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Lille guds barn er en roman, der tager sin begyndelse i en lille provinsby kort efter Anden Verdenskrigs
afslutning. Bogens hovedperson er pigen Emma, der forsøger at navigere gennem en forvirret opvækst med
mange forandringer og udfordringer. At Emmas far er ude af billedet, allerede før hun bliver født, og at

hendes mor selv har svært ved at få tilværelsen til at hænge sammen, gør ikke opgaven lettere. Set fra Emmas
synspunkt giver tilværelsen kun mening og sammenhæng, når hun stoler på sig selv og sine egne

fornemmelser, og hun udvikler en nærmest synsk følsomhed, der står i skarp kontrast til mange af de ord, der
kommer ud af voksne menneskers munde. Og da hun midt i det hele bliver omplantet fra trygge
barndomsrammer i en lille by til København, får hun god brug for denne hendes helt specielle

orienteringsevne. Vi følger Emma fra fødslen og frem til hendes første gryende opfattelse af sig selv som et
voksent væsen, der træffer egne valg.   

 

Uddrag af bogen
- Du behøver jo ikke at fortælle Moster, at vi ikke har toilet i lejligheden, når du snakker med hende, sagde

Putte.
- Nej, sagde Emma, der vidste, at hun ikke foreløbig kom til at tale med sin moster.

Så kiggede hun interesseret på de velkendte røde plysmøbler fra Huset på Hovedgaden i Vesterby.
Det var den lille sofa med tilhørende lænestole og sofabord i mahogni, der havde stået i den pæneste

dagligstue i Morfars hus. Nu stod møblerne her ved vinduesvæggen og så hyggelige og hjemlige ud. De
fyldte godt, så der var kun lige plads til et lille spisebord med fire stole og en ottoman, som stod op ad den

modsatte væg, og det var ikke nemt at bevæge sig rundt i den lille stue.
- Møblerne hjemmefra er jo kun til vi får råd til noget pænt, sagde Putte.

- Nå. Emma undrede sig over, hvad der kunne være pænere, end de allerfineste møbler fra Morfars hus.   

 

Om forfatteren
Grete Ebbe Jensen (f. 1947) bor i Vindinge Gl. Skole på Fyn. Hun er oprindeligt uddannet

afspændingspædagog og har arbejdet med børn og børnemotorik det meste af sit arbejdsliv. Derudover har
hun udgivet en del noveller i danske ugeblade. Hun har tidligere boet og arbejdet i Mozambique, Afrika.
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