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Indtil videre Henning Ipsen Hent PDF "Hun er endnu så ung at hun uspoleret må bære deres håb, de andre

som for længst kun har den sidste udvej: den store gevinst i lotteriet eller den tipning som mange sætter deres
ugentlige lid til uden nogensinde at have set et stadion. Hendes to håb danser næsten under blusen, mange
småbørn på fortovene bremser hendes gang, hun smiler ikke til dem, hun kender de små sataner: kommer de
hendes bedste nyloner for nær er hun parat til at sparke ungerne til side, bruger andre junglegængere måske
ikke macheten?" Henning Ipsens novellesamling "Indtil videre" består af korte glimt af danske skæbner

1970‘erne. Til sammen udgør de mange fortællinger og de vidt forskellige mennesker, der optræder i dem, et
levende og nuanceret billede af et banebrydende årti. 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."

 

"Hun er endnu så ung at hun uspoleret må bære deres håb, de andre
som for længst kun har den sidste udvej: den store gevinst i lotteriet
eller den tipning som mange sætter deres ugentlige lid til uden

nogensinde at have set et stadion. Hendes to håb danser næsten under
blusen, mange småbørn på fortovene bremser hendes gang, hun

smiler ikke til dem, hun kender de små sataner: kommer de hendes
bedste nyloner for nær er hun parat til at sparke ungerne til side,

bruger andre junglegængere måske ikke macheten?" Henning Ipsens
novellesamling "Indtil videre" består af korte glimt af danske

skæbner 1970‘erne. Til sammen udgør de mange fortællinger og de
vidt forskellige mennesker, der optræder i dem, et levende og
nuanceret billede af et banebrydende årti. 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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