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Her er din datter Eva Sloth Carlsen Hent PDF Katrines søster ligger på sit dødsleje, og selvom Katrine kun er
20 år og egentlig skal giftes med Viggo, lover hun søsteren at træde i hendes sted og tage sig af manden

Søren og de fem børn. Senere bliver Katrine selv mor til Julie. Og Julie bliver mor til Sara, som bliver mor til
Maria. "Her er din datter" er en familiekrønike, der skildrer fire generationer og 100 års kvindeliv op gennem
det tyvende århundrede. Et århundrede, der både var præget af teknologiske fremskridt, store kriges rædsler
og andre begivenheder, der alt sammen satte sit præg på kvindernes hverdagsliv. Eva Sloth Carlsen (1925-
2009) var magisterkonferens i Almindelig og Sammenlignende Litteratur og underviste gennem mange år i
dansk og fransk på Aurehøj Gymnasium. Hun havde en novelle i Politiken allerede i 1947, men der gik
mange år, før hun egentlig debuterede som skønlitterær forfatter. I 1962 udgav hun "De litterære genrer"

efterfulgt af to andre faglitterære bøger, og i 1983 kom så digtsamlingen "Kvindeliv – samliv – menneskeliv".

 

Katrines søster ligger på sit dødsleje, og selvom Katrine kun er 20 år
og egentlig skal giftes med Viggo, lover hun søsteren at træde i
hendes sted og tage sig af manden Søren og de fem børn. Senere
bliver Katrine selv mor til Julie. Og Julie bliver mor til Sara, som
bliver mor til Maria. "Her er din datter" er en familiekrønike, der
skildrer fire generationer og 100 års kvindeliv op gennem det
tyvende århundrede. Et århundrede, der både var præget af

teknologiske fremskridt, store kriges rædsler og andre begivenheder,
der alt sammen satte sit præg på kvindernes hverdagsliv. Eva Sloth

Carlsen (1925-2009) var magisterkonferens i Almindelig og
Sammenlignende Litteratur og underviste gennem mange år i dansk
og fransk på Aurehøj Gymnasium. Hun havde en novelle i Politiken
allerede i 1947, men der gik mange år, før hun egentlig debuterede
som skønlitterær forfatter. I 1962 udgav hun "De litterære genrer"

efterfulgt af to andre faglitterære bøger, og i 1983 kom så
digtsamlingen "Kvindeliv – samliv – menneskeliv".
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