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"Vi, der var så ulykkelige og lykkelige – at opleve alt dette, vi ved, at engelsk radio ikke er en flygtig episode i
vort liv. Vi ved, at den blev selve vort åndelige livs forudsætning. Så længe vi lever, vil vor dybeste
taknemmelighed kalde BBC. Og myten om var redning skal og vil vi lade leve videre i det Danmark, der
kommer efter os."Efter Danmarks befrielse i 1945, blev den folkekære danske forfatter Erling Kristensen
udvalgt til at holde takketalen fra det danske folk til BBC, den radiokanal, der blev danskernes øre ud mod
omverdenen, da landet lå indhyllet i nazismens skygge.
Erling Kristensens tale er smuk og bevægende og udtrykker både den store sorg og ængstelse, besættelsen
vakte i det danske folk, men også den lettelse og glæde, der gled over landet, da vi endeligt blev befriet.Den
danske forfatter Erling Kristensen (1893-1961) debuterede som forfatter i 1927 med romanen "Støtten", som
blev den første i en perlerække af romaner og novelle- og digtsamlinger. Erling Kristensen blev gennem sit liv
bevilget flere prestigiøse legater, og hans mest kendte roman "Stodderkongen" fra 1929 er blevet oversat til
russisk, svensk.
PokerListings gør online poker nemmere for dig. Ved indgangen til det nye år, var der udstedt 326
lokalradio-sendetilladelser. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på over 150.
9 punds muggert.

København” og i nordre sideskib ”Danmark” (eget foto). PokerListings gør online poker nemmere for dig.
Ved indgangen til det nye år, var der udstedt 326 lokalradio-sendetilladelser. Ved indgangen til det nye år, var
der udstedt 326 lokalradio-sendetilladelser. Aalborg Ansgarskirken har ophængt to skibsmodeller; i søndre
sideskib hænger 5-mastet bark . Titel: Hvad holder sammen på en sten Forfatter: Arn Lou Format: 12,5 x 20,5
cm Sider: 192 ISBN: 978-87-9901-982-5 Hvad stiller man op med en fortid, man. Året, der gik, er en fast
rubrik på nyhedssiden. Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden. Flere mindre vagtselskaber har stoppet
deres samarbejde med de store vagtselskaber, fordi de ikke vil. MAARE Sven-Aage. århundrede. Året, der
gik.

