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Vær god ved Remond Martha Christensen Hent PDF ‘Vær god ved Remond’ handler om evnesvage Remond
og hans opvækst dels i hjemmet og dels på institution. Remond er værgeløs og helt afhængig af en lang

række voksne, der ikke nødvendigvis ser hans behov.

‘Vær god ved Remond’ forholder forfatteren Martha Christensen også som professionel pædagog til den
handicappede hovedpersonen, og kritikken af institutioner fremgår mellem linjerne.

Martha Chirstensen (f.1926-1995) var dansk forfatter af romaner og noveller, som hun skrev ved siden af sit
arbejde som børne- og fritidspædagog. I 1977 modtog hun Herman Bangs Mindelegat, LO’s Kulturpris i
1979, Martin Andersen Nexø-legatet i 1985 og De Gyldne Laurbær i 1988 for ‘Dansen med Regitze’.

"Med enestående intuition og indlevelsesevne har Martha Christensen formået usentimentalt at skildre, hvad
der foregår i dette barn ... en talentfuld og moden forfatterinde." – C.C Kragh-Müller i Aktuelt
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