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Elly Petersen Mogens Klitgaard Hent PDF Klitgaards mundrette og enkle stil var som skabt til det relativt nye
radiomedie, og hans anden samtidsroman om København, Elly Petersen, blev skrevet til radioen. Den blev

læst af Elith Pio 1940-41 og udkom i bogform 1941. Det er historien om den 16-årige Elly fra Frederikshavn,
der tager til København for at finde arbejde. Her er der mange, som står i kø for at bedrage den naive pige,

økonomisk eller erotisk. Hun duperes af storbyens omgangsformer og kender ikke de mest elementære koder.
En falsk beleven alfonstype, som sætter kløerne i hende på Hovedbanegården, forekommer hende blot venlig
og hjælpsom. Da hun senere bliver ung pige i et herskabeligt hjem, insisterer familiens unge datter på at

behandle hende som en intim veninde, indtil klasseforskellen uundgåeligt sejrer og skiller dem ad. Elly bliver
efterhånden klogere og vælger til slut at rejse tilbage til provinsen. Elly Petersen er en dannelsesroman, der
indfanger København gennem den troskyldiges, udefrakommendes blik, og Klitgaard udnytter muligheden

for at skildre begge livsformer – den landlige og den storbyprægede – med en ironi, der for Ellys
vedkommende suppleres med varme og sympati. Romanen blev filmatiseret i 1944 med Bodil Kjer i rollen

som Elly. (Dansk Litteraturs Historie)

 

Klitgaards mundrette og enkle stil var som skabt til det relativt nye
radiomedie, og hans anden samtidsroman om København, Elly

Petersen, blev skrevet til radioen. Den blev læst af Elith Pio 1940-41
og udkom i bogform 1941. Det er historien om den 16-årige Elly fra
Frederikshavn, der tager til København for at finde arbejde. Her er
der mange, som står i kø for at bedrage den naive pige, økonomisk
eller erotisk. Hun duperes af storbyens omgangsformer og kender
ikke de mest elementære koder. En falsk beleven alfonstype, som

sætter kløerne i hende på Hovedbanegården, forekommer hende blot
venlig og hjælpsom. Da hun senere bliver ung pige i et herskabeligt
hjem, insisterer familiens unge datter på at behandle hende som en



intim veninde, indtil klasseforskellen uundgåeligt sejrer og skiller
dem ad. Elly bliver efterhånden klogere og vælger til slut at rejse
tilbage til provinsen. Elly Petersen er en dannelsesroman, der

indfanger København gennem den troskyldiges, udefrakommendes
blik, og Klitgaard udnytter muligheden for at skildre begge

livsformer – den landlige og den storbyprægede – med en ironi, der
for Ellys vedkommende suppleres med varme og sympati. Romanen
blev filmatiseret i 1944 med Bodil Kjer i rollen som Elly. (Dansk

Litteraturs Historie)
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