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Straffefangen K\u00e5re Bluitgen Hent PDF Ove Carl Frohn (f. 1892) ville på eventyr i verden. Men det
skulle han komme til at fortryde. Ove kom i den franske fremmedlegion, men han blev snydt og bestjålet.
Han stak af og blev fanget og sendt til en straffelejr i Sydamerika. Mange døde der, men Ove ville ikke dø i
en fangelejr. Han flygtede igen og igen. Men hver gang blev han fanget. Skulle han aldrig gense Danmark?
Ove skrev sine oplevelser ned. En forfatter samlede dem til en bog. Men Ove stod aldrig frem med sit navn.
For læserne var han blot straffefange nr. 44.792. Lektørudtalelse: ”Medrivende fortælling om en dansk
straffefange på Djævleøen. Tegningerne giver et fint indtryk af stemningen undervejs i bogen Anbefales

indkøbt til både børnebibliotek og skolens PLC, da bogen giver et fint indblik i, hvordan datidens retsvæsen
til tider var noget lemfældigt med retfærdigheden”. (Uddrag)

 

Ove Carl Frohn (f. 1892) ville på eventyr i verden. Men det skulle
han komme til at fortryde. Ove kom i den franske fremmedlegion,
men han blev snydt og bestjålet. Han stak af og blev fanget og sendt
til en straffelejr i Sydamerika. Mange døde der, men Ove ville ikke
dø i en fangelejr. Han flygtede igen og igen. Men hver gang blev han
fanget. Skulle han aldrig gense Danmark? Ove skrev sine oplevelser
ned. En forfatter samlede dem til en bog. Men Ove stod aldrig frem
med sit navn. For læserne var han blot straffefange nr. 44.792.

Lektørudtalelse: ”Medrivende fortælling om en dansk straffefange på
Djævleøen. Tegningerne giver et fint indtryk af stemningen

undervejs i bogen Anbefales indkøbt til både børnebibliotek og
skolens PLC, da bogen giver et fint indblik i, hvordan datidens
retsvæsen til tider var noget lemfældigt med retfærdigheden”.

(Uddrag)
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