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De tavse huse Henning Ipsen Hent PDF "Hun havde en fornemmelse af at tage afsked med noget, da hun satte
sig op i toget til Stockholm. Der var ingen at sige farvel til, ingen sentimental hændervriden med nogen, men
afskedsfornemmelsen var stærk. Det var vel en afsked med de sidste måneder. De havde taget hårdt på hendes
kræfter, hun havde sat alt ind på dette foreløbige opgør med den eksamen hvis afslutning stadig lå et godt
stykke forude." Novellerne i Henning Ipsens "De tavse huse" beskæftiger sig på hver sin måde med følelser,
vi alle kender, ensomhed, kærlighed og håb, men de er samtidig et billede på forskellige levevis i 1960‘ernes
Danmark, både de fattige på landet og byboerne, der er på vej frem i livet. 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 havde en fornemmelse af at tage afsked med noget, da hun
satte sig op i toget til Stockholm. Der var ingen at sige farvel til,

ingen sentimental hændervriden med nogen, men
afskedsfornemmelsen var stærk. Det var vel en afsked med de sidste
måneder. De havde taget hårdt på hendes kræfter, hun havde sat alt
ind på dette foreløbige opgør med den eksamen hvis afslutning
stadig lå et godt stykke forude." Novellerne i Henning Ipsens "De
tavse huse" beskæftiger sig på hver sin måde med følelser, vi alle
kender, ensomhed, kærlighed og håb, men de er samtidig et billede
på forskellige levevis i 1960‘ernes Danmark, både de fattige på

landet og byboerne, der er på vej frem i livet. 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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