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Mødrenes synder Otto Kampen Hent PDF "Og det kan være, at når jeg fortæller dig det hele, så vil du slet
ikke vide af mig, det ville jeg så godt kunne forstå og ikke være vred på dig for."Således lyder en del af

indledningen i det brev, hvori kvinden, der går under kælenavnet Mus, hælder ud af sine sorger og smerter,
når hun fortæller om en periode fyldt med modgang og udfordringer, til den eneste, som muligvis vil være i
stand til at hjælpe hende: hendes elskede Bengt.Inger Bentzon (1886-1971) var en dansk forfatter, der fik sin
debut med en fortælling i Berlingske Tidende i 1909, men først mere end et årti senere fik sin litterære debut i

bogform. Hendes første bogudgivelse var en børnebog med titlen "Asger og hans lille Søster" (1921).
Bentzon skrev i de følgende år mindst et værk om året og udgav titler rettet mod både børn og voksne. Hun
skrev til tider under sit eget navn, men benyttede sig også af flere forskellige pseudonymer; blandt andet Otto
Kampen og Vinca Brandt. Bentzon var medlem af Dansk Forfatterforenings bestyrelse i årene 1932-39, 1940-
45 og 1950-61. Her advokerede hun stærkt for en bedring af de økonomiske forhold for og af den generelle

behandling af børnebogsforfattere.

 

"Og det kan være, at når jeg fortæller dig det hele, så vil du slet ikke
vide af mig, det ville jeg så godt kunne forstå og ikke være vred på

dig for."Således lyder en del af indledningen i det brev, hvori
kvinden, der går under kælenavnet Mus, hælder ud af sine sorger og
smerter, når hun fortæller om en periode fyldt med modgang og
udfordringer, til den eneste, som muligvis vil være i stand til at

hjælpe hende: hendes elskede Bengt.Inger Bentzon (1886-1971) var
en dansk forfatter, der fik sin debut med en fortælling i Berlingske
Tidende i 1909, men først mere end et årti senere fik sin litterære
debut i bogform. Hendes første bogudgivelse var en børnebog med

titlen "Asger og hans lille Søster" (1921). Bentzon skrev i de
følgende år mindst et værk om året og udgav titler rettet mod både

børn og voksne. Hun skrev til tider under sit eget navn, men
benyttede sig også af flere forskellige pseudonymer; blandt andet
Otto Kampen og Vinca Brandt. Bentzon var medlem af Dansk



Forfatterforenings bestyrelse i årene 1932-39, 1940-45 og 1950-61.
Her advokerede hun stærkt for en bedring af de økonomiske forhold

for og af den generelle behandling af børnebogsforfattere.
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