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Greve Arres kiste Ole E. Christiansen Hent PDF I første del af Ole E. Christiansens spændingsfyldte serie om
Greve Arre står den unge danske soldat, Anders, over for en mission, som vil kræve al hans mod og list. Han
har fået ordrer om at bringe Greve Arres kiste sikkert hjem til Danmark. Men det kræver i første omgang, at
han begiver sig ud på den farlige vej forbi de svenske patruljer... Serien om Grev Arre fortæller om 1600-

tallets Karl-Gustav-Krige og om den danske soldat Anders og hans kamp for at gennemføre den ordre, han har
fået tildelt: at bringe Grev Arres kiste sikkert forbi de svenske patruljer. Den danske forfatter Ole E.

Christiansen (f. 1935) er uddannet lærer og har arbejdet som både lærer og skolebibliotekar. I 1964 udgav han
sin første faglitterære bog under titlen "Rummet og stjernerne" om astronomi for børn, og i 1976 fik
Christiansen sin romandebut med bogen "Slaven Ajan", som han selv illustrerede. I 1979 modtog han

Danmarks Skolebibliotekarforenings børnebogspris, og netop børnebøgerne har igennem hele Christiansens
forfatterskab været i centrum. Det er blandt andet kommet til udtryk med bøgerne "Skjolds mærkelige rejse"

(1998) og den todelte serie "Heksen fra Orini" (1984).
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