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Skøge nr. 7 Erik Bent Svendlund Hent PDF ""Livet er for kort til kedsomhed," sagde han, "men i vore dage
har voksne mennesker heldigivs fundet ud af, at kyskhedsbæltet og snerpede fordomme er fortid. Vi er

moderne mennesker, min skat. Vi har gjort os fri af snerrende, moralske bånd og forstokkede tanker om, hvad
man kan og ikke kan. Vi kan hvad vi vil, hvis vi tør… vi kan nyde os selv, vores krop – udfordre vores

erotiske muligheder, mens vi endnu er unge og attraktive. Leve og elske. Overskride de unaturlige grænser,
som stivnakkede og konservative bedsteborgere har påtvunget os. Vi kan være os selv. Elske hvem vi vil –
hinanden… andre mænd og kvinder, hvis vi har lyst. Vi kan sørge for, at vi ikke går i stå, og gror fast i et
farveløst og kedsommeligt parforhold… møde andre mennesker, kaste os ud i spændende og pirrende lege,
bruge vores krop, elske dem – lade dem elske os, og opfylde vores erotiske drømme." Sådan siger Johan,

Monikas mand gennem syv år, en aften til hende. Hun har aldrig selv set deres parforhold som farveløst eller
kedsommeligt, men for at gøre ham glad, går hun med til at prøve nye ting. Før hun ved af det, har Johan
sendt hende til opdragelse hos herskerinden Connie... Erik Bent Svendlund (1931-2010) var en dansk

forfatter, journalist og teaterinstruktør. Erik Bent Svendlund spillede en stor rolle i det fynske teaterliv, hvor
han instruerede Frøjberg Festspil, Nyborg Voldspil og H.C. Andersen-festspillene i Den Fynske Landsby. Han

er desuden kendt for at have stiftet Fame-skolen i Odense.

 

""Livet er for kort til kedsomhed," sagde han, "men i vore dage har
voksne mennesker heldigivs fundet ud af, at kyskhedsbæltet og

snerpede fordomme er fortid. Vi er moderne mennesker, min skat. Vi
har gjort os fri af snerrende, moralske bånd og forstokkede tanker
om, hvad man kan og ikke kan. Vi kan hvad vi vil, hvis vi tør… vi
kan nyde os selv, vores krop – udfordre vores erotiske muligheder,
mens vi endnu er unge og attraktive. Leve og elske. Overskride de
unaturlige grænser, som stivnakkede og konservative bedsteborgere

har påtvunget os. Vi kan være os selv. Elske hvem vi vil –
hinanden… andre mænd og kvinder, hvis vi har lyst. Vi kan sørge
for, at vi ikke går i stå, og gror fast i et farveløst og kedsommeligt
parforhold… møde andre mennesker, kaste os ud i spændende og
pirrende lege, bruge vores krop, elske dem – lade dem elske os, og



opfylde vores erotiske drømme." Sådan siger Johan, Monikas mand
gennem syv år, en aften til hende. Hun har aldrig selv set deres

parforhold som farveløst eller kedsommeligt, men for at gøre ham
glad, går hun med til at prøve nye ting. Før hun ved af det, har Johan
sendt hende til opdragelse hos herskerinden Connie... Erik Bent
Svendlund (1931-2010) var en dansk forfatter, journalist og

teaterinstruktør. Erik Bent Svendlund spillede en stor rolle i det
fynske teaterliv, hvor han instruerede Frøjberg Festspil, Nyborg

Voldspil og H.C. Andersen-festspillene i Den Fynske Landsby. Han
er desuden kendt for at have stiftet Fame-skolen i Odense.
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