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Gusse Lik og hans folk Gynther Hansen Hent PDF Katrine bliver ansat som ung pige i huset hos den

overvægtige, københavnske politiker Gusse Lik. Han vil have skatterne sat ned og de fremmede smidt ud, og
han taler til befolkningens indre svinehund. Forskrækket opdager Katrine, at han har sympatisører overalt –
også blandt hendes nærmeste i den landsby, hun kommer fra. "Gusse Lik og hans folk" er en satirisk roman
om tendenser i samfundet, der vedbliver at være aktuelle. Gynther Hansen (1930-2014) voksede op i en

tysksindet familie i Varnæs nær Aabenraa i Sønderjylland. Op til og under Anden Verdenskrig sympatiserede
hans far og hans storebror med Hitler og nazismen, mens Gynther Hansen selv valgte danskheden, og denne
splittelse kom til at fylde meget i det senere forfatterskab. "Der er ikke mange, der kan skildre magtens og –
måske navnlig – afmagtens inderste væsen som Gynther Hansen. Hans historier er så hudløst ærlige, at man
ikke kan værge sig mod deres frygtelige afdækning af nogle – kun alt for sande – elementer i den danske

‘folkekarakter‘…" – Johs. Nørregaard Frandsen, Fyens Stiftstidende "Man kan synes, det er forkert at stikke
gaflen i folk, der ligger ned, men en spids satire over Mogens Glistrup kan vel aldrig komme for sent – al den
stund mandens tanker om skatter, kultur og fremmedarbejdere har bredt sig som en virus i hovederne på andre
politikere, ja, antræffes som ødemer rundt omkring i det store folkelegeme." – John Chr. Jørgensen, Politiken

 

Katrine bliver ansat som ung pige i huset hos den overvægtige,
københavnske politiker Gusse Lik. Han vil have skatterne sat ned og

de fremmede smidt ud, og han taler til befolkningens indre
svinehund. Forskrækket opdager Katrine, at han har sympatisører
overalt – også blandt hendes nærmeste i den landsby, hun kommer
fra. "Gusse Lik og hans folk" er en satirisk roman om tendenser i
samfundet, der vedbliver at være aktuelle. Gynther Hansen (1930-
2014) voksede op i en tysksindet familie i Varnæs nær Aabenraa i
Sønderjylland. Op til og under Anden Verdenskrig sympatiserede
hans far og hans storebror med Hitler og nazismen, mens Gynther
Hansen selv valgte danskheden, og denne splittelse kom til at fylde
meget i det senere forfatterskab. "Der er ikke mange, der kan skildre

magtens og – måske navnlig – afmagtens inderste væsen som



Gynther Hansen. Hans historier er så hudløst ærlige, at man ikke kan
værge sig mod deres frygtelige afdækning af nogle – kun alt for

sande – elementer i den danske ‘folkekarakter‘…" – Johs.
Nørregaard Frandsen, Fyens Stiftstidende "Man kan synes, det er

forkert at stikke gaflen i folk, der ligger ned, men en spids satire over
Mogens Glistrup kan vel aldrig komme for sent – al den stund

mandens tanker om skatter, kultur og fremmedarbejdere har bredt sig
som en virus i hovederne på andre politikere, ja, antræffes som
ødemer rundt omkring i det store folkelegeme." – John Chr.

Jørgensen, Politiken
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