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eller anden måde fik udgivet en roman, varede det nogen tid før jungletelegrafen havde viderebragt denne

nyhed til familiens fjerneste medlemmer, for hvem bøger – bortset fra Priskurant for håndværkere,
Landmandens lommebog og muligvis Psalmebogen – netop var det hans fætter senere kaldte løgnkrøniker.
Da den sidste grandonkel omsider havde hørt om den litterære debut der også blev afslutningen på hans

digteriske karriere, sagde han: "Ham – forfatter? Hvad ved han om noget som helst? Er han måske
nogensinde blevet smidt ud af et værtshus?" Resten af David Bismers familie var også temmelig fantasiløse
mennesker." David Bismer vokser op i en intetsigende dansk provinsbyer blandt fantasiløse mennesker, for

hvem salmer og værtshussange er de eneste, der er værd at synge. Men David Bismer drømmer om at
uddanne sig til operasanger på konservatoriet, og det er der ikke megen forståelse for derhjemme. 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."

 

"Da han som elev på konservatoriet på en eller anden måde fik
udgivet en roman, varede det nogen tid før jungletelegrafen havde

viderebragt denne nyhed til familiens fjerneste medlemmer, for hvem
bøger – bortset fra Priskurant for håndværkere, Landmandens
lommebog og muligvis Psalmebogen – netop var det hans fætter

senere kaldte løgnkrøniker. Da den sidste grandonkel omsider havde
hørt om den litterære debut der også blev afslutningen på hans

digteriske karriere, sagde han: "Ham – forfatter? Hvad ved han om
noget som helst? Er han måske nogensinde blevet smidt ud af et
værtshus?" Resten af David Bismers familie var også temmelig
fantasiløse mennesker." David Bismer vokser op i en intetsigende

dansk provinsbyer blandt fantasiløse mennesker, for hvem salmer og
værtshussange er de eneste, der er værd at synge. Men David Bismer



drømmer om at uddanne sig til operasanger på konservatoriet, og det
er der ikke megen forståelse for derhjemme. 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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