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Klemt. Det kom der historier og artikler ud af Iben Melbye Hent PDF Klemt - det kom der historier og artikler
ud af: Bogen udkom i anledning af forfatterens 70-årsdag, 40-års forfatterjubilæum og den er hendes 20. bog.
Bogen består af to hoveddele: 1. Alle mine 10 historier og fortællinger fra antologier, blade og aviser. 2.
Udvalgte artikler fra aviser, blade og tidsskrifter. 3 dele med artikler, kronikker, interviews. a. Fængselsliv,
straf, kofliktråd b. Om bl.a nyreligiøse bevægelser, ekstremisme, gruppevold c. Børn og bøger Iben Melbye
var en del af de brølende 70‘ere med røde børnebøger på alle hylder, men hun bevarede sit særpræg uden at
blive doktrinær. Forfatteren interesserer sig først og fremmest for mennesker, der er spærret inde i kasser. Det
kan være en fængselscelle eller det nyreligiøse miljø. Af samme grund interesserer hun sig for, hvordan man

kommer "ud" igen. … Hun har altid dyrket researchfasen grundigt. "Klemt" rummer stof til eftertanke
omkring vores måde at straffe forbrydere på. Det er ikke blevet bedre med årene. Det er som at rejse i

tidsmaskinen med vekslende bidrag til aviserne og korte historier i børne/ungdomshøjde. Man får indtrykket
af et fint og følende menneske, som ofte formår at sætte en pointe igennem i litterær form. Tak. (Steffen

Larsen, Politiken) Livsklog og seriøs forfatter har samlet et langt livs tekster til en engageret bog om lidt af
hver….. Læserne får et indblik i en klog kvinde, hvis udvalg af historier, fortællinger, artikler, kronikker og
interviews gennem 40 år giver os et unikt indblik i et levet liv. Det er bestemt et projekt, Iben Melbye kan
være stolt af, og som vi lærere kan spejle os i. Men hvad jeg helt præcis skal bruge antologien til i en

lærerhverdag, er nok mere tvivlsomt. (Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen) Den danske forfatter Iben
Melbye (f. 1943) er uddannet bibliotekar fra Norges biblioteksskole og har studeret kultursociologi ved

Københavns Universitet. Melbye fik sin litterære debut i 1975 med børnebogen "Uro i Lammekøbing", der
samtidig er det første bind i serien om Skorpionklubben. Hun startede ud med at skrive børnebøger, men har

siden udgivet både ungdoms- og voksenbøger. I mange år var forfatteren aktiv i bestyrelser i Dansk
Forfatterforening, i bestyrelsen i PEN og i Retspolitisk Forening.
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på alle hylder, men hun bevarede sit særpræg uden at blive
doktrinær. Forfatteren interesserer sig først og fremmest for
mennesker, der er spærret inde i kasser. Det kan være en
fængselscelle eller det nyreligiøse miljø. Af samme grund

interesserer hun sig for, hvordan man kommer "ud" igen. … Hun har
altid dyrket researchfasen grundigt. "Klemt" rummer stof til

eftertanke omkring vores måde at straffe forbrydere på. Det er ikke
blevet bedre med årene. Det er som at rejse i tidsmaskinen med

vekslende bidrag til aviserne og korte historier i
børne/ungdomshøjde. Man får indtrykket af et fint og følende
menneske, som ofte formår at sætte en pointe igennem i litterær
form. Tak. (Steffen Larsen, Politiken) Livsklog og seriøs forfatter
har samlet et langt livs tekster til en engageret bog om lidt af
hver….. Læserne får et indblik i en klog kvinde, hvis udvalg af

historier, fortællinger, artikler, kronikker og interviews gennem 40 år
giver os et unikt indblik i et levet liv. Det er bestemt et projekt, Iben
Melbye kan være stolt af, og som vi lærere kan spejle os i. Men hvad
jeg helt præcis skal bruge antologien til i en lærerhverdag, er nok
mere tvivlsomt. (Heidi Friborg Christophersen, Folkeskolen) Den
danske forfatter Iben Melbye (f. 1943) er uddannet bibliotekar fra

Norges biblioteksskole og har studeret kultursociologi ved
Københavns Universitet. Melbye fik sin litterære debut i 1975 med
børnebogen "Uro i Lammekøbing", der samtidig er det første bind i

serien om Skorpionklubben. Hun startede ud med at skrive
børnebøger, men har siden udgivet både ungdoms- og voksenbøger. I

mange år var forfatteren aktiv i bestyrelser i Dansk
Forfatterforening, i bestyrelsen i PEN og i Retspolitisk Forening.
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