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Hans Klavssøns børn Inger Bentzon Hent PDF Hans Klavssøn er blandt det bedre borgerskab i Helsingør i
1500-tallet. Gennem romanen følger vi hans børns liv, som på hver sin måde tegner et portræt af livet i

Danmark i det 16. århundrede. Klavssøns søn Klavs Hanssøn gifter sig med den smukke Berete, da hun kun
er 14 år. Ægteskabet fører både glæder og sorger med sig. Samtidig følger vi Hans Klavssøns datter Marine,

hvis underfundige personlighed kunne fylde sin helt egen roman!

Den danske forfatter Inger Bentzon (1886-1971) står bag en lang række børne- og ungdomsbøger. Inger
Bentzons bøger præsenterer os for børn og unge i alle aldre, rige såvel som fattige, landsbyboere såvel som
byboere. Hendes historier er ikke bare underholdende og alsidige, men de giver også et spændende indblik i

livet i Danmark i første halvdel af 1900-tallet og årene lige efter 2. verdenskrig.

 

Hans Klavssøn er blandt det bedre borgerskab i Helsingør i 1500-
tallet. Gennem romanen følger vi hans børns liv, som på hver sin
måde tegner et portræt af livet i Danmark i det 16. århundrede.

Klavssøns søn Klavs Hanssøn gifter sig med den smukke Berete, da
hun kun er 14 år. Ægteskabet fører både glæder og sorger med sig.
Samtidig følger vi Hans Klavssøns datter Marine, hvis underfundige

personlighed kunne fylde sin helt egen roman!

Den danske forfatter Inger Bentzon (1886-1971) står bag en lang
række børne- og ungdomsbøger. Inger Bentzons bøger præsenterer
os for børn og unge i alle aldre, rige såvel som fattige, landsbyboere
såvel som byboere. Hendes historier er ikke bare underholdende og
alsidige, men de giver også et spændende indblik i livet i Danmark i

første halvdel af 1900-tallet og årene lige efter 2. verdenskrig.
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