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Jørn Havbo går til søs Børge Mikkelsen Hent PDF Det stormer voldsomt i Jammerbugten, men det afskrækker
ikke Jørn og hans kammerater fra at lege sømænd og sejle over revlerne og ud på det frådende hav. Da de
kommer i land igen, begynder den ældre sømand Morten at fortælle om sin tid på redningsbådene, der har

reddet mangen sømand fra druknedøden. Hver nat går redningsmændene rundt i klitterne langs Vestkysten og
spejder efter skibe, der er i fare, og en nat får Jørn lov at komme med Morten på jagttur for at se efter

skibbrudne. Allerede på denne første nat ser Morten og Jørn en svensk damper forlise, og sammen redder de
besætningen i land. Nu får Jørn blod på tanden og beslutter sig for at gå til søs. Det bliver starten på en lang

række hæsblæsende eventyr både i denne bog og i de mange, der følger i Jørn Havbo-serien.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.

 

Det stormer voldsomt i Jammerbugten, men det afskrækker ikke Jørn
og hans kammerater fra at lege sømænd og sejle over revlerne og ud
på det frådende hav. Da de kommer i land igen, begynder den ældre
sømand Morten at fortælle om sin tid på redningsbådene, der har

reddet mangen sømand fra druknedøden. Hver nat går
redningsmændene rundt i klitterne langs Vestkysten og spejder efter
skibe, der er i fare, og en nat får Jørn lov at komme med Morten på
jagttur for at se efter skibbrudne. Allerede på denne første nat ser
Morten og Jørn en svensk damper forlise, og sammen redder de

besætningen i land. Nu får Jørn blod på tanden og beslutter sig for at
gå til søs. Det bliver starten på en lang række hæsblæsende eventyr
både i denne bog og i de mange, der følger i Jørn Havbo-serien.

Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
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