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Forfatteren av denne boken var så heldig å oppleve både "hjemmefrontens" og "utefrontens" perspektiver.
Bokens innhold omfatter egne inntrykk og aktiviteter begge steder - hvilke tanker og reaksjoner han selv
hadde, og hvilke lå som et grunnlag i sinnet fra førkrigsårene og under okkupasjonen: motstandsvirksomhet,
arrestasjon, Gestapo-forhør - og løslatelse.
Senere - etter eksamen artium - rømming til Sverige og derfra med fly videre til Skottland.
- Den Kongelige norske marines rekruttskole ble gjennomført på Skegness i Øst-England. Deretter fikk han
tjeneste i den norske MTB-flotiljen på Shetland som mitraljøseskytter. Med MTB-en ble det tokt over
Nordjøen og angrep mot tysk skipsfart langs vestlandskysten og harde kamper med fiendens marineskip og
kystinstallasjoner.
Fredsdager i Bergen og spesielle etterkrigshendelser gir grunnlag for forfatterens tanker om krig - i en ung
manns sinn.
Kjøp 'En ung manns krig, kampmoral - og moral i krig' av Kjell William Fjellheim fra Norges raskeste
nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige.
En ung manns krig (Innbundet) av forfatter Kjell William Fjellheim. Historie. Pris kr 330. Vår pris

300,-(portofritt). Forfatteren av denne boken var så heldig å oppleve både "hjemmefrontens" og "utefrontens"
perspektiver. Bokens innhold omfatter egne. En ung manns krig (Innbundet) av forfatter Kjell William
Fjellheim. Historie. Pris kr 289 (spar kr 41). SVAR: Hei Denne personen som jobbet på dette verkstedet har
rett i at det ikke er lov å oppholde seg på annen manns eiendom.
Etter straffeloven § 268 er det.
Søkeresultater for Ung - Haugenbok.no. Haugenbok.no Norges raskeste nettbokhandel.
Handlekurven er tom! Kasse. Kundeservice; Logg inn; Bok. Forfatter. Emner. "Ung manns land" av Wilbur
Smith. Bokens handling foreløper I sørafrika, med tvillingene Sean og Garrick Courteney.
De er barn av en rik mann som driver med kveg. være en ung sjømann i handelsflåten under 2. verdenskrig.
Lenker : Boken gir oss en. Krig og fred; Kriminalitet; Kropp og helse; Kultur; Likestilling; Lov og rett;.
ung.no - det offentliges informasjonskanal for ungdom Vi gir deg informasjon om. Ung manns land :
Forfatter: Wilbur Smith: Utgivelsesdato: 2007-10-09 : Utgave: Serie: Courtney. En ung manns krig. Kjell
William Fjellheim (Innbundet) 282 kr. Kjøp

