
Sagaen om sejlskibet "Frigg"
Hent bøger PDF

Jens Jørn Graabæk

Sagaen om sejlskibet "Frigg" Jens Jørn Graabæk Hent PDF Forlaget skriver:    Jeg var grebet af den tanke, at
jeg ville bygge en gammeldags galease og i den sejle til Caribien, Sydamerika og Grækenland. Det blev til ni
spændende år på havene. Fartøjet blev navngivet ”Frigg” efter Odins navnkundige og smukke hustru.  Efter
adskillige mærkelige og også forbavsende eventyr gennem Europa og over Atlanten anløb ”Frigg” den

tidligere dansk-vestindiske ø St. Thomas med byen Charlotte Amalie, engang Danmarks næststørste by. De to
andre dansk-vestindiske øer, St. John og St. Croix, har som St. Thomas en dramatisk og blodig historie. Vi
sejlede også til tidligere engelske, hollandske og franske øer og gennemgår de spændende forhold omkring
øernes nutid, historie og befolkninger. På den tidligere engelske ø Tortola fandt jeg beskrivelser af en sjælden

dansk sørøverkaptajn, hvis pengekasse tilsyneladende aldrig er fundet.
Igennem årene i Grækenland lærte vi meget om nutidens grækere. Herlige mennesker, som med rette er stolte

af deres fortid. At nutiden er lidt mere tragisk end fortiden er en anden sag.
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