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Duellen Erik Volmer Jensen Hent PDF "Duellen" er fortællingen om den danske krigshelt Tordenskjolds

endeligt. Det er en historie, der stadig den dag i dag er omgærdet af mystik og spørgsmål. Den kendte danske
søhelt var efter krigen på udkig efter nyt arbejde. Derfor drog han til Hannover for at møde den engelske

kong Georg 1. En ven havde i selvsamme by tidligere lidt et stort tab i et kortspil, og da Tordenskjold mødte
manden, som eftersigende skulle have snydt hans ven, farede de to i totterne på hinanden. Efter at være blevet
skilt ad, aftalte de at få sagen afgjort én gang for alle – i en duel. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog
og retskrivning. Den danske forfatter Erik Volmer Jensen (1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med
værket "I junglens dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav herefter et væld af
spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet
titlerne "Den sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over Kattegat" (1942). Flere af

bøgerne blev udgivet under forskellige pseudonymer.

 

"Duellen" er fortællingen om den danske krigshelt Tordenskjolds
endeligt. Det er en historie, der stadig den dag i dag er omgærdet af
mystik og spørgsmål. Den kendte danske søhelt var efter krigen på
udkig efter nyt arbejde. Derfor drog han til Hannover for at møde
den engelske kong Georg 1. En ven havde i selvsamme by tidligere
lidt et stort tab i et kortspil, og da Tordenskjold mødte manden, som
eftersigende skulle have snydt hans ven, farede de to i totterne på
hinanden. Efter at være blevet skilt ad, aftalte de at få sagen afgjort
én gang for alle – i en duel. Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. Den danske forfatter Erik Volmer Jensen

(1912-1993) fik sin litterære bogdebut i 1941 med værket "I junglens
dyb", der blev udgivet under pseudonymet Martin South. Han udgav
herefter et væld af spændende bøger, der ofte er hensat til fjerne egne
og tider. Erik Volmer Jensen har blandt andet udgivet titlerne "Den
sorte død" (1943), "Det blodige kup" (1943) og "Det lyner over



Kattegat" (1942). Flere af bøgerne blev udgivet under forskellige
pseudonymer.
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