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Edens Have Ellen Duurloo Hent PDF Ellen Duurloos roman handler ikke, som titlen indikerer, om Edens
have i den traditionelle forstand: Den skildrer i stedet barndommen og er en blanding af forfatterens

erindringer fra sin egen barndom og fiktive elementer, der får bogen til at hænge sammen på elegant og unik
vis. Romanen følger en piges opvækst, som strækker sig over slutningen af 1800-tallet og op gennem starten
af det nittende århundrede. Duurloo skildrer et væld af historiske personer samt mennesker, hun selv har

kendt, på en så medrivende måde, at man føler, at man selv har kendt dem. Bogen er skrevet i tidens sprog og
ud fra datidens retskrivning. Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i
at skildre de dårligst stilledes vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund,
Jan Peiter og Margrethe Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men

relevante billeder af virkelighedens til tider grusomme verden.
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