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Maisa Jons Jonas Lie Hent PDF "Maisa Jons" er historien om en syerske. Hun er ikke nogen oprørsk natur,
men hun har svært ved at affinde sig med sit arbejdes dræbende monotoni. Hun bliver forelsket i en student
og er så glad, men så tårner problemerne sig op. For hvis hun bliver set ude i byen sammen med en ung

student, hun ikke engang er forlovet med, så er hun ikke en anstændig pige, og så skal byens fruer nok lade
hende vide, at hun ikke kan komme i deres hjem og få arbejde af dem.

**

"Maisa Jons (1888), en sypikefortelling, ble av de ledende kritikere, som Georg Brandes, regnet som
ubetydelig. Brandes og andre hadde imidlertid merket seg det skiftet som hadde funnet sted hos Lie: “Vi have
i vore Dage med deres stærke aandelige Brydninger oplevet det Snurrige, at en Forfatter som Jonas Lie, hvis

første Række Skrifter, for saa vidst de ikke vare direkte konservative, iagttog en streng, stundom lidt
ængstelig Neutralitet, i en modnere Alder antog Tendens og skadede en fortræffeligt anlagt Fortælling

Livsslaven ved en i Slutningsordene alt for tydeligt udformet, næsten agitatorisk Anklage mod det abstrakte
Samfund.”
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