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Sagen Erik Aalb\u00e6k Jensen Hent PDF En fabrik rejses med støtte fra det offentlige. Da fabrikken krakker
efter kun halvandet års forløb, har både offentlige og private investorer tabt millioner af kroner. Hvordan

kunne det ske? Sagen undersøges. Men den embedsmand, der undersøger den, bliver i løbet af undersøgelsen
konfronteret med spørgsmålet om, hvordan hans egen sag stiller sig. Sagen er en roman om de

vanskeligheder, politikere og embedsmænd har med at styre udviklingen i det moderne samfund. Den indgår
sammen med Perleporten, Kridtstregen, Herrens mark og Magtens folk i en romankreds om det moderne

Danmark. „Den kan måle sig med de største, og den vil stå sig. Den må være mange års betydeligste værk.“ –
Jens Kruuse, Jyllands-Posten „Sagen er et værk af stor præcision, energi, tålmodighed og redelighed. Den

handler om livsvigtige sager, og den snyder ikke.“ – Poul Borum, Ekstra Bladet
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