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Som svar på Deres forespørgsel Bent Albrectsen Hent PDF Bent Albrectsen har bevæget sig rundt i det meste
af verden, og er kommer med forespørgesler, hvorend han er rejst hen. Uanset om han har befundet sig i

Odense eller Bangkok, København eller Washington; journalistens nysgerrighed har altid fået Albrectsen til
at stille spørgsmål. Men det er ikke altid noget, der ligefrem er blevet mødt med åbne arme – snarere knyttede
næver. Bent Albrectsen (1930-2000), dansk forfatter og journalist. Arbejdede på lokalaviser i blandt andet

Svendborg, Næstved og på Ærø. Fra 1968 arbejdede han som Berlingske Tidendes Londonkorrespondent, og
fra 1970 blev han USA-korrespondent og flyttede til Washington, og i 1998 fik han De Berlingske

Journalisters pris. Albrectsen fik sin forfatterdebut med bogen "Nord for Bangkok. Erindringer", som blev
udgivet i 1967, og efterfølgende udgav han en halv snes faglitterære værker samt sine erindringer.
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