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Bette Wolle og hans kuffert Ellen Duurloo Hent PDF Ellen Duurloos dramatiske og morsomme
ungdomsroman om den forældreløse Wolle og hans afrejse fra bedsteforældrenes beskedne, men trygge hjem
til den velhavende tante og onkel i København. Et på mange måder hæsblæsende og tragikomisk ophold, der
bestemt ikke går som ventet… Bette Wolle og hans kuffert er en spændende fortælling om miljø og identitet,

der på trods af sine mange år på banen stadig kan vække eftertanke og lattersalver den dag i dag.

Den danske forfatter og journalist Ellen Duurloo (1888-1960) udmærkede sig gennem flere årtier med sine
realistiske skildringer og ofte samfundskritiske undertoner i voksen – og ungdomslitteratur formidlet gennem

en særegen nøgtern stil. Centralt i forfatterskabet står opgøret med borgerlige autoriteter, hvad enten de
gælder samtidens traditionelle familiekonstellation, barnets indespærring i et borgerligt familiemiljø,

kvindens frigørelse og resignation over for mandens autoritære dobbeltmoral såvel som en gennemgribende
skildring af kærlighedens nuancerede tilstande.

Duurloos enorme skabertrang og flittige produktivitet, ikke mindst inden for børne – og ungdomsbøger, har
affødt et omfangsrigt og mangefacetteret forfatterskab, hvis tidløshed fortsat hende fortsat aktuel den dag i

dag.
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