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Historien om min moder Astrid Ehrencron-Kidde Hent PDF Forlaget skriver: Ingen gør indtryk som ens egen
mor. Det må fortælleren af "Historien om min moder" sande. Men fortælleren må også erkende, at moderen
næppe har gjort indtryk på så mange andre – for hvem kender den indespærrede fugl? "Historien om min

moder" er en fortælling om forholdet mellem mor og barn. Det er historien om den person, som kan være det
vigtigste i livet for blot et enkelt menneske uden nogensinde at spille en større rolle uden for de fire vægge,

der udgør hjemmet.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

Astrid Ehrencron-Kidde (1871-1960) var en dansk forfatter, der udgav socialrealistiske romaner, ofte med
fokus på kvinderollen og kvindens splittelse mellem tradition og selvstændig udfoldelse. Hun fik sin litterære

debut med romanen "Æventyr" i 1901. Dette skulle blive et af fire værker med overnaturligt motiv i
Ehrencron-Kiddes forfatterskab. Efter at være blevet gift med forfatteren Harald Kidde, i hvis skygge hun
måtte tilbringe det meste af sit forfatterliv, begyndte de sammen at rejse, og særligt Sverige gjorde stort

indtryk på og påvirkede mange af Ehrencron-Kiddes værker.
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