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Søstre og brødre Birgitte Livbjerg Hent PDF "-Du elsker mig ikke mere, vel? Han var kommet hen til bordet
og stod med begge hænder plantet på det og så på hende med vrede øjne.

-Jo, jeg gør, hviskede hun og så ned på terrestenene.
-Nej, du gør ej og du har aldrig elsket mig, vel? Du kom og bød dig til, fordi du ikke havde andre steder at gå

hen dengang dine forældre døde, ikke?
-Det er ikke sandt. Hun holdt stadig hovedet bøjet, så hun kunne undgå hans blik.

-Hvorfor vil du så ikke gøre det med mig?
-Fordi du ikke har et arbejde

-Synes du ikke det er straf nok at jeg er arbejdsløs? Behøver du straffe mig yderligere ved ikke at ville gå i
seng med mig?

-Det er jo ikke derfor, svarede Sofie fortvivlet."

"Søstre og brødre" er historien om en flok voksende søskende og deres liv i den københavnske arbejderklasse
efter 1. verdenskrig. Krigen er slut, men der er stadig knaphed på de fleste ting. Arbejderne råber på

solidaritet og fair arbejdsvilkår, alt imens kvinderne slås med at blive set som ligeværdige mennesker af de
mænd, der påstår at elske dem.

Birgitte Livbjerg (f.1940) er en dansk romanforfatter, digter, dukkeføre, scenograf og teaterinstruktør. Hun
blev født på Frederiksberg og voksede op i Kgs. Lyngby nord for København. Hun har gået på både

Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiet i Paris, og har en uddannelse som scenograf og instruktør fra
Statens Scenekunstskole (tidl. Statens Teaterskole). Hendes engagement i dansk teaterliv er meget unikt, da
hun i flere år arbejdede som dukkeføre ved børneteateret Det Lille Teater i København. Birgitte Livbjerg

debuterede som digter i 1978 og som romanforfatter i 1983.

Birgitte Livbjerg har modtaget adskillige arbejds- og rejselegater fra Statens Kunstfond i løbet af sin karriere.

 

"-Du elsker mig ikke mere, vel? Han var kommet hen til bordet og
stod med begge hænder plantet på det og så på hende med vrede

øjne.
-Jo, jeg gør, hviskede hun og så ned på terrestenene.

-Nej, du gør ej og du har aldrig elsket mig, vel? Du kom og bød dig
til, fordi du ikke havde andre steder at gå hen dengang dine forældre

døde, ikke?
-Det er ikke sandt. Hun holdt stadig hovedet bøjet, så hun kunne

undgå hans blik.
-Hvorfor vil du så ikke gøre det med mig?

-Fordi du ikke har et arbejde
-Synes du ikke det er straf nok at jeg er arbejdsløs? Behøver du
straffe mig yderligere ved ikke at ville gå i seng med mig?

-Det er jo ikke derfor, svarede Sofie fortvivlet."

"Søstre og brødre" er historien om en flok voksende søskende og
deres liv i den københavnske arbejderklasse efter 1. verdenskrig.

Krigen er slut, men der er stadig knaphed på de fleste ting.
Arbejderne råber på solidaritet og fair arbejdsvilkår, alt imens

kvinderne slås med at blive set som ligeværdige mennesker af de



mænd, der påstår at elske dem.

Birgitte Livbjerg (f.1940) er en dansk romanforfatter, digter,
dukkeføre, scenograf og teaterinstruktør. Hun blev født på

Frederiksberg og voksede op i Kgs. Lyngby nord for København.
Hun har gået på både Kunsthåndværkerskolen og Kunstakademiet i
Paris, og har en uddannelse som scenograf og instruktør fra Statens
Scenekunstskole (tidl. Statens Teaterskole). Hendes engagement i
dansk teaterliv er meget unikt, da hun i flere år arbejdede som

dukkeføre ved børneteateret Det Lille Teater i København. Birgitte
Livbjerg debuterede som digter i 1978 og som romanforfatter i 1983.

Birgitte Livbjerg har modtaget adskillige arbejds- og rejselegater fra
Statens Kunstfond i løbet af sin karriere.
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