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Herrens skabning Georg Gjedde Hent PDF "For nogen tid siden læste jeg en nylig udkommet bog om

"Skabningens Herre", hvori forfatterinden, fru Susanne Palsbo, vittigt afslørende og kvindeligt afvæbnende
gennem nogle veninders vidnesbyrd beviste, hvilken ironi kvinder lægger for dagen, hver gang de titulerer
manden som Skabningens herre." Georg Gjeddes essay "Herrens skabning" er et modsvar til Susanne Palsbos

"Skabningens herre", og på trods af at han kalder hendes humoristiske, listige og charmerende stil for
kvindelig, så må man sige, at han selv blander samme elegance ind i sit modsvar, der er lige så

tankevækkende, som det er fornøjeligt. 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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