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Kaper Ole H\u00f8eg Hent PDF Efter Københavns bombardement og tabet af flåden i 1807 gav Kongen
tilladelse til, at kaperne kunne bidrage til bekæmpelsen af fjenden. Det blev begyndelsen på et mærkeligt
kapitel i historien om dansk søfart. Kaperne var populære blandt folket og havde næsten samme status som
vore dages sportshelte. Begivenhederne danner inspiration for Ole Høegs dramatiske roman "Kaper" om en
ung østjysk pige, som flygter fra hjemmet på grund af sin stedfars tilnærmelser, bliver gift ind i kapernes
kreds og siden kommer til København som smuk og velhavende enke. Hun er ombejlet, men hendes

voldsomme temperament kaster hende ud i en række spændende begivenheder... Ole Høeg (1920-1988) var
dansk forfatter og journalist. Han skrev ti kriminalromaner, hvoraf de fleste havde den romerske

politikommissær Bergamasco i hovedrollen. Især de første blev taget godt imod, udkom i flere udgaver og
blev prisbelønnede. Ole Høeg var bosat i Italien fra 1960-1980, hvor han også i mange år var rejseleder og

skrev guidebøger.

 

Efter Københavns bombardement og tabet af flåden i 1807 gav
Kongen tilladelse til, at kaperne kunne bidrage til bekæmpelsen af
fjenden. Det blev begyndelsen på et mærkeligt kapitel i historien om
dansk søfart. Kaperne var populære blandt folket og havde næsten
samme status som vore dages sportshelte. Begivenhederne danner
inspiration for Ole Høegs dramatiske roman "Kaper" om en ung
østjysk pige, som flygter fra hjemmet på grund af sin stedfars

tilnærmelser, bliver gift ind i kapernes kreds og siden kommer til
København som smuk og velhavende enke. Hun er ombejlet, men

hendes voldsomme temperament kaster hende ud i en række
spændende begivenheder... Ole Høeg (1920-1988) var dansk forfatter
og journalist. Han skrev ti kriminalromaner, hvoraf de fleste havde
den romerske politikommissær Bergamasco i hovedrollen. Især de

første blev taget godt imod, udkom i flere udgaver og blev
prisbelønnede. Ole Høeg var bosat i Italien fra 1960-1980, hvor han



også i mange år var rejseleder og skrev guidebøger.
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