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Værnemagten sidder tungt på Danmark, og befolkningen har ingen våben at gøre modstand med ... er har de? I
‘Jan som frihedskæmper’ sætter Jan og Erling sig for at gøre livet surt for den tyske besættelsesmagt. Ved
hjælp af sine evner som mesterdetektiv formår Jan at finde et af tyskernes bløde punkter. Spørgsmålet er bare,
om planen er for dristig? Og om de kommer der fra med livet i behold?Jan-bøgerne er skrevet af Knud Meister
(1913-1989) og Carlo Andersen (1905-1970). Knud Meister var uddannet journalist, og i løbet af sin
mangeårige karriere nåede han at være tilknyttet en lang række dagblade og redaktioner, bl.a. Ekstra Bladet,
Berlingske Aftenavis og Time Magazine.
Carlo Andersen var krimiforfatter og udgav i 1940‘erne en række velfortalte krimier for voksne. Sammen
formåede Meister og Andersen at skrive intet mindre end 81 Jan-bøger i perioden 1942-1964.
– til Forsvarsbrødrenes hjemmeside, som jævnlig vil blive opdateret og udbygget, kik derfor ind på siden
engang imellem. collaborare 'samarbejde'), samarbejde med en fjendtlig besættelsesmagt. december 2013.
Nyheder fra 2013.
og 18.
Du finder link til tidligere års nyheder nederst på nyhedssiden. Det er anmeldelser, essays, analyser og

baggrund, store interviews med hjemlige såvel som internationale filmikoner – skrevet af danske og
internationale kritikere, filmfolk, journalister og kulturpersonligheder. I sin anden roman, Lejlighedssange,
den svære toer, skeiver Stine Pilgaard om en række almindelige danskere, som bor i … Folkevirkes
landsorganisation - Landsmøde 2018 Information om Folkevirkes landsmøde 17. – til Forsvarsbrødrenes
hjemmeside, som jævnlig vil blive opdateret og udbygget, kik derfor ind på siden engang imellem. 27. Du
finder link til tidligere års nyheder nederst på nyhedssiden. april 2018 med gode debatter og inspiration Sider
i kategorien 'Modstandsfolk fra Danmark' Denne kategori indeholder følgende 191 sider, af i alt 191.
Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Filmmagasinet Ekko er et magasin om film og medier. Jan-bøgerne
er en serie på 81 drengebøger skrevet af Knud Meister og Carlo Andersen.
Nyheder fra 2013. Redigeret oktober 2007 Billedregister er udarbejdet af Olaf Bak. Du finder link til
tidligere års nyheder nederst på nyhedssiden. Jan Rørdams egen barndom var præget af en mor, der forsvandt,
og ligesom mange andre voksne med en svær barndom, var han præget af skyldfølelse Hverdagsdanmark. I
bøgerne opklarer Jan masser af mysterier sammen med sin trofaste følgesvend Erling. Jan Rørdams egen
barndom var præget af en mor, der forsvandt, og ligesom mange andre voksne med en svær barndom, var han
præget af skyldfølelse Hverdagsdanmark. 19. 27.

