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Verdenskrig er Danmark stadig et bondeland. Proprietærdatteren med den kantede vilje vokser op med ansvar
for de små søskende og familiens grise, og også hendes fremtidige rolle er klar: Hun skal giftes til en pæn
gård og stifte familie, være hjemmets trygge arne. Som generationer af kvinder før hende. Men Thea

bestemmer selv sit liv. Hun vil være kok for kongen, og insisterer på at søge uafhængighed frem for den
tryghed, hun får tilbudt. Hun kommer i huset som tjenestepige i 20’erne, på husholdningsseminarium i

30’erne, giver modstandsbevægelsen husly under besættelsen og bliver endelig i opgangstiderne selvstændig
krovært på Damgården med udsigt til bygningerne og de svære kriser på Askov Højskole. Under tidens
voldsomme forandringer bliver den selverhvervende Thea en støtte for de unge kvinder i familien og de
usikre husmødre rundt på gårdene – og med sin praktiske fornuft en moderfigur for de forfløjne idealister i
tressernes spirende venstrefløjsbevægelse. Thea står midt i vadestedet, oplever en mangfoldighed dem før

hende ikke kunne drømme om – og betaler for det til begge sider. Theas færd er en selvstændig fortsættelse af
romanen Sneglehuset.

 

Da Thea Kristoffersen bliver født i Jelling kort før Første
Verdenskrig er Danmark stadig et bondeland. Proprietærdatteren med

den kantede vilje vokser op med ansvar for de små søskende og
familiens grise, og også hendes fremtidige rolle er klar: Hun skal
giftes til en pæn gård og stifte familie, være hjemmets trygge arne.
Som generationer af kvinder før hende. Men Thea bestemmer selv sit

liv. Hun vil være kok for kongen, og insisterer på at søge
uafhængighed frem for den tryghed, hun får tilbudt. Hun kommer i
huset som tjenestepige i 20’erne, på husholdningsseminarium i
30’erne, giver modstandsbevægelsen husly under besættelsen og
bliver endelig i opgangstiderne selvstændig krovært på Damgården
med udsigt til bygningerne og de svære kriser på Askov Højskole.



Under tidens voldsomme forandringer bliver den selverhvervende
Thea en støtte for de unge kvinder i familien og de usikre husmødre
rundt på gårdene – og med sin praktiske fornuft en moderfigur for de
forfløjne idealister i tressernes spirende venstrefløjsbevægelse. Thea
står midt i vadestedet, oplever en mangfoldighed dem før hende ikke
kunne drømme om – og betaler for det til begge sider. Theas færd er

en selvstændig fortsættelse af romanen Sneglehuset.
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