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Familien på Gilje Jonas Lie Hent PDF Romanen handler om kvindeundertrykkelse, tvangsægteskab og
spirende kvindelig selvstændighedstrang.

Bogen er på norsk - vel at mærke det norsk som bøger tryktes på omkring 1900, som i virkeligheden er dansk
iblandet norske ord. Der skulle derfor ikke være nogen vanskeligheder med at læse den. Vi kan jo nok regne

ud at øjenfrynser betyder øjenvipper og at ørret er en ørred - værre er det ikke -prøv nu!
Hovedtemaerne i Jonas Lie's digtning var familien, ægteskabet, kvindernes situation og den nye

pengeøkonomi. Lies værker behandler de modsætninger og problemer, som store dele af borgerskabet,
småborgerskabet og embedsstanden stødte ind i ved overgangen til kapitalistiske produktionsforhold. Lie
forkaster ufriheden og tvangen i det gamle samfund, men er meget kritisk overfor værdiopløsningen og

forretningsmoralen i det nye. Det gør ham mere og mere negativ overfor kapitalismen.
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