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Eva aftjener sin barnepligt Kjeld Abell Hent PDF Forlaget skriver: "Her begynder din skoletid – du vil blive
forsynet med en karakterbog, hvori vi kan læse, om du har været flink eller uefterrettelig – pæne karakterer

belønnes efter skalaen 5 til 25 øre, som efterhånden sættes ind på din sparekassebog – hvad dårlige
vidnesbyrd fører til, kan du selv gætte – husk på, at børnene kommer fra dannede hjem, som måske senere
kan være dig til stor nytte – alt hvad du fra nu af gør, vil din lærerinde, dine kammerater, dine veninder og

deres pårørende lægge mærke til, og det vil blive brug imod dig senere – Farvel min pige."

Sådan siger Evas far, lige inden han kysser hende farvel på hendes første skoledag og sender hende ind i
klasseværelset. Kort efter skal klassen på besøg på et kunstmuseum, og efter lukketid sker der ting og sager,
som Eva ikke er blevet informeret om. Portrætterne kryber ud af deres rammer og kommer til te hos hinanden,

hvor de bagtaler Eva og de andre museumsgæster.

Kjeld Abells skuespil "Eva aftjener sin barnepligt" er en satire over borgerlig børneopdragelse i tiden lige før
første verdenskrig.

Kjeld Abell (1901-1961) var en dansk dramatiker, der både skrev skuespil til teatret og manuskripter til film.
Kjeld Abell arbejdede ved teatre i både London, Paris og Danmark, og mange af hans skuespil er blevet

oversat til fremmedsprog.

 

Forlaget skriver: "Her begynder din skoletid – du vil blive forsynet
med en karakterbog, hvori vi kan læse, om du har været flink eller
uefterrettelig – pæne karakterer belønnes efter skalaen 5 til 25 øre,
som efterhånden sættes ind på din sparekassebog – hvad dårlige

vidnesbyrd fører til, kan du selv gætte – husk på, at børnene kommer
fra dannede hjem, som måske senere kan være dig til stor nytte – alt
hvad du fra nu af gør, vil din lærerinde, dine kammerater, dine

veninder og deres pårørende lægge mærke til, og det vil blive brug
imod dig senere – Farvel min pige."

Sådan siger Evas far, lige inden han kysser hende farvel på hendes
første skoledag og sender hende ind i klasseværelset. Kort efter skal
klassen på besøg på et kunstmuseum, og efter lukketid sker der ting
og sager, som Eva ikke er blevet informeret om. Portrætterne kryber
ud af deres rammer og kommer til te hos hinanden, hvor de bagtaler

Eva og de andre museumsgæster.

Kjeld Abells skuespil "Eva aftjener sin barnepligt" er en satire over
borgerlig børneopdragelse i tiden lige før første verdenskrig.

Kjeld Abell (1901-1961) var en dansk dramatiker, der både skrev
skuespil til teatret og manuskripter til film. Kjeld Abell arbejdede
ved teatre i både London, Paris og Danmark, og mange af hans

skuespil er blevet oversat til fremmedsprog.
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