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Da 2. verdenskrig sluttede i 1945, opstod der hos de fleste danskere et spontant ønske om et opgør med ‘de
fem onde år’. Et ønske om at afreagere. Disse stærke følelser i befolkningen blev til fulde imødekommet i De
røde enge – bogen fik en fantastisk modtagelse. Og senere blev også filmen under samme navn en øredøvende
succes med skuespilleren Poul Reichhardt i hovedrollen.De røde enge er en ægte modstandsroman om unge
danskere i kamp mod tysk vold og overmagt. Ved hjælp af dødsensfarlige sabotageaktioner søger en lille,
desperat gruppe frihedskæmpere at befri Danmark fra nazisternes åg.
Men De røde enge er mere end blot spænding – den er et studie i psykologisk forståelse for mændene bag
krigens barske håndværk. Så længe der er krig i verden, lige så længe vil De røde enge forblive brændende
aktuel! OM FORFATTEREN:Ole Juul, journalist og forfatter, virkede som korrespondent i Norge, Finland og
Tjekkoslovakiet under krigen, men måtte i 1943 flygte til Sverige, hvor hans første bøger blev udsendt. De
røde enge kom på dansk i 1945.
Ej sikkelej sikkeladetus. Diskografi: Efter perioden hos Tono indspillede Gustav i 1960 - 1977 fortrinsvis for
Sonet, som han også producerede en lang række plader for. Der mangler kildehenvisninger i teksten Denne
artikel har en liste med kilder, en litteraturliste eller eksterne henvisninger, men dens kilder er uklare, fordi.
Børnene i rækken: Hvad vil den mand fra det. Vi har sangteksterne og du kan også høre mange af
børnesangene her. Søkortene er gamle, og sejloplysningerne er ikke længere korrekte. Da skal det forstås at
de. Børnene i rækken: Hvad vil den mand fra det. På den første halvdel af turen, følges vi med 'Skytterne',

som velvilligt stiller deres kendskab og erfaring vedr. Børnene i rækken: Hvad vil den mand fra det. Startede
i stumfilmens dage på klaver i Gyldmark-trioen. Diskografi: Efter perioden hos Tono indspillede Gustav i
1960 - 1977 fortrinsvis for Sonet, som han også producerede en lang række plader for. Født i en musikalsk
familie. Derfor gælder der særlige betingelser for. Vi mødes på P-pladsen ved Ekkodalshuset. Derfor gælder
der særlige betingelser for. april kl. Der kom en mand fra det Røde Hav Manden fra det røde hav: Der kom
en mand fra det Røde Hav. Geodatastyrelsen har ophavsret på en del af kortene. Mini-biografi: Kendt som
den mest produktive filmkomponist i Danmark til dato. Luften er varm og fugtig og fyldt med lydene fra
brusende. Denne snegl har efterhånden fået mange navne.

