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Magten og æden Georg Gjedde Hent PDF "Der var en jomfru alt udi sort kjol og sin bedstemors brystur. Så
kom der en hest hen. "Vil du have en ridetur?" spurgte den. "Jeg tør ikke," svared den jomfru og holdt ærbart
en hånd for uret. Hesten plukkede en blomst, snusede til den med lukkede øjne og sagde: "Jeg ser da ellers
meget skikkelig ud, ikke?"" Georg Gjeddes "Magten og æden" bugner af små forunderlige og morsomme
fabler om flabede dyr, der lokker jomfruer på afveje, og mennesker, der altid leder efter det sensationelle og

skandaløse i folk omkring sig. Georg Gjedde (1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter. Han
debuterede i 1940 med romanen "Et lilla bånd på øjet. En henkogt roman" og skrev senere trilogien "Jeg – en

mand" under pseudonymet Sverre Holm. Georg Gjedde blev flere gange tildelt Statens Kunstfonds
Engangsydelse samt Helge Rode Legatet og Jul. Bomhols legatbolig, Digterhjemmet.

 

"Der var en jomfru alt udi sort kjol og sin bedstemors brystur. Så
kom der en hest hen. "Vil du have en ridetur?" spurgte den. "Jeg tør
ikke," svared den jomfru og holdt ærbart en hånd for uret. Hesten

plukkede en blomst, snusede til den med lukkede øjne og sagde: "Jeg
ser da ellers meget skikkelig ud, ikke?"" Georg Gjeddes "Magten og
æden" bugner af små forunderlige og morsomme fabler om flabede
dyr, der lokker jomfruer på afveje, og mennesker, der altid leder efter
det sensationelle og skandaløse i folk omkring sig. Georg Gjedde
(1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter. Han debuterede i
1940 med romanen "Et lilla bånd på øjet. En henkogt roman" og
skrev senere trilogien "Jeg – en mand" under pseudonymet Sverre
Holm. Georg Gjedde blev flere gange tildelt Statens Kunstfonds

Engangsydelse samt Helge Rode Legatet og Jul. Bomhols legatbolig,
Digterhjemmet.
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