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København handler om en lillebilchauffør. Lillebiler var i modsætning til de autoriserede taxaer et frit
erhverv, og fra 1920 og frem til 1973 fandtes et hav af lillebilscentraler. Lillebiler måtte ikke søge hyre på
gaderne og skulle efter hver endt tur køre tilbage til deres hjemsted og derfra få hyre. Hyrevognsloven fra
1973 afskaffede skillelinjen mellem taxa og lillebil, der nu alle var hyrevogne. Denne roman tilbyder et
litterært blik på en nu svunden ting. Palle Rosenkrantz, (1867-1941), startede sin forfattergerning efter en
konkurs i 1898, hvor han opgav sin juridiske karriere til fordel for en tilværelse som erhvervsforfatter. Hans

forfatterskab hører til samtidens allermest omfangsrige og spænder fra roman og drama til debat- og
personhistoriske værker. Rosenkrantz slog dog især igennem som dansk pioner inden for krimigenren og

udgav i alt godt et dusin romaner og tre novellesamlinger i genren. Siden 1987 har Det Danske
Kriminalakademi årligt uddelt en "Palle Rosenkrantz-pris" til indstillede kandidater.

 

Denne tragedie fra København handler om en lillebilchauffør.
Lillebiler var i modsætning til de autoriserede taxaer et frit erhverv,
og fra 1920 og frem til 1973 fandtes et hav af lillebilscentraler.

Lillebiler måtte ikke søge hyre på gaderne og skulle efter hver endt
tur køre tilbage til deres hjemsted og derfra få hyre. Hyrevognsloven
fra 1973 afskaffede skillelinjen mellem taxa og lillebil, der nu alle
var hyrevogne. Denne roman tilbyder et litterært blik på en nu
svunden ting. Palle Rosenkrantz, (1867-1941), startede sin

forfattergerning efter en konkurs i 1898, hvor han opgav sin juridiske
karriere til fordel for en tilværelse som erhvervsforfatter. Hans

forfatterskab hører til samtidens allermest omfangsrige og spænder
fra roman og drama til debat- og personhistoriske værker.

Rosenkrantz slog dog især igennem som dansk pioner inden for
krimigenren og udgav i alt godt et dusin romaner og tre
novellesamlinger i genren. Siden 1987 har Det Danske



Kriminalakademi årligt uddelt en "Palle Rosenkrantz-pris" til
indstillede kandidater.
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