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På egen hånd J\u00f8rgen Brun Hent PDF Da Per, stik mod alle planer, pludselig kan se frem til at skulle

tilbringe sommerferien hos sin forhadte moster Ellen, tager han en rask beslutning og tager alene til Anø med
cykel og telt. Og selvom han både bliver anklaget for tyveri og kommer i livsfare, bliver det hans bedste ferie
nogensinde! Jørgen Brun er ét af flere pseudonymer, som den danske forfatterinde Inger Andrea Bentzon

(1886-1971) udgav bøger under. Inger Bentzon var på mødrene side niece til digteren Holger Drachmann, og
hun begyndte selv at skrive, efter hendes mands tidlige død i 1919, hvor hun blev alene med fire små børn.
Hun skrev bøger til både voksne og børn, og pseudonymet Jørgen Brun blev brugt til de børnebøger, der

henvendte sig til et drengepublikum. Udover navnet Jørgen Brun benyttede Bentzon sig også af
pseudonymerne Vinca Brant, Otto Kampen og Ragna Wendts. Inger Bentzon deltog aktivt i Dansk
Forfatterforenings arbejde og kæmpede blandt andet for at forbedre forfatterenkernes forhold og

børnebogsforfatternes økonomiske vilkår.
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