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Gud taler ud Jens Blendstrup Hent PDF ”Gud” kalder familien deres mandlige overhoved, og på mange
måder opfører han sig også som en sådan. Overdådigt nådigt og overdådigt grumt. Gud bor i parcelhus i

Risskov med sin kone, den svenskfødte Gerd Lillian, og deres fire sønner. Den yngste af dem, som i enkelte
scener navngives Jens, har nu skrevet denne roman om sin far. Og det er, som han selv udtrykker det, blevet
en bog, hvor Gud går igen på det groveste - og tysteste. Det er en bog uden regnskaber, der skal gøres op. En
forunderlig uforbeholden fremlæggelse, hvor der alligevel tales helt lige ud af posen. Det er også et stykke
ømt og grumt parcelhusdanmarkshistorie, hvor man drømmer om egen jord under egne negle og et familieliv
der bare kører. GUD TALER UD blev modtaget med strålende anmeldelser ved udgivelsen i 2004: "Man

kunne citere længe og langt fra dette genistykke af en bog." – Erik Skyum-Nielsen, Information "En søn har
leveret et portræt af sin far, der vil noget og kan noget. Resultatet kalder på absolut og entydig respekt." –

Leonora Christina Skov, Politiken

 

”Gud” kalder familien deres mandlige overhoved, og på mange
måder opfører han sig også som en sådan. Overdådigt nådigt og

overdådigt grumt. Gud bor i parcelhus i Risskov med sin kone, den
svenskfødte Gerd Lillian, og deres fire sønner. Den yngste af dem,
som i enkelte scener navngives Jens, har nu skrevet denne roman om
sin far. Og det er, som han selv udtrykker det, blevet en bog, hvor
Gud går igen på det groveste - og tysteste. Det er en bog uden
regnskaber, der skal gøres op. En forunderlig uforbeholden

fremlæggelse, hvor der alligevel tales helt lige ud af posen. Det er
også et stykke ømt og grumt parcelhusdanmarkshistorie, hvor man
drømmer om egen jord under egne negle og et familieliv der bare
kører. GUD TALER UD blev modtaget med strålende anmeldelser
ved udgivelsen i 2004: "Man kunne citere længe og langt fra dette



genistykke af en bog." – Erik Skyum-Nielsen, Information "En søn
har leveret et portræt af sin far, der vil noget og kan noget. Resultatet
kalder på absolut og entydig respekt." – Leonora Christina Skov,

Politiken
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