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Ursula og hendes mor Aase Hansen Hent PDF Ursula og hendes mor kunne ikke være mere forskellige. Den
unge Ursula er indadvendt, eftertænksom og alvorlig, hvorimod moren er udadvendt, velafbalanceret og åben.

På en rejse til Grækenland sættes deres forhold, der i forvejen er anspændt, på prøve. Ursula stifter
bekendtskab med en østrigsk kunstner, der er en del år ældre end hende. De forelsker sig i hinanden, men

hendes mor kan ikke forene sig med tanken om, hvad et forhold af den slags vil gøre ved Ursulas
fremtidsmuligheder, og hun modsætter sig på det kraftigste. Aase Hansen (1893-1981) var en dansk forfatter,
oversætter, lærer og litterær konsulent. Hun blev uddannet cand.mag. i dansk, engelsk og tysk og arbejdede i
en periode som folkeskolelærer og gymnasielærer. Aase Hansen debuterede som forfatter i 1929 med romanen
"Ebba Berings studentertid", og siden blev det til en perlerække af populære og anmelderroste romaner. I

løbet af sit liv modtog Aase Hansen en lang række legater og priser heriblandt Herman Bangs Mindelegat og
produktionspræmier fra Statens Kunstfond.
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