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Rosenkrantz var grundet en oprørende handling fra en retsbetjent stærkt optaget af kampen mod den

kriminelle retspleje, hvilket ses i flere af hans bøger, blandt i denne, "En roman om forbrydere". Desuden
gjorde hans juridiske baggrund ham særligt interesseret i den kriminelle og retslige verden.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

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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