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Torben Oxe: Historisk roman Ib Henrik Cavling Hent PDF Da den danske tronfølger Christian møder den

unge pige Dyveke i starten af 1500-tallet, er der ikke mange, der kunne have forudset, at deres
kærlighedsforhold vil komme til at afgøre skæbnen for hele Danmark. Ingen i Danmark bryder sig om den
magt, den forkælede Dyveke har over prinsen, og Christians forhold til adelen og gejstligheden ødelægges
yderligere, da han antager Dyvekes herskesyge mor som sin nærmeste rådgiver. Da Kong Hans dør og

Christian gøres til konge, bryder intrigerne ved hoffet ud i lys lue. Men da ridderen Torben Oxe træder ind på
scenen, vokser katastrofen sig størrer. For Dyveke forelsker sig brændende i Torben Oxe – en mand, der kun

ønsker at tjene sit land, men som kommer til at spille en af hovedrollerne i trekantsdramaet ved hoffet.
Historien om Torben Oxe og kong Christians berygtede elskerinde Dyveke er fortalt mange gange, men

Cavlings flair for den spændende og kulørte fortælling vækker disse figurer til live for et moderne publikum.
Ib Henrik Cavling (1918-1978). Dansk forfatter og barnebarn af Danmarks mest berømte journalist, Henrik
Cavling. Udgav i 1952 sin første bog, kærlighedsromanen "Arvingen", der blev begyndelsen på en lang og
farverig karriere som Danmarks svar på Ian Flemming. Hans bøger faldt ikke i litteraturkritikernes smag, men
hans historiers benhårde mænd, skønne kvinder og understrømme af farlig erotik gjorde ham hurtigt populær
blandt danske læsere. Med et bagkatalog på over 60 romaner og noveller, hvoraf flere af dem er filmatiseret,

er han en af Danmarks mest folkekære forfattere.

 

Da den danske tronfølger Christian møder den unge pige Dyveke i
starten af 1500-tallet, er der ikke mange, der kunne have forudset, at
deres kærlighedsforhold vil komme til at afgøre skæbnen for hele
Danmark. Ingen i Danmark bryder sig om den magt, den forkælede

Dyveke har over prinsen, og Christians forhold til adelen og
gejstligheden ødelægges yderligere, da han antager Dyvekes

herskesyge mor som sin nærmeste rådgiver. Da Kong Hans dør og
Christian gøres til konge, bryder intrigerne ved hoffet ud i lys lue.

Men da ridderen Torben Oxe træder ind på scenen, vokser
katastrofen sig størrer. For Dyveke forelsker sig brændende i Torben
Oxe – en mand, der kun ønsker at tjene sit land, men som kommer til
at spille en af hovedrollerne i trekantsdramaet ved hoffet. Historien



om Torben Oxe og kong Christians berygtede elskerinde Dyveke er
fortalt mange gange, men Cavlings flair for den spændende og
kulørte fortælling vækker disse figurer til live for et moderne
publikum. Ib Henrik Cavling (1918-1978). Dansk forfatter og

barnebarn af Danmarks mest berømte journalist, Henrik Cavling.
Udgav i 1952 sin første bog, kærlighedsromanen "Arvingen", der

blev begyndelsen på en lang og farverig karriere som Danmarks svar
på Ian Flemming. Hans bøger faldt ikke i litteraturkritikernes smag,

men hans historiers benhårde mænd, skønne kvinder og
understrømme af farlig erotik gjorde ham hurtigt populær blandt
danske læsere. Med et bagkatalog på over 60 romaner og noveller,
hvoraf flere af dem er filmatiseret, er han en af Danmarks mest

folkekære forfattere.
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