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Næsten tusind danskere deltog som frivillige i de allierede styrker i kampen mod tyskerne under Anden
Verdenskrig og for Danmarks ære og frihed – de fleste i britisk tjeneste. Blandt danskerne uden for det besatte
hjemland var der et stort ønske om at vise, at danskerne støttede den allierede sag og gerne støttede op om
kampen – også den militære. I For Danmarks ære fortælles disse frivillige danskeres historie. "Jakob
Sørensens beretning handler først og fremmest om den ukendte soldat, der nu træder frem i lyset. Og tak for
det" ★★★★★ Ekstra Bladet Formår at samle den danske indsats på fornemste vis ... det kan ikke gøres meget bedre"
Berlingske Med Jakob Sørensens bog er en manglende brik til mosaikken om Danmark under Anden
Verdenskrig faldet på plads" Jyllands-Posten Jakob Sørensen (f. 1973), ph.d. og lektor på Københavns VUC.
Tidligere museumsinspektør på Frihedsmuseet og forfatter til en række bøger om Anden Verdenskrig og
besættelsen, bl.a. Operation Overlord (2004, genudgivet som D-dag (2014)) og medforfatter til storværket
Danmark besat (2015).
Kig forbi :-) Læs videre Sorg - den dybeste ære glæden kan få. Privatleasing - Danmarks bedste priser og
vilkår. Vi er et mindre og seriøst leasingselskab, der sætter en ære i at yde så god. I 1536 gennemførtes
reformationen i. Privatleasing - Danmarks bedste priser og vilkår. Køb vin til Danmarks laveste priser med
30 dages udvidet returret og fri fragt. Vi er et mindre og seriøst leasingselskab, der sætter en ære i at yde så
god. Danmarks historie (1536-1660) indrammes af to begivenheder, der fik stor betydning for det senere

forløb af Danmarks historie. Biler, service og handels oplevelse udover det sædvanlige.
Velkommen hos BMC Leasing A/S. Vi udfører alle former for reparationer og servicering af ure. Biler,
service og handels oplevelse udover det sædvanlige. Vores 2 urmagere med over 15 års erfaring lægger en
ære i højt kvalitet, kort reparationstid og. 1 Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke er Dronning
Margrethe IIs motto 2 Tysk er minoritetsspråk i Sønderjyllands amt 3 «Der er et yndigt land» er. Hjertevagt er
Danmarks. com – Danmarks online casino guide, hvor du finder bonusser, info, anmeldelser og meget mere.
Udgivet af Forlaget Alfa.

