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Erindringstråde Le Klint Hent PDF I bogen Erindringstråde fortæller Le Klint (1920-2012) livsklogt og
sanseligt om mennesket bag navnet på en af ædelstenene i dansk belysningskunst. Det er en historie om
udstødelse og svigt og om at miste sit navn. Men også om at kæmpe med livet, indtil det velsigner én.

Le Klints far satte lampeskærmene i produktion og tog sin datters navn til det firma, der skulle tjene penge til
ham – og til hans datter. Men faderens kontante forretningsmetoder harmonerede ikke med datterens

følsomme og kunsteriske sind. Le Klint blev sendt ud på en omtumlet rejse gennem livet, hvor hun trods
manglende uddannelse og anerkendelse lærte sig kunsten at overleve som et helt og ansvarligt menneske.
Blandt andet ved hjælp af psykoanalyse og i sit kærlighedsforhold til den tyske forfatter Peter Weiss lærer

hun, at kun den, der tør indse sit nederlag, har håb om sejr.

Bogen udkom oprindeligt på forlaget Vindrose i 1998.
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