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En af dem Henning Ipsen Hent PDF Forlaget skriver: "Det rungede ikke som jeg havde ventet; det gav bare et
svagt gummiekko da jeg blev ført hen ad betongangen. Vi passerede frescoslogans om retfærdighed og bygge

lande med lov. Vi gik også, uden at hilse, forbi en statue i legemsstørrelse af en middelalderkonge, hvis
gipsdragt i tidens løb var blevet grønlig. Han så sur ud som om nogen havde krænket hans

retfærdighedsbegreber."

I "En af dem" følger vi en ung mand, der er tiltalt for mordforsøg på sin veninde. Desperat forsøger han under
retssagen at forklare, hvorfor han gjorde det, for at gerningen skal give mening for ham selv og for

omverdenen.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang række bøger blandt andet inden for
genrerne roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1956
med romanen "De tavse huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og

han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."

 

Forlaget skriver: "Det rungede ikke som jeg havde ventet; det gav
bare et svagt gummiekko da jeg blev ført hen ad betongangen. Vi

passerede frescoslogans om retfærdighed og bygge lande med lov. Vi
gik også, uden at hilse, forbi en statue i legemsstørrelse af en

middelalderkonge, hvis gipsdragt i tidens løb var blevet grønlig. Han
så sur ud som om nogen havde krænket hans retfærdighedsbegreber."

I "En af dem" følger vi en ung mand, der er tiltalt for mordforsøg på
sin veninde. Desperat forsøger han under retssagen at forklare,

hvorfor han gjorde det, for at gerningen skal give mening for ham
selv og for omverdenen.

Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter, der skrev en lang
række bøger blandt andet inden for genrerne roman, noveller,
erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som
forfatter i 1956 med romanen "De tavse huse". I en årrække var

Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og han har
endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen

penge."
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