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Maja fra det høje nord Ellen Duurloo Hent PDF Mor og far havde været enige, og Maja havde da også selv
syntes, det var en god idé. Hun ville ikke blive i Grønland for evigt. Hun ville til Danmark og udvide sin
horisont og lære noget, hun ikke kunne i Grønland. Men da hun ankommer til København, mødes hun af

skuffelse over storbyens tåge og kulde. Hun kan kun sige ganske få ord på dansk, og ingen af danskerne kan
grønlandsk. Helt fra starten stirrer hun ned i en kulturkløft mellem hende og alle de fremmede og anderledes
mennesker. Nu begynder en lang dannelsesrejse, hvor hun forsøger at passe ind i det danske samfund uden at
miste forbindelsen til sine grønlandske rødder. 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.

 

Mor og far havde været enige, og Maja havde da også selv syntes,
det var en god idé. Hun ville ikke blive i Grønland for evigt. Hun
ville til Danmark og udvide sin horisont og lære noget, hun ikke

kunne i Grønland. Men da hun ankommer til København, mødes hun
af skuffelse over storbyens tåge og kulde. Hun kan kun sige ganske
få ord på dansk, og ingen af danskerne kan grønlandsk. Helt fra
starten stirrer hun ned i en kulturkløft mellem hende og alle de
fremmede og anderledes mennesker. Nu begynder en lang

dannelsesrejse, hvor hun forsøger at passe ind i det danske samfund
uden at miste forbindelsen til sine grønlandske rødder. 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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