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Støvlet-Kathrine Erik Volmer Jensen Hent PDF Kathrine var den uægte datter af prins Georg af Bayern og
blev derfor anbragt hos en oberst imod et kontant vederlag. Da pengestrømmen pludselig stoppede, kom

Kathrine tilbage til sin mor og stedfar, der var skomager. Kathrine leverede støvlerne til stedfarens kunder og
fik derfra øgenavnen Støvlet-Kathrine. Der begyndte dog hurtigt at florere rygter om Kathrines løsslupne

opførsel, og inden længe var det almindeligt kendt, at hun havde et forhold til den danske konge Christian 7.,
hvis sindslidelse allerede på det tidspunkt var en offentlig hemmelighed. 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.

 

Kathrine var den uægte datter af prins Georg af Bayern og blev
derfor anbragt hos en oberst imod et kontant vederlag. Da

pengestrømmen pludselig stoppede, kom Kathrine tilbage til sin mor
og stedfar, der var skomager. Kathrine leverede støvlerne til

stedfarens kunder og fik derfra øgenavnen Støvlet-Kathrine. Der
begyndte dog hurtigt at florere rygter om Kathrines løsslupne

opførsel, og inden længe var det almindeligt kendt, at hun havde et
forhold til den danske konge Christian 7., hvis sindslidelse allerede
på det tidspunkt var en offentlig hemmelighed. 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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