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far levede, havde hun nu ikke spekuleret på andet end, når han kunne bliver ‘fuldmægtig‘ – for han var jo
bare almindelig kontorist. Og Inger havde nu også, lige fra hun var ganske lille, meget godt forstået, at mor
havde pralet lidt af far og gjort hans stilling på kontoret større, end den var." Inger bor alene med sin mor, der
bravt kæmper for at få pengene til at slå til, uden at nogen skal lægge mærke til at den lille familie ikke har så
meget at gøre godt med. 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.

 

"Mor var forfærdeligt sød – det var hun. Og nu sled hun sådan i det,
men da far levede, havde hun nu ikke spekuleret på andet end, når
han kunne bliver ‘fuldmægtig‘ – for han var jo bare almindelig
kontorist. Og Inger havde nu også, lige fra hun var ganske lille,
meget godt forstået, at mor havde pralet lidt af far og gjort hans

stilling på kontoret større, end den var." Inger bor alene med sin mor,
der bravt kæmper for at få pengene til at slå til, uden at nogen skal
lægge mærke til at den lille familie ikke har så meget at gøre godt

med. 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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