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Omvejen Henning Ipsen Hent PDF "I begyndelsen var det bestemt ikke ofte vi gik for vidt, som det hedder i
de kredse hvor man helst ikke kalde ting ved deres navn, hvilket i øvrigt må volde folk en del besvær når de
ikke kan sige at de skal på lokum, men taler om at "vaske hænder". Med andre ord (mine) bollede vi ikke ret

meget. Jeg indrømmer alle missionærer, rødstrømper, puritanere, marxister, højreekstremister og andre
troende, at der er andet her i livet, og fastholder trods jeres mulige protester at kønslivet nu engang har

værdier som grønsagsgnaveri, studier af udvalte skrifter og fryden ved at afstå fra øl, tobak, farvestoffer og
anden giftighed, ikke fuldt kan opveje. Anklag mig, skyd mig ned, overbevise mig kan I ikke." Det er en halv
menneskealder siden, bornholmske Lau Funch forlod sin fødeø og drog ud i verden for at opleve, hvad den
havde at byde på. Da Lau som midaldrende vender hjem efter mange år i USA, giver han sig til at gøre status
over sit liv, og hvordan han har udviklet sig, siden han forlod sin fødeby. 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."

 

"I begyndelsen var det bestemt ikke ofte vi gik for vidt, som det
hedder i de kredse hvor man helst ikke kalde ting ved deres navn,
hvilket i øvrigt må volde folk en del besvær når de ikke kan sige at
de skal på lokum, men taler om at "vaske hænder". Med andre ord
(mine) bollede vi ikke ret meget. Jeg indrømmer alle missionærer,
rødstrømper, puritanere, marxister, højreekstremister og andre

troende, at der er andet her i livet, og fastholder trods jeres mulige
protester at kønslivet nu engang har værdier som grønsagsgnaveri,
studier af udvalte skrifter og fryden ved at afstå fra øl, tobak,

farvestoffer og anden giftighed, ikke fuldt kan opveje. Anklag mig,
skyd mig ned, overbevise mig kan I ikke." Det er en halv

menneskealder siden, bornholmske Lau Funch forlod sin fødeø og
drog ud i verden for at opleve, hvad den havde at byde på. Da Lau



som midaldrende vender hjem efter mange år i USA, giver han sig til
at gøre status over sit liv, og hvordan han har udviklet sig, siden han
forlod sin fødeby. 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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