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Skagen 1902. Ane og Jens Peter har været gift i snart fire år, men har ingen børn. Efter et havari på
Vesterhavet reddes en sømand i land i live, og Ane får ham bragt til sit hus. Dagen efter er sømanden væk, og
ni måneder senere føder Ane en søn, der ikke ligner Jens Peter. Hvad skete der den nat, og hvad blev der af
sømanden? Det sætter Ane og Jens Peters oldebarn sig for at opklare hundrede år efter.
LAAGE-PETERSEN August. Side 9. Jeg vil gerne komme med et par små og sjove beretninger fra min tid
til søs i … Besøg Niels Sømand's hjemmeside: Klik her. Bering, som ikke er i stand til at forsvare sig overfor
kritikken fra de 'skrivebordlærde', en kritik, som i de fleste tilfælde kun bliver formuleret mundtligt og på
tomandshånd, går straks i gang med at udarbejde en ambitiøs plan for en udtømmende kortlægning af hele
Sibiriens nordkyst, den amerikanske nordvestkyst samt området. Men huset var ikke almindeligt. Pontus (Per
Oscarsson), en ung og ludfattig forfatterspire, prøver at opretholde livet i den norske hovedstad Kristiania i
1890.
april 2018 kl. Pontus (Per Oscarsson), en ung og ludfattig forfatterspire, prøver at opretholde livet i den
norske hovedstad Kristiania i 1890. En af mine helte, Anders Lassen som efter skolegang tog ud at sejle,
meldte sig til den engelske hær i 1941 og blev uddannet som commandosoldat. SADOLIN Dan. Han har ikke
råd til mad eller til at blive i sit lejede værelse, men han giver samtidig sine sidste penge til en hjemløs, fordi

har forsøger at opretholde sin selvrespekt.
En fortælling om et journalistliv på farten. Pinckney Henderson lastet med. En af mine helte, Anders Lassen
som efter skolegang tog ud at sejle, meldte sig til den engelske hær i 1941 og blev uddannet som
commandosoldat. J. Det skulle have været en helt almindelig ferie i et lejet hus i en fransk landsby. J. Han
fik et MC (Military Cross) og siden to bjælker til samme. H. Bjarke Mogensen.

