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Opbrud Bente Clod Hent PDF "Jeg kan holde af uden at holde fast. Jeg kan gå i seng med uden at gå i ring
med. Jeg kan synge kærlighedssange uden undertoner af had. Jeg kan ligge med dig uden at ligge under for
dig. Jeg kan knytte bånd uden at slå knuder. Jeg kan holde af uden at holde fast Men jeg kan kraftedeme ikke
forstå at det altid skal bruges imod mig." Bente Clod (f. 1946) er en dansk forfatter, digter, underviser og
debattør. Hun debuterede med "Det autoriserede danske samleje og andre nærkampe" i 1976, med digte,

prosastykker og artikler om kvindekamp og kønsroller. Romandebuten fik hun året efter med den
selvbiografiske "Brud". Sidenhen er fulgt mange bøger. Bente Clod vil belyse det underbelyste og synliggøre
kvindens situation i dag og før i tiden. Hun har også gjort en stor indsats for kunstneres vilkår. Foruden sit
forfattervirke har Bente Clod mange års erfaring inden for skriveundervisning og musikpædagogik. Bente

Clod fik Statens Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 1983, senere modtog hun Edith Rode-legatet, Kate Fleron-
legatet, og i 2009 Ragna Sidén-legatet. Blev i 1981 indstillet til den fornemme Nordisk Råds Litteraturpris og

modtog Kulturministeriets Børnebogspris i 2002 for trilogien Englekraft.

 

"Jeg kan holde af uden at holde fast. Jeg kan gå i seng med uden at
gå i ring med. Jeg kan synge kærlighedssange uden undertoner af
had. Jeg kan ligge med dig uden at ligge under for dig. Jeg kan

knytte bånd uden at slå knuder. Jeg kan holde af uden at holde fast
Men jeg kan kraftedeme ikke forstå at det altid skal bruges imod
mig." Bente Clod (f. 1946) er en dansk forfatter, digter, underviser
og debattør. Hun debuterede med "Det autoriserede danske samleje
og andre nærkampe" i 1976, med digte, prosastykker og artikler om
kvindekamp og kønsroller. Romandebuten fik hun året efter med den
selvbiografiske "Brud". Sidenhen er fulgt mange bøger. Bente Clod
vil belyse det underbelyste og synliggøre kvindens situation i dag og
før i tiden. Hun har også gjort en stor indsats for kunstneres vilkår.
Foruden sit forfattervirke har Bente Clod mange års erfaring inden
for skriveundervisning og musikpædagogik. Bente Clod fik Statens
Kunstfonds 3-årige arbejdslegat i 1983, senere modtog hun Edith



Rode-legatet, Kate Fleron-legatet, og i 2009 Ragna Sidén-legatet.
Blev i 1981 indstillet til den fornemme Nordisk Råds Litteraturpris
og modtog Kulturministeriets Børnebogspris i 2002 for trilogien

Englekraft.
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