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Dukkemanden Ole Henrik Laub Hent PDF "Nieuhaven 1860, aften. En kærre kom skrumplende. Lorens
iagttog den oppe fra et hustag. Kærren standsede, og kusken steg af og spændte hesten fra og fjernede

seletøjet. Nu åbnede han en lille kasse og tog noget værktøj frem. Hvad var det, han foretog sig? Skruede i
hestens øre. Det så temmelig vanvittigt ud. Han gik om til den anden side og arbejdede videre der. Så løftede
han hestens hoved af. Bar det ind i huset." Det var Lorens‘ første møde med den fremmede fra en anden

tidsalder – og indledningen til fantastiske begivenheder. 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.

 

"Nieuhaven 1860, aften. En kærre kom skrumplende. Lorens iagttog
den oppe fra et hustag. Kærren standsede, og kusken steg af og

spændte hesten fra og fjernede seletøjet. Nu åbnede han en lille kasse
og tog noget værktøj frem. Hvad var det, han foretog sig? Skruede i
hestens øre. Det så temmelig vanvittigt ud. Han gik om til den anden
side og arbejdede videre der. Så løftede han hestens hoved af. Bar det
ind i huset." Det var Lorens‘ første møde med den fremmede fra en
anden tidsalder – og indledningen til fantastiske begivenheder. 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.
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