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Sørøvere i Nord Hans Gregersen Hent PDF Forlaget skriver: Fra film og bøger har vi alle en forestilling om
ham. Han lever et frit liv i varme lande, han har træben, på hans skulder sidder en papegøje, og han har en
klap for det ene øje. Han drikker rom, synger om Femten mand på en død mands kiste, og de stakler, han

tager til fange, bliver tvunget til at gå planken ud.

Til myten om den dristige sørøver hører desuden et flag med dødningehoved og korslagte knogler. Der skal
også helst være et skattekort, der viser, hvor den store skat ligger begravet.

Jo, sådan er vores opfattelse af sørøveren. Men den er på mange måder langt fra virkelighedens verden. En
sørøver er ikke nogen helt. Tværtimod. Han er ganske simpelt en forbryder, der udfører sine kriminelle
handlinger på havet. Det kan være at overfalde fredelige handelsskibe eller hærge langs kysterne.

Men det har ikke kun været omkring fjerne, tropiske lande, at sørøverne har angrebet fredelige skibe. Det er
også sket omkring Danmark.

I denne bog kan du læse en række dramatiske historier om nogle af de mange sørøvere, som optræder i den
danske historie:

·Du kommer med på vikingetogt.
·Du møder tyske sørøvere, som gjorde havene usikre i middelalderen.

·Og du kommer til at opleve moderne pirater, der overalder danske handelsskibe.
·Du kommer også ud at sejle med kaperne, som havde regeringens tilladelse til at drive sørøveri.

Bogen er fint og dramatisk illustreret af Frede Fabek samt med fotos.
. Målgruppe: Fra 11 år
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