmer fra Pol til Pol” (Jensen, 1909: s 87-88). Hun har været fremsynet
menneske fordi mange af de ting hun taler om har nu været brugte fx Bláa lónið/ the Blue
Lagoon.
Selvom man kan se i Thit Jensens værker, respekt for islandsk kultur, var hendes
tiltro til nationen ikke så stor „Der er ikke noget Sagaduft over nogen af dem. Overhoved er
der ikke Sagaduft over Islands Befolkning, men der er hele Sagaernes Besjæling over
Islands Natur“ (Jensen, 1909: s 95). Hun skriver: „Overalt og over alle laa en dvalsk
Ligegyldighed, født af Altogivelsens, Savnets og Hungerens sløvende Påvirkning” (Jensen,
1909: s 73). Hun benytter mange ting fra den islandske folketro men hun påstår mange ting
om islændingene som helhed „Han var mørkeræd, som alle Islændere er mørkerædde”
(Jensen, 1909: s 57). Det findes ikke mange beskrivelser, fra fremmede mennesker, som
kom til Island i den tid, Thit Jensen ser landet, som en fremmed og beskriver det hun
oplever. Det gør det endnu mere mærkværdigt at læseren får at opleve århundredets Island
set med hendes øjne.
Island tilhørte Danmark i den tid og omkring århundredskiftet var kampen for
selvstændighed allerede begyndt. Danskerne var Islændernes herrenation. Thit Jensen
holdninger til Island og islændinge er i sig selv en modsætning, måske på grund af at hun
ikke kunne tag stilling til selvstændigheden. I sit forfatterskab kan hun sige alt hun vil, som
måske var ikke skrevet andre steder.
Selvom novellerne er meget forskellige er det tydeligt at Thit Jensen bruger materiale
fra Island i dem alle. Sagn og syner er Thit Jensens første novellesamling selvom hun havde
skrevet flere noveller. Hun vandt en novellekonkurrence i 1902, med novellen Smil (Moltke,
1954: s 124-125). Novellerne er af ujævn kvalitet og længde. I det hele udgiver Thit Jensen
tre novellesamlinger fra 1909-1916. Derefter udgiver hun næsten kun romaner så måske har
hun fundet ud at novellegenren ikke var noget for hende.

6.3 I Messias spor 1911
I 1911 udgiver Thit Jensen I Messias Spor. Romanen har undertitlen Nutidsroman fra Island.
Den foregår i Reykjavik og handler om den dansk/islandske familie Ross. Moderen er
dansk, og faderen der i romanen er død, var islandsk. Der er ni børn, og de vokser op i
Reykjavik, romanens hovedperson er Mona, en ung pige.
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Romanen er skrevet seks år efter, at Thit Jensen har været på Island, og det ser ud
som om, hun ville skrive sig væk fra de kærlighedsforhold, som hun havde heroppe, først
med Bogi Th. Melsteð og så med Gísli Skúlason. Hun beskriver Asger, som bliver Monas
kæreste i bogen, meget nøjagtigt og hvis læseren havde set billeder af de to islandske mænd,
Thit Jensen havde forhold til, kunde man se, at Asger er en blanding af dem ifølge den
biografiske metode.

Han var sortklædt med hvid vest og hvide Gamacher paa Lakstøvler, enhver
anden vilde det gjort latterlig, ham gjorde der forfinet, rendyrket. Han var høj og
utrolig mager, Ansigtet var stort og blegt med blussende stor og stiliseret,
elegant Mund. En sortgrøn Skægskygge fremhævede dens Form og Farve.
Næsen var stor og racekroget, bleg og med tynde Fløje, der laa tæt indefter som
Vingerne paa en vaad Natsværmer. De mægtige hvide Dyretænder rundede
stærkt frem i Gebisset. Øjnene var brune, som Rovdyrøjne – idet han vendte dem
mod Lyset blev de medblanke, som et Afgudsbilledes Guldøjne noget slørende
af Støv. Laagerne var langagtige som Munden, rødlige og tungt sænkende.
Brynene sprang som sorte, sammenbyggede Hvælvinger frem over Øjnene. Et
Ansigt af sort og hvidt, Guld og Blod (Jensen, 1911: s 99-100).

Bogen begynder med, at Simon Ross, en bonde har været sat i Polsk Bok (en slags gabestok)
på kirkevæggen, læseren følger hans tanker, mens han hænger der julenat. Han taler med
Christus i sin pinsel. Simon Ross er Monas oldefar (Jensen, 1911: s 38).
Næste kapitel handler om Mona Ross, en 13 år gammel pige, som er lige ved at dø af
en børnesygdom. Hun overlever. Til romanen tog Thit Jensen et langt uddrag af en
sygdomsskildring i sin dagbog fra 1906 og brugte den i beskrivelsen af romanens
hovedperson. (Andersen, 1990: s 129).
Mona bor sammen med sin mor familie i Reykjavik. Hendes brødre går i skole
sammen med islandske drenge, iblandt dem er Asger Hjaltalin, søn af Konsul Hjaltalin som
er kaldt Kongen af Nordlandet (Jensen, 1911: s 33).
Mona spekulerer over Biblen og Gud. „Biblen er Ord og Ord gør det ikke. Viljen til
det gode er Gud, dyrk den, saa dyrker du Gud” (Jensen, 1911: s 65). Hun er synsk og hører
tit en Stemme. „En Stemme der – uden at være nogen Stemme – indbragte hende sine
Meninger, lydløst, stille...” (Jensen, 1911: s 65).
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Mona vokser op på Island. På et tidspunkt i sit liv møder hun Inspektør Goos på et
skib, der lige er kommet fra Danmark og sejler rundt om Island. Han holder foredrag om
kunsten som bro mellem nationer (Jensen, 1911: s 72). Mona kommer på skibet i
Fáskrúðsfjörður og skal hjem fra sin rejse, fordi moderen er syg. Moderen driver et
pensionat, og Inspektør Goos bor hos dem. Han og Mona rider til Hafnarfjörður. De
diskuterer religion. Han siger: „Det vil sige, De tror, at det Gode i et Menneske er hans
Religion” (Jensen, 1911: s 84). Mona drømmer om at blive præst. Efter at Goos er taget
tilbage til København, finder Mona ud af at hun vil gøre som Goos. „Hun vidste det jo nu –
det hun vilde – holde Foredrag ligesom Goos… Et menneske uden Maal er som en herreløs
Hund” (Jensen, 1911: s 93).
Asger kommer hjem fra København efter Medicinstudium. „Aa, men det var en hel
anden Asger end i Barndommen, en fornem gaadefuld Asger, en alvorlig interesseret Asger,
der ikke evig gik og pønsede paa Ondt” (Jensen, 1911: s 97). Asger er buddhist – og ved at
hun er et medium (Jensen, 1911: s 102). Han er rig og nærig, „han var snarere paaholdende”
(Jensen, 1911: s 111), har lært medicin og musik og er god til at spille klaver (Jensen, 1911:
s 112-113). De diskuterer religion, spiritisme og inkarnation.
Thorrild, Monas bror kommer hjem fra Danmark sammen med Asger og Susanne
Bjarnason som er Petur Bjarnasons kone, og har kendt Thorrild i København. Stemmen siger
til Mona: „Du skal opgive Asger Hjaltalin, han er farlig – det var Stemmen” (Jensen, 1911: s
114). „Men fra Asger vil dit Livs bitreste Skuffelse komme” (Jensen, 1911: s 117). Hun
holder op med at møde ham et stykke tid, men begynder at møde ham igen. Han skal til
Nordlandet og fortæller Monas mor, inden han tager af sted, at han og Mona er forlovede.
Men Mona tvivler og tænker „Hvor hun i Grunden havde forsømt meget for Asgers Skyld”
(Jensen, 1911: s 137).
„Den store, vide Verden staar mig aaben” tænker Mona. „Nu maatte hun kunde gøre
sig fri og komme ned” (Jensen, 1911: s 140).

Ærgerrigheden, Trangen til at paavirke, der var som Ild i hendes Blod, var alligevel
ikke Ryg nok... Hun maatte se paa fattige Børn og af al Verdens forladte Kvinder, saa
trak hendes hele Jeg, al hendes Aand og Kraft sig sammen til en brændende,
lidenskabelig Kamp for dem. Selv om hun undertiden følte Savn og Ensomhed i sit
Hjerte, saa vidste hun dog, det var for intet at regne mod det Skrig, der vilde lyde fra
hendes Indre, hvis hun ingen kunde hjælpe. Hvad hun var og hvad hun blev, det skete
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altsammen i Kraft af hendes stærke Følelse for andre, toges den bort, var hun intet”
(Jensen, 1911: s 141).

Asger vil købe Papegøjeøen uden for Reykjavik til at bygge sindsyg-hospital.
Mona synes han ikke har fremtidsvision. „Ingen er saa fattig som den, der ingenting kan
yde” (Jensen, 1911: s 145). De begynder deres forhold igen. Og moderen siger „Hvorfor
forlover I jer ikke? ...Fordi jeg ikke skal giftes!” (Jensen, 1911: s 150). Moderen synes ikke
godt om Hjaltalin. „Hjaltalin var ikke af dem, almindelige Mennesker fandt paa at elske”
(Jensen, 1911: s 150). Asger er meget forelsket, selvom Mona tvivler, „stakkels Asger, han
fulgte hende i Hælerne, hvor hun gik og stod” (Jensen, 1911: s 152-3). Mona vil ikke giftes,
men hun vil heller ikke svigte Asger.

Gud, Gud, bevar mig mod at svigte... Hendes Bøn var et Forræderi mod Asger,
men den skulle bedes… Og Gud skulde vide, de elskede hinanden, mere vist end
de fleste Mennesker, der indgik Ægteskab – desværre” (Jensen, 1911: s 168).
Asger drikker, og Mona vil leve sit liv. „Det var lige saa det dirrede i hende, naar hun sad i
hans Arme; hun vilde arbejde, hun kunde ikke leve uden arbejde” (Jensen, 1911: s 180).
Mona prøver at forlade forholdet til Asger men kan ikke. „Hun hørte jo ikke hjemme i det...
Hun hørte til, hvor der levedes, krævedes og skabtes. Ellers brændte hun sammen” (Jensen,
1911: s 200).
Grunden til at Mona til sidst forlader Asger, er da hun opdager, at han har været med
til at få Landsfogeden til at gå af. Hun finder ud af, at Asger uden grund har svigtet ham.
Hun går til Asger for at få forklaring, men han kan ikke give en, og Mona siger:
Altsaa ren og pur Ondskab – som da du bredte Difteritis-Epidemien fra Odden
ud over Byen – som da du fik mine Brødre ind i Skole-Revolten for at faa dem
vist fra – som da du skrev det anonym Brev om Susanne, saa hun ikke havde en
glad Time fra hun satte sin Fod her, til hun rejste igen! Havde du haft en Grund,
vilde jeg ikke fundet det saa vanvittigt haabløst (Jensen, 1911: s 217).

Mona forlader Asger og tager skibet til København, og da hun sejler ind mod byen tænker
hun „Min Tid begynder” (Jensen, 1911: s 229). Hun har fået et kald, og for at kunne
gennemføre en uddannelse må hun, meddeler stemmer i hende, forsage kærligheden
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(Andersen, 1990; s 129). Forfatterstemmen beslutter sig over for karriere/selvstændighed i
stedet for ægteskab/kærlighed.

Der er mange ting i bogen I Messias Spor, som minder på Thit Jensens eget liv og det ser vi
lidt nærmere på med den biografiske metode. Hun får selv børnesygdom og overlever.
„Tager du hende, maa du tage mig med.” (Jensen, 1911: s 23) siger moderen i bogen I
Messias Spor og det er næsten det samme som hun skriver i et foredrag som var oversat til
islandsk i tidsskriftet Morgunn 1954: „På det tidspunkt gik min mor foran Guds blik og hun
var frimodig imod sin skaber: „Jeg har passet på alle de børn du har givet mig, så godt som
jeg har haft kræfter til, men hvis du tager hende fra mig, må du tage mig også, fordi så orker
jeg ikke mere” (Morgunn, 1954: s 110, se bilag 7).
Hun, ligesom Mona, må være hjemme, mens brødrene får lejlighed til at gå i skole.
Moderen: „Hun vilde ikke taget Mona fra Læsningen – men Drengene maatte jo gaa først –
saa kunde de vel ogsaa gøre noget for Søsteren” (s 39).
Monas ældste bror Torrild kan man godt sammenligne med Johannes, Thit Jensens
bror. „Torrild er bleven radikal og Kvindehader” (s 87).
Mona er ligesom Thit Jensen er synsk og hører en stemme. Thit Jensen siger selv i et
foredrag, som var oversat til islandsk i tidsskriftet Morgun 1954:
„Tidligt fik jeg min første erfaring for åndelig vejledning… I de få stunder jeg
havde frie, brugte jeg til at gå ud i kirkegården og der sætte jeg mig på en bænk
ved min lille søsters grav. Da sagde en stemme pludseligt i mit øre…”(Morgunn,
1954: s 109,se bilag 8).
Monas mor i bogen er ikke kristen. „Religion kommer Livet saa lidt ved.” (Jensen,
1911: s 66) Det gjaldt også Thit Jensens mor Marie Jensen som var særdeles kirkefjendtlig
(Andersen, 1991: s 199).
I sin dagbog skriver Thit Jensen: „København 22. april 1904. Hvorfor kan, hvorfor vil en
mand ikke respektere en kvindens arbejdslyst? Hvorfor er en forelsket mand en plage?”
(Andersen, 1991: s 129). I romanen spejles den samme holdning. „Fordi Asger plagede
hende, som alle Mænd havde plaget hende. Plagede, plagede den hele Dag fra Morgen til
Midnat, slæbte hende ud paa Ride- og Roture i det uendelige eller tiggede hende om at
fantasere (Jensen, 1911: s 179).
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Tovtrækkeriet mellem forholdet til Asger og arbejde spiller en stor rolle for Mona ligesom
det gjorde for Thit Jensen. I Messias Spor siger Mona: „Jeg er Slider af Blod, jeg elsker
Arbejde, fordi der er Virksomhed, og Virksomhed er Liv... Jeg er Hjemmemenneske og
Vandremyre paa samme Tid, hvordan skal det kunde harmonere... Jeg hviler bedst i
Arbejde” (Jensen, 1911: s.222).
Kvindefrigørelsen kommer Thit Jensen også ind på i romanen. Mona vil gerne lære
at være en præst. „Hvor kunde det nu ogsaa være, at ethvert Stykke Høved med særskilt
Interesse for Kunstgødning befandtes at være godt nok til at blive Præst – men Kvinder
ikke!” (Jensen, 1911: s 196).

Thit Jensen er som forfatter meget begejstret for den islandske natur. Der er mange
beskrivelser igennem værket, som viser, hvor godt Thit Jensen syntes om landet.
Beskrivelsen af Goos og Monas ridetur til Hafnarfjörður, sejlturen fra Fáskrúðsfjörður og til
Húsavík, fangsten af Søpapegøjer mm.

Naturen var en Rigdom, en Aaabenbarning af Skønhed over al Maade. Luften
var vidunderlig, fuld af stille, gylden Lægedom, hele Øen som et Tempel, et
Gudernes Kæmpehjem. Mennesker hørte ikke til der – og de følte det uden at
forstaa det. De blev saa smaa (Jensen, 1911: s 90).
„En svømmende Krone” (Jensen, 1911: s 91), er beskrivelsen af Island, da hun ser det fra
havet. Den beskrivelse viser Thit Jensens synsvinkel på Island og hendes begejstring for
naturen.

Man kan godt forstå kritikken af romanen i tidsskriftet Ingólfur, fordi de danskere, som taler
om islændinge i bogen, taler negativt om dem. Moderen, som kommer fra Thy, og kun har
været på Island i sit voksne liv, siger: „Har jeg ladet mig mure inde i en raaden Krog af
Verden… det er ikke for at mine Børn skal høre til Almuen. I har været mig paa Nakken,
lige fra jeg satte Foden paa jeres elendige Jord, ned skulde jeg, fordi jeg var dansk” (Jensen,
1911: s 37).
„De hader jo os!” (Jensen, 1911: s 78) siger Goos. „De hader os jo med en
Inderlighed, der er uden Grænse… Jo, de kan tro, „Skindbukserne” kan hade, og de venter
som en bunden Lænkehund paa den Time, de slipper fri” siger Mona (Jensen, 1911: s 7879). Kaptajnen på skibet, der kommer fra Danmark siger: „Det er fordi, Islænderne ingen
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Disciplin har. Gudbevares, de er af kongelig Herkomst allesammen lige til den mindste
„Skosmidur“, stolte Folk, der er hævet over noget saa simpelt som Lydighed” (Jensen, 1911:
s 90). „De vil smigres – gjorde man det ikke frivilligt, fordrede de Smigret ud.” siger Goos,
inden han rejser til Danmark (Jensen, 1911: s 93). Gennemgående i romanen er holdningen
til Islændingene og islandske embedsmænd negativ og beskrivelsen af dem nedsættende. På
den anden side prøver fortælleren at forklare den holdning ved at Landsfogeden forklarer for
Mona.

Men eftersom det gaar op for Danskerne, hvor blindt og uudslukkeligt
Islænderne hader dem, vil Forholdet blive stadig skarpere, og saa maa de have at
vide, hvorfor Island hader. Det er ikke Afhængighedsforholdet, ikke MonopolHandelen, Klostergodset, National- Forskellen, alle de gamle Travere... Nej, det
er fordi, de lod os sulte ihjel – langsomt – skaanseløst (s 129). Naar Danmark var
optaget af Krige eller andre magtpaaliggende Ting, saa glemte de os… Men den
Bitterhed, det Dødens Had fra den Tid, Afmagten, Fortvivlelsen og Raseriet, det
er den skjulte og glemte Kilde, hvorfra Hadet den Dag i Dag rinder (Jensen,
1911: s 130).

Mange af personerne udtaler sig om Island og Islands fremtid, på den måde kan
forfatterstemmerne give forskellige synsvinkler og holdninger til nationen og landet. Man
kan dog ikke bekræfte at de holdninger som vises er Thit Jensens egne holdninger.
Romanen I Messias Spor er Thit Jensens tredje roman. Romanen blev hendes
hovedgenre i sit forfatterskab. Hvis novellerne i Sagn og syner og romanen er
sammenlignede, kan man tydeligt se at romanen er mere helstøbt værk. Novellerne er
eventyrlige skildringer fra et fremmed land mens romanen beskriver ændringerne i
hovedpersonens liv og hendes beslutning, til sidst, at få uddannelse og blive selvstændig.
Teksten ændres fra at være skildringer til at være på vej til at blive kvindelitteratur.

6.4 Anmeldelse om romanen og artikler om Thit Jensen i islandske
aviser.
Det var ikke mange fremmede forfattere som fik anmelder om deres værker i de islandske
aviser. Thit Jensen må har været fremtrædende i Reykjaviks samfund og har vagt
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opmærksomhed i byen. Derfor fulgte islandske journalister med hendes forfatterskab og hun
var en af få forfattere der fik afmelding.

Úr Ingólfi 9.árg 1911 20 tbl. 18.maí 1911:
I Messias Fodspor hedder en nyudgivet bog af den danske forfatter Thit Jensen.
Bogen er endnu ikke kommet i boghandel her i byen, men danske aviser
fortæller, at den er et angreb på det islandske nutidssamfund, dens moral og
karakter. De islandske politikere, der nævnes i bogen, vil gerne sælge landet, og
deres egen interesser styrer alle deres gerninger. Den islandske nation som
helhed er egoistisk, doven og upålidelig, kan ikke og vil ikke adlyde, det synes
islændingene ikke anstår sig på grund af, at de alle nedstammer fra konger.
Hovedpersonerne i bogen er selvfølgelig en ung mand og en ung kvinde.
Manden er en ægte islænding, præget af alle de beundringsværdige egenskaber,
som har været nævnt før. Pigen er sandsynligvis født i Island, en af dansk slægt
og mener, at hun er mere dansk end islandsk. Hun har forlovet sig med manden i
den hensigt at prøve på at redde ham fra den moralske ydmygelse, der skyldes
hans nationalitet. Til sidst opgiver hun, ser at han er mere islænding, og at han
ikke kan reddes og da hun er kommet til den konklusion, hun pakker sine ting
sammen og bortrejser for altid til Danmark, forlader landet, som hun ikke synes
er smukt og nationen, som hun foragter. Det er et resumé fra bogen fra de danske
avisers omtale, som vi har set. Senere når vi har fået selve bogen, vil vi tale mere
om den. De fleste islændinge vil synes, at dommen er ganske hård og det meste
overdrivet, selvom noget af det er ikke uden grund. Forfatteren har set
forskellige fejl i den islandske nation, men hun har set det i gennem mørkt
forstørrelsesglas, som har sløret hendes syn på andre gode egenskaber – det kan
være at de er få, men i hvert fald nogle – som ingen kan tage fra den islandske
nation. Denne kvindelige forfatter har opholdt sig i Island et stykke tid og lært
mange at kende i Reykjavik og ude på landet og slet ikke været alene; jeg synes
det er underligt, hvis hun ikke har lært nationens gode egenskaber at kende, kun
nationale laster. En af nationens gode egenskaber har hun alligevel lært at kende,
og det ved jeg, og det er den islandske gæstfrihed; men det har hun sikkert
glemt. Frøken Thit Jensen siger i en samtale med en dansk journalist, at hun ikke
tør komme til Island, fordi så snart hun viser sig her, bliver hun dræbt. Vi kan
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forsikre at frøkenen tager fejl. Men rejsen ville eventuelt blive dyrere for hende
end sidste gang, fordi hun må bo på hotel næste gang hun kommer (Se bilag 9).

Úr Ísafold 24.5.1911:
Thit Jensen
Den danske forfatter, som var her for 6-7 år siden, skriver mange romaner om
islandske emner og bruger sit ophold her som kilde. For nyligt udkom en roman
som hedder „I Messias Spor”, og den foregår her i landet – en kærlighedsroman
mellem en islænding og en kvinde af dansk slægt. Ifølge danske anmeldelser har
frøkenen ikke tiltro til islændingene – for så vidt har bogen vakt stor interesse i
Danmark. – Vi vil skrive nærmere om den senere. –Men i sidste afsnit af Gads
danske Magasin er en novelle af hende fra Island; Den bleggule hest (Se bilag
7).

Selvom omtalen i de to artikler ikke er god, kommer der en annonce i Morgunblaðið
4.feb.1917: „Madsen-Linds, boghandel og forlag, Klosterstræde, Kbhn. K, Hjørnet af
Skindergade… nr.82. er: „Thit Jensen. Det banker. Fire historier.1911 ....Nu kun 0,30.”
„SKYND DEM! De fleste af Bögerne haves kun i faa Exemplar. Skriv derfor strax.” Hendes
værk annonceres stadigvæk i de islandske aviser, så der må have været nogen der ville købe.

6.5 Eksempel fra de islandske rejseskildringer
Under sit Islandsophold skrev Thit Jensen artikler om Island i nogle magasiner. Det var
enten rejseskildringer, noveller eller andre artikler om Island. Magasinerne var Illustrerede
Tidende, Hjemmet og Gads Magasin.
Islandske journalister fulgte godt med i det, som var skrevet om Island og
islændingene i danske aviser og magasiner. De må have set Danmark og Danmarks kultur
som forbillede men også været stolte over sit land og sine mænd.
Thit Jensen skrev en artikel En Rejse paa Island i Illustrerede Tidende den 22.7. 1906,
hvor hun beskriver sin rejse på hest, „paa Ryggen af en islandsk Hest bør Livet leves.” Hun
rejser fra Reykjavik til Ølfuss (hverir), Eyrarbakki, til Skalholt, til Geysir og Gullfoss. Den
uspolerede, barske natur på Island inspirerede Thit Jensen. Hun beskrev sin første rejse til
Island, og mange af hendes beskrivelser viser, hvor meget hun synes om landet. I den
samme artikel beskriver hun Geysir:
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Saa dundrer det som Kanonsalver, Store Geysis blaa Vandbryst svulmer, stiger
til en Søjle, hvorfra vældige Dampbølger skiller sig ud og fortones i Luften. Der
er som en Kæmpeblomst, der ved et Vidunder, ved indisk Tryllekunst skyder op
af Jorden og stigende folder sine store, svulmende blade ud – den stiger og den
stiger, Vandblomsten, til dens Krone naar til Skyen, og Vand og Damp styrter
fra dens Bæger – saa daler den igen, ligesom falder i hurtige Knæk, Vandet
fluser over Bassinets Rand...
Hun bruger den samme metafor om Geysir „som en Gigantblomst” (Jensen, 1909: s 24) i
novellen Den døde Kirke i Sagn og syner.
Fra den tid Thit Jensen var på Island, har islandske journalister fulgt godt med
hendes forfatterskab i Danmark og især om det gjaldt noget, som stemmede fra hendes
ophold her. Det er lige meget, om det handler om rejseskildringer, magasinartikler eller
noveller, der foregår her i landet.

6.6 Introduktion af skuespillet, Njal den Vise fra 1934
Mens Thit Jensen var på Island skrev hun en del af et skuespil, som skulle handle om en af
de islandske sagaer. Hun fik inspiration af sin rejse til Þingvellir og skrev Njal den Vise. I
Reykjavik den 2. juli 1905 skriver hun i sin dagbog:

Jeg skrev engang, at jeg ville bruge de fra erotik opsparede kræfter til at
omsætte i arbejde! Jeg har faktisk gjort det i disse dage, brugt heden i mit blod til
ekstatiske scener i mit skuespil (Andersen, 1991: s 138).

Njal den Vise, udstyrsskuespil fra Islands storhedstid, frit efter sagaen vandt en præmie i en
stor konkurrence (Moltke, 1954: s109). Det var de store bryggerier Carlsberg og Tuborg,
som stillede 5ooo kr. som præmie for det bedste danske skuespil. Skuespillet blev ikke
opført. I sin biografi Hvorfra? Hvorhen? siger Thit Jensen: „Det havde altid været min
Drøm at faa et Skuespil opført paa Det Kgl. Teater, men det havde ikke plads til Njal den
Vise“ (Jensen, 1950: s 157).
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Skuespillet er bygget på den islandske saga Brennu-Njálssaga. Den handler om Njál
Þorgeirsson, en høvding i Sydisland og hans sønner, især Skarphéðinn. Desuden handler den
om Hallgerður langbrók Höskuldsdóttir og hendes mand Gunnar á Hlíðarenda Hámundarson
og mange andre, sagaens persongalleri indebærer mange hundred mennesker. Sagaen
foregår omkring 950 til 1020.
Thit Jensens skuespil har ikke så mange personer, rollerne i stykket er 16 og
handlingen spænder over „et Aar, fra Tingstævne til Tingstævne” (Jensen, 1934: s 1).
Selvom det står på forsiden „frit efter sagaen” findes alle hovedpersonerne i sagaen som
hovedroller i skuespillet. Hun fortolker sagaen, Hallgerd er fra første side ond mens Njal er
den gode vidende mand. Sammenligningen mellem skuespillet og originale sagen vil være
opgave for sig selv.
Det sidste værk Thit Jensen udgiver som har nær tilknytning til Island, er det skuespil,
som hun udgiver i 1934. Det værk er noget hun har været i gang med i lang tid, fordi hun var
allerede begyndt på Þingvellir i 1905.

7 Konklusion
Thit Jensen var feminist. Hele hendes liv var tovtrækkeri mellem karriere og kærlighed.
Hendes retfærdighed var stor, og hun tog parti for de værst stillede i samfundet, kvinder og
børn. Hun siger i sin roman To søstre fra 1903: „Kan man som kvinde vælge kunsten,
arbejdet, uden at miste kærlighed?” (Møller Jensen, 1996: s 186).
På sine ophold på Island oplevede Thit Jensen den barske islandske natur meget
stærkt og kærligheden til de to forskellige islandske mænd. På mange steder i sit
forfatterskab beskriver hun hårde og kolde vintre (Den bleggule hest, Modervilje, Drengen
ved Vinduet).
Hun vælger mellem kærligheden og forfatterskabet. Digtet Det gamle hus beskriver
hendes respekt for historien, hendes spiritisme og hendes elskov til Gísli, hvis den
biografiske metode bruges. På den anden side handler hendes roman I Messias spor om
hvordan dens kvindelige hovedperson Mona vælger karriere over for kærlighed. Thit
Jensens tredje kvindelige hovedperson Sigrid, søger efter risiko, og leger med livet. Hendes
personer Mona og Sigrid vil gøre oprør med det samfund, de lever i. Mona vil få sin
uddannelse og forlade familien og kæresten. Sigrid på den anden side er arrogant og sætter
livet på spil.
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Thit Jensens indflydelse inden for den nybegyndte spiritisme på Island var stor, og
hun styrede de første begivenheder inden for gruppen.
I de værker af Thit Jensen, som opgaven handler om, er meget forskellige holdninger
til Island og islændinge. Mens hun er på Island, er hun begejstret over land og folk, både i
artiklerne hun skriver og i digtet Det gamle hus. Hun skriver i sine dagbøger om sin
forelskelse i Gísli Skúlason, og hun skriver om ham længe efter at hun er taget til Danmark.
Hendes forhold til Bogi Th. Melsteð blev meget kompliceret i tidens løb, og til sidst
foragtede hun ham. I alle de artikler og noveller Thit Jensen skriver inden 1911, er hun
meget inspireret af islændinge og islandsk natur. I romanen I Messias spor fra 1911 har hun
ændret tonen, og i den skriver hun om islændingene med foragt. På det tidspunkt var hun
meget ensom og havde endnu ikke fundet den sande kærlighed, som hun søgte meget efter.
Romanen er en slags opgør med forholdet til de to islandske mænd og med det faktum, at
hun altid lod sin karriere som forfatter komme først.
Som det fremgår, fremstilles Thit Jensens „islandske” værker i denne opgave under
en biografisk synsvinkel. Undervejs er det givet mange eksempler på rimeligheden af at læse
værkerne med den biografiske metode. Metoden støttes bl.a. af Andersens fortolkninger af
Thit Jensen.
Som vi har set, bruger Thit Jensen også del af den „islandske” forfatterskab til at
fremme det, hun hovedsageligt vil blive husket for – nemlig kvindebevægelsen.
Genremæssigt bevæger Thit Jensen sig gennem både skøn- og fagligt litteratur. Mens
novellerne har et mere eventyrligt og ofte overnaturligt præg, fremmer romanformen hendes
kvindepolitiske ærinde.
Man kan spørge, om de samme synspunkter og synsvinkler ikke kunne være kommet
fremme uden Island? Jo, de kvindepolitiske kunne nok, men fortæller inspiration er tydeligt
hentet gennem oplevelser af del for en dansker på fremmede og storslåede møde med
islandsk fortællerkunst.
Dertil kommer, at det har passet Thit Jensen godt, at hun i de klassiske islandske
myter har kunnet understøtte sine egne clairvoyante interesser. Som påvist har netop Thit
Jensens åndelige (spiritistiske) interesser påvirket bevægelsen på Island positivt.
Hvor meget datidens Island fik ud af Thit Jensens „islandske” forfatterskab, ved vi
ikke meget om, men ser at tolkes – uheldigvis – blev lagt på, om Thit Jensen „kunne lide”
Island og islændinge eller ej. Fokus på Thit Jensens holdninger til Island er nok typiske for
tiden og for Islands afhængelighed af Danmark den gang – politisk og kulturelt.
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Anmelderne har, som vist i opgaven, uden videre opfattet fiktive novelle – og
romanfigurer som Thit Jensens holdninger, en opfattelse som kan diskuteres, men
selvfølgelig er mulig, når man læser forfatterskabet med den biografiske metode – som i
denne opgave.
For danskerne på Thit Jensens tid har de „islandske” noveller og romaner tænkeligt
bidraget til nogen viden om Island samtidig med, at det jo er tydeligt, at netop de
fremmedartede naturfænomener (gletsjer, vulkaner) hos Thit Jensen bruges til at udtrykke
psykiske tilstand.
Man kan afsluttende spørge, om Thit Jensens „islandske” forfatterskab læses – kan
læses – af en moderne læser? I det store og hele er det gået i glemmebøger men har dog –
som vises i opgaven – forskningsmæssig interesse.
Med den store verdensomspændende interesse der nu i tiden (april 2010) er for
Island, vulkanudbrud og aske-skyer kunne Thit Jensens „islandske” fortællinger måske få en
renæssance! Tematisk er den analyserende fiktion up to date, men tiden er nok for den
almindelige læser løbet fra både form og indhold i Thit Jensens „islandske” forfatterskab.
Videnskabeligt, analytisk er dog – som vist i opgaven – et interessant og indtil nu uopdyrket
felt.

Reykjavik 8. maj
____________________________________
Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

52

Litteratur
Agger, Gunhild; Bondebjerg, Ib; Gemzøe, Anker; Hjordt-Vetlesen, Inger-Lise; Nielsen,
Hans Jørn; Richard, Anne Birgitte: Dansk Litteratur historie 7, Demokrati og kulturkamp
1901-45, København, Gyldendal, 1984
Andersen, Jens: Jeg længes... Fra Thit Jensens dagbøger, 1891-1927, København, G.E. C
Gads Forlag, 1991
Andersen, Jens: Thit – den sidste valkyrie, Viborg, G.E. C Gads Forlag, 1990
Blöndal, Sigfús: Islensk-dansk ordbog, Reykjavík, H. Aschehoug og co, 1920-1924,
3.udgave 1980
Christiansen, Christian Becker, hovedredaktør: Politikkens nudansk ordbog med etnologi,
København, Politiken, 2005
Christiansen, Niels Finn, Red. Olav Olsen: Gyldendal og Politikkens Danmarkshistorie,
bind 12, klassesamfundet organiseres, 1900-1925, København, Gyldendal og Politikken,
1990
Faldborg, Hanne: Thit, et skæbneportræt, Septem International, 1998
Fibiger, Johannes; Lütken, Gerd: Litteraturens veje, København, Systime, 2003
Fibiger, Johannes, von Buchwald Lütken,Gerd, Mølgaard, Niels: Litteraturens tilgange,
Gylling, Academíca - et forlag i Gyldendal Akademisk,2.udgave,2008.
Guðmarsson, Bjarni; Ásgeirsson, Páll Ásgeir: Ekki dáin, bara flutt, spíritismi á Íslandi –
fyrstu 40.árin, Reykjavík, Skerla, 1996
Haraldsson, Gunnlaugur ritsrj.: Guðfræðingatal 1847-2002, Reykjavík, Prestafélag Íslands,
2002
Hansen, A.P. red.: Vor tids leksikon, bind 10, København, Aschehoug dansk forlag, 1950.
Hansen, A.P. red.: Vor tids leksikon, bind 15, København, Aschehoug dansk forlag, 1950.
Red. Peter Holst: Dansk Litteratur historie 7, demokrati og kulturkamp, 1901-45,
København, Gyldendal, 1984
Jensen, Thit: Sagn og syner, mystiske fortællinger fra Island, København, Gyldendalske
Boghandel, Nordisk Forlag, 1909
Jensen, Thit: Posesibog fra Eyrarbakki – fotokopi, Det Gamle Hus, 17-8-1905
Jensen, Thit: Den bleggule hest, novelle fra Gads Danske Magasin, 1911
Jensen, Thit: I Messias´spor: nutidsroman fra Island, København og Kristiania,
Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag, 1911
53

Jensen, Thit: Frivilligt Moderskab, København, E. Jespersens Forlag, 1924
Jensen, Thit: Njal den Vise, udstyrsskuespil fra Islands storhedstid – frit efter sagaen,
København, Gyldenddalske Boghandel, 1934
Jensen, Thit: Hvorfra? Hvorhen?, København, Gyldendalske Boghandel, 1950
Red.: Jørgensen, Thomas, Harmer, Henning: Gyldendalsleksikon I-IV, bind 11, f-j,
København, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1974
Kerte, Jens: Erotisk flamme i skarp sovs, månedsmagasinet Samvirke, 11.nov 2006
Moltke, Else, samlet og redigeret: Bogen om Thit Jensen, København, Grafisk Forlag, 1954
Red. Møller Jensen, Elisabeth: Nordisk kvindelitteraturhistorie 3, Vide verden, København,
Rosinante-Munksgaard, 1996
Pálsson, Heimir: Straumar og stefnur i íslenskum bókmenntum frá 1550,Reykjavík, Iðunn,
3.útg.1987
Winge, Mette og Michaelis, Bo tao: Forfatterens Danmark, København, Politikens Forlag,
2003
http://www.eyrarbakki.is/um-eyrarbakka hentet 2.4.2009
http://www.danbbs.dk/~kibria/kirsten/Studieopgave/thitjensen.htm hentet 12.5.2009
http://www.limfjordslitteraturen.dk/thitjensen.htm hentet 12.5.2009
www.aktivekvinder.dk hentet 11.5.2009
http://www.althingi.is/cv.php4?nfaerslunr=95 henter 5.10.2009
http://www.kvennasogusafn.is/Kosningarettur/Serstada.htm hentet 5.10.2009
http://servefir.ruv.is/vesturfarar/ hentet 5.10.2009
http://www.onp.hum.ku.dk/ hentet 5.10.2009
Tidskriftet Eimreiðin 12. árg. 3. tbl.1.9.1906, Íslensk hringsjá, s 234.
Tidskriftet Eimreiðin 21.árg.2.tbl.1.maí 1915
Magasin Hjemmet 30.10.1904
Magasinet Illustreret Tidende 22.juli 1906, årgang 47, nr.43, Thit Jensen, En rejse til Island
Tidskriftet Ingólfur 2.árg.1904.27.tbl – (skipakomur)

54

Tidskriftet Ingólfur 9.árg.1911, 20.tbl., 18 maí 1911, s.78-79 „I Messias Fodspor”
Dagbladet Ísafold jan.1905 5.tbl. – (skipakomur)
Dagbladet Ísafold 23.ágúst 1905, 56.tbl., s.223, Skilnaðarsamsæti
Dagbladet Ísafold 2.sept.1905, 59.tbl., s.235, Det gamle Hus
Dagbladet Ísafold 24.maí 1911, 33.tbl., s.132, Thit Jensen
Dagbladet Morgunblaðið 4.feb.1917, fra Madsen-Linds
Dagbladet Morgunblaðið 32.tbl. 4.feb. 1918, bls.6 annonce fra Madsen-Linds
Dagbladet Morgunblaðið 6.des.1934, interview Einar Hjörleifsson Kvaran
Tidskriftet Morgunn: tímarit um andleg mál 1950, 31: s.130-133
Tidskriftet Morgunn: tímarit um andleg mál 1954, 35: s.108-115
Tidskriftet Morgunn 1997: 78 (júlí-desember): s.63-64
Tidskriftet Norðurland ritstjóri Sigurður Hjörleifsson 11.blað, IV.ár, 10.12.1904
Dagbladet Norðurland 4.arg.40.tbl. 17.6.1905 – (skipakomur)
Tidskriftet Reykjavík 6.árg.42.tbl. 2.0. 1905 – (skipakomur)
Tidskriftet Vestri 4.árg.10tbl. 7.1.1905
Dagbladet Þjóðviljinn 19.árg.5.tbl.1905 – (skipakomur)

Tak
Þjóðminjasafnið, ljósmyndadeild, Inga Lára Baldvinsdóttir
Ruth Polvgaard, Christianshavn

55

Bilag
Alle teksterne er oversat af Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir.
Bilag 1
Ingólfur 2.árg. 27.tbl. 26. juni.1904
Ceres kom frá útlöndum í gær. Á henni komu þeir Halldór Júlíusson frá Klömbrum, Konráð
Stefánsson, Guðmundur Ólafsson, Georg Ólafsson, Sigurður Jónsson, Þorkell Þorláksson
(cand.mag.) Brinjólfur Björnsson, frú Kristín kona Lárusar prests Halldórsssonar og jungfrú
Thit Jensen rithöfundur. Auk þess komu tveir Danir, Caroc og Petersen, er bjóða vilja
bæjarstjórninni i Rvík þjónustu sína við vatnsveitu./
Ceres kom fra udlandet i går. Med den kom Halldór Júlíusson frá Klömbrum, Konráð
Stefánsson, Guðmundur Ólafsson, Georg Ólafsson, Sigurður Jónsson, Þorkell Þorláksson
(cand.mag.) Brinjólfur Björnsson, fru Kristín præst Lárus Halldórsssons kone og frøken Thit
Jensen forfatter. Desuden kom to danskere, Caroc og Petersen, som vil byde
kommunalbestyrelsen i Reykjavik sin tjeneste ved vandforsyning.

Þjóðviljinn 19. árg. 5. tbl. 2.2.1905
„Vesta” hreppti ofsa–veður, er hún fór frá Reykjavík, og komst því eigi lengra, en suður að
Garðskaga, og sneri þá aptur til Reykjavíkur, til þess að birgja sig betur upp af kolum. –
Þaðan lagði „Vesta” síðan af stað að nýju 29.f.m., og gengur nú vonandi betur. – Meðal
farþegja, er fóru með „Vestu”, voru: frú Guðríður Guðmundsdóttir, ungfrúrnar Thit Jensen og
Þuríður Sigurðardóttir, kaupmennirnir Fil.Amundsson, Pétur Hjaltested, Valdimar Ottesen
o.fl. /
Skibet Vesta havnede i storm da den forlod Reykjavik og kom ikke længere end syd af
Garðskagi og vendte tilbage til Reykjavik, for at forsyne sig med kul. Derfra tog Vesta af sted
igen den 29. sidste måned og forhåbentligt går det bedre. Passagerne der rejste med Vesta var
fru Guðríður Guðmundsdóttir, frøkenerne Thit Jensen og Þuríður Sigurðardóttir,
købmændene Fil.Amundsson, Pétur Hjaltested, Valdimar Ottesen o.fl.
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Bilag 2
Norðurland 4. árg. 40. tbl. 17.6.1905
„Kong Inge” kom í fyrrinótt. Farþegar frá Kaupmannahöfn: Jón Stefánsson (Jónssonar frá
Sauðárkróki) stud.mag. Bogi Melsteð cand.mag.og frk. Thit Jensen (fóru í land á Húsavík og
koma landveg hingað) Jósef Jósefsson (smiðs á Oddeyri) með konu sinni. Ennfremur voru
með skipinu Páll Bjarnason útflutningsstjóri og frá Húsavík frk. Hilda Laxdal./
Kong Inge kom i går nat. Passagere fra København: Jón Stefánsson (Jónssonar frá
Sauðárkróki) stud.mag. Bogi Melsteð cand.mag.og frk. Thit Jensen (gik på land i Húsavík og
skal komme ad landvejen her til) Jósef Jósefsson (snikker i Oddeyri) med sin kone. Desuden
kom med skibet Páll Bjarnason eksportspecialist og fra Húsavík frk. Hilda Laxdal.

Ísafold 23.ágúst 1905 56.tbl.
Skilnaðarsamsæti var haldið í gær af mörgum Reykvíkingum (20-30) i Iðnaðarmannahúsinu,
skáldsagnahöfundurinn danska frk. Thit Jensen og O.P. Monrad presti hinum norska, við
heimför þeirra héðan með s/s Tryggva Kongi. Þau voru bæði hér á ferð og höfðu aflað sér
margra vina og kunningja, bera bæði mikið ræktarþel til lands og lýðs, enda hafa lagt mikla
stund á að kynna sér hvorutveggja. Frk. Thit Jensen er að semja sjónleik út frá einni fornsögu
vorri hinni helstu og frægustu./
Mange Reykvikinge holdt en afskedsfest i Iðnaðarmannahúsinu for den danske romanforfatter
og den norske præst O.P. Monrad, på grund af deres afgang med s/s Kong Trygve. De har
begge to rejst her og fået mange venner og bekendte, de har begge gode ønsker til landet og
befolkningen, for så vidt har de sat meget arbejde i at lære de at kende. Frk. Jensen er ved at
skrive skuespil fra vores mest berømte saga.

Bilag 3
Reykjavík, 6.árg.42.tbl. 2.okt.1905
Tryggve kongur, (Emil Nielsen) fór áleiðis til útlanda þ. 22. ág. með fullfermi af vörum. Með
skipinu fóru 20 farþegar, þar á meðal; Bogi Th. Melsteð, próf. Finnur Jónsson og Jón sonur
hans, prestur Monrad, 2 frök. Ligt, frú Kjær, fröken Hemmert, frök. Thit Jensen, Finnur
Ólafsson agent frá Leith, Sigurður Guðmundsson verzl.m. Stúdentarnir: Gunnar Egilsen,
Þorst. Þorsteinsson, Guðm. Ólafsson, Sveinn Björnsson, Gísli Sveinsson, Þórarinn
Kristjánsson, (Jónss.) Þorgr. Kristjánsson (Þorgr.s.) Ól. Lárusson, Davíð Ólafsson bakari,
ennfr. nokkuð af fólki til Vestm.eyja./
ii

Kong Tryggve rejste til udlandet den 22.agust med fuld last. I skibet var 20 passager, bland
dem; Bogi Th. Melsteð, prof. Finnur Jónsson og Jón hans søn, prest Monrad, 2 frök. Ligt, frú
Kjær, fröken Hemmert, frök. Thit Jensen, Finnur Ólafsson agent fra Leith, Sigurður
Guðmundsson handelsmand, Studenterne: Gunnar Egilsen, Þorst. Þorsteinsson, Guðm.
Ólafsson, Sveinn Björnsson, Gísli Sveinsson, Þórarinn Kristjánsson, (Jónss.) Þorgr.
Kristjánsson (Þorgr.s.) Ól. Lárusson, Davíð Ólafsson bager, også en del mennesker til
Vestm.eyja.

Bilag 4
Ekki dáin, bara flutt, spíritismi á Íslandi – fyrstu 40.árin.
Thit Jensen tók ljúflega í óskir um að leiðbeina hópnum fyrstu sporin. Kenndi hún þeim
hvernig ætti að mynda „sálarrannsóknarhring” (spiritual circle), sem kallaður er, undirbúa
borðdans og fleira þarflegt. Þar með voru íslenskar sálarrannsóknir formlega hafnar og eins og
gefur að skilja var þáttur Thit Jensen eigi alllítill í þeim. Er raunar alls óvíst hvenær slík
vísindi hefðu hafist hér á landi hefði hennar ekki notið við (Guðmarsson, Ásgeirsson, 1996, s.
30)./
Thit Jensen var glad for ønsker om at vejlede gruppen med de første skridt. Hun
underviste dem i hvordan en spiritual cirkel skulle laves, hvordan man forberede en borddans
og mere nyttigt. Der med var islandske undersøgelser af spiritisme formelt begyndt og Thit
Jensens del i det stor. Det er ikke sikkert, at den viden var begyndt her i landet, hvis ikke hun
havde været her. (Guðmarsson, Ásgeirsson, 1996, s. 30).

Bilag 5
Morgunblaðið 6.desember 1934: Frá landamærunum. Einar Kvaran segir frá upphafi
sálarrannsókna hjer á landi.
„Svo flutti jeg hingað suður haustið 1904, til að taka við ritstjórn „Fjallkonunnar” og
með afskaplegan hug á því að gera tilraunir og ná einhverjum árangri.
En jeg vissi ekki hvernig jeg átti að fara að því.
Þá var stödd hjer í Reykjavík Thit Jensen skáldkona. – Hún var kunnug þessum
málum.
– Er hún spíritisti? skaut jeg inn í.
– Alveg rammur spíritisti. Hún hefur haldið fyrirlestur í sálarrannsóknarfjelaginu
danska og skammað þá fyrir hjassaskapinn að komast aldrei neitt. /
iii

Morgunblaðið 6.desember 1934: Fra grænserne. Einar Kvaran fortæller om begyndelsen af
spiritisme her i landet. „Så flyttede jeg her til sydlandet efteråret 1904, for at blive redaktør af
„Fjallkonan” og ville meget gerne gøre eksperimenter og få noget resultat.
Men jeg vidste ikke hvordan jeg skulle gøre det.
På det tidspunkt var forfatterinden Thit Jensen i Reykjavík. – Hun kende noget til de
– Er hun spiritist?
– Helt urokkelig spiritist. Hun har holdt foredrag i den danske spiritisme forbund og
skældt dem ud for ikke at komme videre.
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Bilag 6

Digt af Thit Jensen skrevet i poesibog i Huset i Eyrarbakki.

Det gamle hus.
Gamle Specier i et gammelt Gemme,
Skabe, Gulve fuld af dulgte Lemme,
en mystisk Mand sig engang hængte,
underlige Ting i Mængde!
Glimtvis vejrer man Tragedier
brudstykvis af Livs–Komedier
– ingen ved, hvordan det endte!
Det er li´som man kan høre,
Poesien sive fra Panel og Døre
sagte Sange om den eminente
Gæstfrihed, som her er givet –
samt om mange underlige Ting i Livet.

Selvsagt spøger det herinde
Tanker tænkt af Mand og Kvinde
kan ej dø, om end de gaar af Minde,
de sin Eier tit til Stedet binde;
er han død for mange Aar tilbage,
kan de ubønhørligt ham til Jorden drage.

Men jeg ved, hvad er kun fød
Tanker omsorgsfulde, milde,
tænkt kun paa at stille
Sult og Kulde, Ubehag og Nød
mod hver Fremmed som til Hjemmet kom,
var hans Bankbog spækket eller Lommen tom.
Jeg har prøvet selv at drage
v

kold og sulten frem i vaade Egne
og se sure Miner alle Vegne
ensom i mit Sind og syg af Mismod –
og paa en Gang under gode Øjnes Varmeflod
faa mit hele, lyse Livsmod skyllet rent tilbage.

Og jeg glemte aldrig disse Øjnes Skær
tænkte aldrig smukkere end der.

Og jeg ved, private Gæster stemtes
– fler´end jeg kan overskue –
under Citarspil og Ovnens Lue
til en Mørkningsstemning som ej nogensinde glemtes.

Og ingen Aar to Hundred lange
Egnens Folk gav Faktorhuset Navn
„Hjem til Huset”, „Hjemme” bærer mange
smukke Vidnesbyrd om slukte Savn.

Hele dette rige, milde Tankevæld,
er det man saa tydeligt kan høre
sive fra Panel og Stueur og Døre,
det som giver Hjemmet Sjæl!

Tanker tænkt af Mand og Kvinde
kan ej dø, om end de gaar af Minde,
men kun gode „Drager“ vil du finde
mildt harmonisk spøgende herinde!

Derfor var det, at jeg sov saa rolig
nys i Ørbak gamle Faktorbolig.

Thit Jensen
17 – 8 – 1905
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Bilag 7
Ísafold 24.5.1911:
Thit Jensen
Skáldkonan danska, sem hér var fyrir 6-7 árum, ritar mikið af skáldsögum um íslenzk efni og
notar mjög veru sína hér sem yrkisefni. Nýlega er út komin skáldsaga er heitir „I Messias
Spor” (Í fótspor frelsarans) og gerist hún hér á landi – ástarsaga Íslendings og konu af
dönskum ættum. Eftir ritdómum danskra blaða að dæma eiga Íslendingar ekki upp á
pallborðið hjá jungfrúnni – enda bókin talin vekja mikla athygli i Danmörku. – Verður nánara
á hana minnst síðar. – Enn er í síðasta heftinu af Gads danske Magasin smásaga eftir hana frá
Íslandi; Den bleggule hest (Bleikur)./

Úr Ísafold 24.5.1911:
Thit Jensen.
Den danske forfatter, som var her for 6-7 år siden, skriver mange romaner om islandske
emner og bruger sit ophold her som kilde. For nyligt udkom en roman som hedder „I Messias
Spor”, og den foregår her i landet – en kærlighedsroman mellem en islænding og en kvinde af
dansk slægt. Ifølge danske anmeldelser har frøkenen ikke tiltro til islændingene – for så vidt
har bogen vakt stor interesse i Danmark. – Vi vil skrive nærmere om den senere. – Men i
sidste afsnit af Gads danske Magasin er en novelle af hende fra Island; Den bleggule hest.

Bilag 8

Morgunn 1954:
Þá gekk móðir mín fram fyrir auglit Guðs og hún var máldjörf við skapara sinn: „Ég hef
annast öll börnin mín, sem þú gafst mér, eins vel og ég hafði nokkra krafta til, en takirðu hana
frá mér, verður þú að taka mig líka, því þá get ég ekki meira./
På det tidspunkt gik min mor foran Guds blik og hun var frimodig imod sin skaber: „Jeg har
passet på alle de børn du har givet mig, så godt som jeg har haft kræfter til, men hvis du tager
hende fra mig, må du tage mig også, fordi så orker jeg ikke mere.
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Bilag 9
Ingólfi 9.árg 1911 20 tbl. 18.maí 1911:
„I Messias Fodspor” heitir nýútkomin bók ein eftir dönsku skáldkonuna Thit Jensen. Bókin er
enn ekki komin í bókaverslanir hér í bænum, en dönsk blöð segja svo frá henni, að hún sé árás
(Angreb) á íslenzku nútíma þjóðina, lyndis- og siðferðiseinkunn hennar. Allir íslenskir
stjórnmálamenn þeir, sem í bókinni eru nefndir, eru þess albúnir að selja land sitt og eigin
hagsmunir stjórna öllum gerðum þeirra. Íslenska þjóðin í heild sinni er eigingjörn, löt og
óáreiðanleg, kann ekki og vill ekki hlýða, það þykir engum Íslendingi sæma, vegna þess að
allir telja þeir kyn sitt til konunga. Aðalpersónurnar í bókinni eru eins og lög gera ráð fyrir
ungur maður og ung stúlka. Maðurinn er ósvikinn Íslendingur, gæddur öllum þessum
aðdáunarverðu eiginleikum, sem fyr eru nefndir. Stúlkan er að sönnu fædd á Íslandi, en þó af
dönsku kyni og telur sig líka frekar danska en íslenska. Hún hefir lofast manninum í þeim
tilgangi að reyna til, hvort ekki sé unt að bjarga honum úr þessari siðferðislegu niðurlægingu,
sem hann á þjóðerni sínu að kenna. En þó fer svo að lokum, að hún gefst upp, sér fram á að
hann er meiri „Íslendingur” en svo, að honum sé nein bjargar von, og þegar hún er komin að
þessari niðurstöðu tekur hún saman plögg sín og fer alfarin til Danmerkur, segir skilið við
landið, sem henni þykir miður fallegt, og þjóðina sem hún fyrirlítur. Þetta er í stuttu máli efni
bókarinnar að því er séð verður af umtali þeirra dönsku blaða, er vér höfum séð. Seinna meir,
þegar náðst hefur til sjálfrar bókarinnar, mun ef til vill verða minst frekar á hana. Flestum
Íslendingum mun nú þykja þessi dómur æði harður, og flest ofmælt, þó sumt af því sé ef til
vill ekki alveg ástæðulaust. Bókarhöfundurinn hefir séð ýmsa af þjóðar annmörkum
Íslendinga, en hún hefir séð þá gegnum dökkt stækkunargler, sem hefur hulið henni sjónum
alla kosti – þeir eru ef til vill fáir, en þó nokkrir – sem enginn kunnugur frýr íslensku þjóðinni.
Kvenhöfundur þessi hefir dvalið nokkurn tíma á Íslandi, og kynst mörgum mönnum, bæði í
Reykjavík og víðar, og als ekki farið einförum; mér þykir því kynlegt ef hún hefir ekki kynnst
neinum af þjóðarkostum Íslendinga, heldur einungis þjóðarlöstunum. Einum þjóðarkosti hefir
hún að minsta kosti kynst, svo mér er kunnugt, og það er íslensk gestrisni; en því mun hún
vera búin að gleyma. Jómfrú Thit Jensen getur þess í viðtali við danskan blaðamann, að hún
þori nú ekki framar að koma til Íslands, því hún muni verða drepin óðar en hún sýni sig hér.
Vér getum fullvissað jómfrúna um, að henni skjáltlast. En ferðin yrði henni ef til vill
kostnaðarsamari en síðast, því líklega yrði hún að búa á hóteli næst þegar hún kæmi./
I Messias Fodspor hedder en nyudgivet bog af den danske forfatter Thit Jensen. Bogen
er endnu ikke kommet i boghandel her i byen, men danske aviser fortæller, at den er et angreb
på det islandske nutidssamfund, dens moral og karakter. De islandske politikere, der nævnes i
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bogen, vil gerne sælge landet, og deres egen interesser styrer alle deres gerninger. Den
islandske nation som helhed er egoistisk, doven og upålidelig, kan ikke og vil ikke adlyde, det
synes islændingene ikke anstår sig på grund af, at de alle nedstammer fra konger.
Hovedpersonerne i bogen er selvfølgelig en ung mand og en ung kvinde. Manden er en ægte
islænding, præget af alle de beundringsværdige egenskaber, som har været nævnt før. Pigen er
sandsynligvis født i Island, en af dansk slægt og mener, at hun er mere dansk end islandsk.
Hun har forlovet sig med manden i den hensigt at prøve på at redde ham fra den moralske
ydmygelse, der skyldes hans nationalitet. Til sidst opgiver hun, ser at han er mere islænding,
og at han ikke kan reddes og da hun er kommet til den konklusion, hun pakker sine ting
sammen og bortrejser for altid til Danmark, forlader landet, som hun ikke synes er smukt og
nationen, som hun foragter. Det er et resumé fra bogen fra de danske avisers omtale, som vi
har set. Senere når vi har fået selve bogen, vil vi tale mere om den. De fleste islændinge vil
synes, at dommen er ganske hård og det meste overdrev, selvom noget af det er ikke uden
grund. Forfatteren har set forskellige fejl i den islandske nation, men hun har set det i gennem
mørkt forstørrelsesglas, som har sløret hendes syn på andre gode egenskaber – det kan være at
de er få, men i hvert fald nogle – som ingen kan tage fra den islandske nation. Denne
kvindelige forfatter har opholdt sig i Island et stykke tid og lært mange at kende i Reykjavik
og ude på landet og slet ikke været alene; jeg synes det er underligt, hvis hun ikke har lært
nationens gode egenskaber at kende, kun nationale laster. En af nationens gode egenskaber
har hun alligevel lært at kende, og det ved jeg, og det er den islandske gæstfrihed; men det har
hun sikkert glemt. Frøken Thit Jensen siger i en samtale med en dansk journalist, at hun ikke
tør komme til Island, fordi så snart hun viser sig her, bliver hun dræbt. Vi kan forsikre at
frøkenen tager fejl. Men rejsen ville eventuelt blive dyrere for hende end sidste gang, fordi
hun må bo på hotel næste gang hun kommer.
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Bilag 10
Billede af digtet Det gamle Hus fra Poesibog i Húsið/ Eyrarbakki
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