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Duurloos slægtshistorie om den succesrige håndværkerfamilie Gottlieb i slutningen af 1800-tallet. Ved et
tilfælde får Gottlieb chancen for at stjæle sin tvillingebrors identitet og derved overtage pladsen som arving
til familieforetagendet. Virksomheden bliver mere og mere succesrig, men Gottlieb tynges af visheden om, at

han har opnået sin position på uærlig vis. Gennem romanen følges også Gottliebs durkdrevne søn og
familiens kamp imod den industrielle revolution, der udgør en overhængende trussel mod det gammeldags

manuelle håndværk.

Ellen Duurloos to slægtsromaner følger håndværkerfamilien Gottlieb i slutningen af 1800-tallet, hvor den
industrielle revolution for alvor sætter ind og truer det traditionelle håndværkerfag. Samtidig er bogen
historien om en familie med sine egne konflikter og store personligheder, så læseren føres ind i både den

danske historie og det enkelte menneskes erindringer og personlighed.

Ellen Duurloo (1888-1960) var en dansk forfatter og journalist, der var mester i at skildre de dårligst stilledes
vilkår på en realistisk og medfølende måde. Under pseudonymerne Grete Lund, Jan Peiter og Margrethe
Skovsted har hun skrevet adskillige ungdomsromaner, hvori hun tegner barske, men relevante billeder af

virkelighedens til tider grusomme verden.
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