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Skovenes Dyb Ole Henrik Laub Hent PDF Vi skriver år 1061, og den unge enkefrue Kyrsti er på vej til
Ræveborch, hvor hun skal indgå et arrangeret ægteskab med borgens ejer. Kongen, Svend Estridsøn, har
bestemt, at enkefruen og hendes to børn skal ledsages af hans skatteopkræver på vejen fra Skanderborch til

Ræveborch, mens hirdmændene Nilaus Fylgje og Svøgge Skunk skal beskytte selskabet.

Men i de jyske skoves dyb går det alligevel galt. En røverbande anført af slynglen Hanekam angriber
selskabet og tager Nilaus og børnene til fange. Skatteopkræveren slipper væk med skatten – og med

enkefruen, som kun stoler på hirdmanden Nilaus, som er faldet i røvernes hænder. Skovene lukker sig om
familiens skæbne, mens enkefruen holder vejret.

Ole Henrik Laub (f. 1937) er en dansk forfatter, der har udgivet både noveller, romaner, børnebøger, hørespil
og skuespil. Hans forfatterskab er præget af en realistisk stil, og mange af hans værker er blevet oversat til
fremmedsprog. Ole Henrik Laub har modtaget en lang række prestigiøse stipendier og legater heriblandt

Statens Kunstfonds store legat og treårige stipendium.

"Det historiske miljø er på plads, og man fornemmer tydeligt, at tiden er en overgangsperiode, hvor
Kristendommen og den gamle tro står side ved side, mens de kæmper om magten." – Nordjyske
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