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Fru Gerda og hendes moder Sven Lange Hent PDF Romanen "Fru Gerda og hendes moder" beskriver på
nærværende og realistisk vis forholdet mellem mor og datter igennem brevudvekslinger skrevet over et enkelt

år.

Romanen beskriver en families forhold, der påvirkes af både ydre og indre omstændigheder, konflikter og
hverdagens travle vilkår, der til tider tester familiens tætte bånd.

Den danske forfatter Sven Lange (1868-1930) blev født i København, men tilbragte efter sin
studentereksamen adskillige år i både Frankrig, Tyskland og Italien. Disse ophold spillede en stor rolle i Sven
Langes kunstneriske udvikling og dannelse, og det var disse knap ti år i udlandet, der var med til at gøre ham
til en af de mest berygtede og frygtede teater- og litteraturkritikere, da han i 1904 efterfulgte Edvard Brandes
på Politiken. Sven Lange udgav både romaner, fortællinger, dramaer og faglitteratur og fik sin litterære debut
med udgivelsen af nogle ironiske skitser under titlen "Engelche og andre fortællinger" i 1893. Han oplevede
dog først sit reelle gennembrud næsten ti år senere med romanen "Hjertets Gerninger", der blev udgivet i

1900.
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