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Børn de er nu sjove Georg Gjedde Hent PDF "Far er en vild og rasende mand, der sover til middag. Ka man
for faen få fred! Tusse bliver fire, ikke imåren, men imåren imåren. Så får hun fire lys. Nu er det aften, Tusse
er lagt i seng med en dukke. Endelig fik man fred. Mor gik i seng, hun var nu så træt af far og af Tusse. Hun
får jo aldrig fred. Far kravler rundt i guldtæppets græs og samler tre æsker tændstikker på. Han ler." "Børn de
er nu sjove" er en samling løjerlige fortællinger om børn med ikke så få historier fra Georg Gjeddes egen
barndom. Georg Gjedde (1913-1992) var en dansk forfatter og oversætter, der 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.

 

"Far er en vild og rasende mand, der sover til middag. Ka man for
faen få fred! Tusse bliver fire, ikke imåren, men imåren imåren. Så
får hun fire lys. Nu er det aften, Tusse er lagt i seng med en dukke.
Endelig fik man fred. Mor gik i seng, hun var nu så træt af far og af
Tusse. Hun får jo aldrig fred. Far kravler rundt i guldtæppets græs og
samler tre æsker tændstikker på. Han ler." "Børn de er nu sjove" er
en samling løjerlige fortællinger om børn med ikke så få historier fra
Georg Gjeddes egen barndom. Georg Gjedde (1913-1992) var en
dansk forfatter og oversætter, der 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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