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Århus i 1934 og har boet der størsteparten af sit liv, indtil han 1967 flyttede til Mørke.

Han fortæller om sin barndom, skolegang i Forældreskolen, Katedralskolen, om studietiden på Århus
Universitet, livet på landet og ikke mindst i retten, hvor han i mere end 40 år virkede som forsvarer. Der
fortælles om spændende retssager krydret med anekdoter fra retslivet, og så kan han naturligvis ikke lade
være med at nævne Rom, som han har besøgt utallige gange og tidligere skrevet tre bøger om, nemlig Til
Piazza del Popolo, Romersk Potpourri og En Sviptur til Rom - en anderledes guide, som alle er udsolgte.
En journalist sammenlignede en gang forfatteren med den utraditionelle forsvarsadvokat Rumpole, som
kendes fra TV-serien af samme navn, og nævnte, at han kan være befriende respektløs i et retslokale, hvor
han kan få både dommer, domsmænd og nævninge til at smile højlydt, når han fyrer en af sine knastørre

bemærkninger af.
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