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inspireret af den danske fortid. &#xC9;n historie er hentet fra slaget ved Dybbøl i 1864, en anden følger tre
fiskere, mens de døden nær på det åbne hav fornemmer deres forestående skæbne, en tredje handler om livet
på den lillebitte ø Nørholm og dens tre eneste beboere. I hver enkelt historie inddrager forfatteren de dramaer

og banale hverdagshændelser, der hører med i ethvert menneskes liv.

Ebbe Larsen (f. 1937) har i mange år arbejdet som filmfotograf, kortfilmsinstruktør og manuskriptforfatter for
sit eget produktionsselskab, Orion Film. Ved siden af sit arbejde som forfatter har han skrevet en lang række

artikler til både danske og udenlandske dagblade og tidsskrifter. I sine bøger har han ofte inddraget
dokumentarisk viden om Danmarks historie både fra De vestindiske øer, Fyn og Vestjylland og helt tilbage

fra 1800-tallet.
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