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Nummer 7 Vinca Brandt Hent PDF "Nummer 7" er en levende fortælling om livet i en ejendom på

Drejergyden 7, en sidegade til Nørrebro. Her lever i forvejen en gruppe vidt forskellige mennesker, men
miljøet og livet i og omkring ejendommen bliver rusket op på ny, da to nye beboere flytter ind. I forhuset får
enkefru Jensen en logerende i form af en ung pige, der ikke har andre steder at tage hen, og i havehuset flytter
en blind mand ind – og særligt den blinde mand tiltrækker sig opmærksomheden fra de andre beboere. 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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gruppe vidt forskellige mennesker, men miljøet og livet i og omkring
ejendommen bliver rusket op på ny, da to nye beboere flytter ind. I
forhuset får enkefru Jensen en logerende i form af en ung pige, der
ikke har andre steder at tage hen, og i havehuset flytter en blind

mand ind – og særligt den blinde mand tiltrækker sig
opmærksomheden fra de andre beboere. 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
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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.
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