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Peter Sabroe og Pigehjemmet Hebron (faktabog) Hjørdis Varmer Hent PDF I "Peter Sabroe og Pigehjemmet
Hebron" opridser Varmer, på baggrund af retsprotokoller og hendes egen forskning i fortiden, de egentlige
hændelser omkring Peter Sabroes politianmeldelse af pigehjemmet Hebron og dets forstanderinde, Edle
Bransholm, i 1907. Biografien skildrer afsløringen af Edle Bransholm (f. 1856 – d. 1922) og hendes

kollegaers systematiske mishandling af børnene med kontant kritik af det indremissionske bagland, der fortsat
har nægtet at anerkende pigehjemmets inhumane metoder. Udover skildringen af retssagen indeholder bogen
også en biografi om Peter Sabroe (f. 1867 – d. 1913), kaldet "Børnenes ven" for hans utrættelige arbejde for

fattige børn i Danmark.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder, som debuterede i 1971 med børnebogen
"Per og Torben pjækker den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og biografier med særligt
fokus på historiske børnebøger. Hjørdis Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,

Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst Pris i 2000.

 

I "Peter Sabroe og Pigehjemmet Hebron" opridser Varmer, på
baggrund af retsprotokoller og hendes egen forskning i fortiden, de
egentlige hændelser omkring Peter Sabroes politianmeldelse af
pigehjemmet Hebron og dets forstanderinde, Edle Bransholm, i

1907. Biografien skildrer afsløringen af Edle Bransholm (f. 1856 –
d. 1922) og hendes kollegaers systematiske mishandling af børnene
med kontant kritik af det indremissionske bagland, der fortsat har
nægtet at anerkende pigehjemmets inhumane metoder. Udover

skildringen af retssagen indeholder bogen også en biografi om Peter
Sabroe (f. 1867 – d. 1913), kaldet "Børnenes ven" for hans

utrættelige arbejde for fattige børn i Danmark.

Hjørdis Varmer (f. 1936) er en dansk forfatter og foredragsholder,
som debuterede i 1971 med børnebogen "Per og Torben pjækker
den". Hun har skrevet over 100 romaner, novellesamlinger og
biografier med særligt fokus på historiske børnebøger. Hjørdis

Varmer vandt Danmarks Skolebibliotekarers Børnebogspris i 1987,
Martin Andersen Nexø Legatet i 1997 og Lise Louise Laura Volst

Pris i 2000.
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