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Brændte børn Charlotte Strandgaard Hent PDF "Brændte børn" sætter på lyrisk vis socialt svære kår på
dagsordenen. I hverdagslig knækprosa-stil tages der hul på, hvad det vil sige at få en urimelig hård start på

livet. I centrum står børnene som små, alvorstunge voksne, mens de voksne på deres side fremstår som sårede
børn. Den sociale realisme trækkes videre op på politisk niveau og bliver for den politisk engagerede forfatter

også en kvindekamp, en arbejderkamp og en kritisk af den vestlige imperialisme.

Charlotte Strandgaard, født 1943, prisbelønnet dansk forfatter. Forfatterskabet tæller både digte, prosa,
debatbøger, skuespil, film og radio. I det tematiske centrum for forfatterskabet står det, der er svært at tale om
og kampen for kvinders ret til egen krop, ligestilling mellem kønnene og bekæmpelsen af ulighed. Genstand
for fortællingerne er de liv, der leves i samfundets periferi og de stemmer, der ikke bliver hørt. Charlotte

Strandgaard arbejder på at skabe forståelse mellem samfundets udstødte og samfundets støtter – også politisk
og aktivistisk – og er således både privat og professionelt båret frem af et socialt engagement og en vilje til

indlevelse i andre skæbner og miljøer.

 

"Brændte børn" sætter på lyrisk vis socialt svære kår på dagsordenen.
I hverdagslig knækprosa-stil tages der hul på, hvad det vil sige at få
en urimelig hård start på livet. I centrum står børnene som små,
alvorstunge voksne, mens de voksne på deres side fremstår som
sårede børn. Den sociale realisme trækkes videre op på politisk
niveau og bliver for den politisk engagerede forfatter også en
kvindekamp, en arbejderkamp og en kritisk af den vestlige

imperialisme.

Charlotte Strandgaard, født 1943, prisbelønnet dansk forfatter.
Forfatterskabet tæller både digte, prosa, debatbøger, skuespil, film og
radio. I det tematiske centrum for forfatterskabet står det, der er

svært at tale om og kampen for kvinders ret til egen krop, ligestilling
mellem kønnene og bekæmpelsen af ulighed. Genstand for
fortællingerne er de liv, der leves i samfundets periferi og de

stemmer, der ikke bliver hørt. Charlotte Strandgaard arbejder på at
skabe forståelse mellem samfundets udstødte og samfundets støtter –

også politisk og aktivistisk – og er således både privat og
professionelt båret frem af et socialt engagement og en vilje til

indlevelse i andre skæbner og miljøer.
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