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Karl Stegger Peer Kaae Hent PDF Karl Stegger var stor og rund, men på film spillede han den lille mand. Den
rolle havde han lært af livet, opvokset som han var på bunden af Danmark. Faren skred, inden sønnen blev
født, moren døde tidligt. 10 år gammel måtte Karl lære tilværelsens ubarmhjertighed at kende, alene i verden

på et børnehjem lidt uden for Aarhus.

Peer Kaaes biografi er historien om dansk films ydmyge arbejderhelt. Skuespilleren, der kom fra ingenting og
kæmpede sig til en plads i en verden, hvor en klodset figur med håndbajer og tung jysk accent ikke var

hverdagskost.

Bogen er også fuld af muntre anekdoter fra dengang, dansk film var fuld af farverige originaler som Dirch,
Ove Sprogøe og Jens Okking. Med 160 film på 30 år var Karl Stegger tidens mest benyttede "fjæs", som han
selv sagde med stolthed. Han blev en levende legende, både på lærredet og på optagelserne, hvor han var

kendt for sit snorlige skuespil – og sin hang til jydewhist.
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