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Det er over middag, solen står ned over alle byens hustage, og der er tre timer til drengen skal halshugges på
Galgebakken. Han ser op mod sollyset. „Er jeg et skidt menneske?“ spørger han. Med Den sidste henrettelse
tager Jesper Wung-Sung udgangspunkt i den sidste henrettelse i Svendborg i 1853. Romanen foregår over en
enkelt dag, den sidste i Niels Nielsens liv. Ved hjælp af tilbageblik og erindringsbilleder får læseren indblik i
et liv fyldt med bristede drømme og håb, mistillid og tab, men også varme og kærlighed. Pressen skriver: »…
en stærk, hudløs og næsten ubærlig lille bog ud af, som både giver et fint billede af en svunden og alligevel
forfærdelig nær tid, og som tager et solidt favntag med det store spørgsmål om retten til at leve og at være
dømt til at dø.« ***** – Berlingske Tidende »Jesper Wung-Sungs Den sidste henrettelse udnytter sit stof
effektivt og fungerer som glimrende træning af den moralske forestillingsevne med dens litterære fremkaldelse
af en tid og en straffepraksis, som er fjern og forhistorisk for mange af os – og alligevel ikke fortid endnu for
alle.« **** – Politiken »Et stærkt debatindlæg, en medrivende semi-historisk beretning og en klassisk
fortælling om skyld og straf.« ***** – Fyns Amts Avis »En spændende fortælling, der udmærket kan være
baggrund for diskussioner om sociale og historiske forhold i 1800-tallets Danmark for skolens store elever.«
**** – MetroXpress »Bogen har fuldt ud fortjent fire store stjerner for et godt og gennemført stykke arbejde.«
**** – Fyens Stiftstidende »Her går skrift og tematik op i en smukt forløst helhed i en af omfang lille roman,
der på alle måder føles stor.« – Information »Wung-Sung fortæller fermt og med inderlig empati.« **** –
Ekstra Bladet »'Den sidste henrettelse' er en meget bevægende bog. Den er smukt og inderligt fortalt og med

sin helt egen, både dystre og oplivende stemme.« - Signe Pallisgård, Gentofte Hovedbibliotek
09. Jens Nielsen (1862-92) var den sidste. Jul da jeg var lille Udgivet: 1993 Gyldendal, København 1993.
38-årige Clayton Lockett skulle have været henrettet ve My Pages. En karakteristisk hedelandbrug fra 1789,
hvor den sidste ejer opdrættede gæs. Læs om Den sidste henrettelse i kategorien Ungdomsbøger med ISBN
nr. Himlen er blygrå, og en kold vind fejer. Den sidste offentlige henrettelse i Danmark skete i 1882.
Undervisningsmateriale til 'Den sidste henrettelse': Pædagogisk vejledning udarbejdet af Hanne Schriver. Den
sidste henrettelse på Langeland - Longelse Read more about niels, dorthe, sidste, henrettelse, langeland and
arendt. april 1930. Middelalderbyerne og Hanseforbundet Mange af de danske købstæder opstod eller
udviklede sig i middelalderen, og bystrukturen var nært beslægtet med byerne i. Her finder du en reportage
skrevet om den sidste henrettelse i Svendborg, der fandt sted i 1853.
Den 15-årige Niels Nielsen blev dømt for pyromani og mord. Den 15-årige Niels Nielsen blev dømt for.
Gestapo i Danmark. 05. Historien om den forunderlige og tvivlsomme retssag, der førte til Danmarks sidste
officielle henrettelse for trolddom Dette er optagelsen af henrettelsen af Eugen Weidmann, som var den sidste
der blev henrettet i Frankrig med guillotinen i overværelse af offentligheden.

