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Den danske forfatterinde Else Moltke har med "Fra mit livs dagbog" nedskrevet sine erindringer helt tilbage
fra sin barndom. Det er spændende, underholdende og fascinerende historier om alle de ting, der har gjort
indtryk og inspireret hende igennem tiden.Uanset om der er tale om bøger eller mennesker, er den røde tråd
altid at finde: kærligheden til livet, kunsten og mennesker.Else Moltke (1888-1986), dansk forfatter. Else
Moltke engagerede sig i kvinders vilkår og var sammen med forfatterkollegaen Thit Jensen med til at etablere
Københavns kvindelige diskussionsklub i 1941. I sit forfattervirke var Moltke inspireret af det adelige
ungdomsmiljø, som hun selv voksede op i, og Moltkeslægtens historiske betydning.
Marietta - Bedre søvn “Jeg kan sove igen, og det er fantastisk – jeg er stadig oppe 3-4 gange, men det er ok,
for jeg sover igen med det samme. LAAGE-PETERSEN August. H. Ledelsen af danske officerer tog helt
klart afstand fra kampen mod tyskerne under besættelsen. Sponsoreret Nok det jeg hader allermest, men det
må ske engang imellem hvis bloggen skal opdateres dagligt, haha. Da officererne snød modstandsbevægelsen
Der er ingen tvivl.
Marietta - Bedre søvn “Jeg kan sove igen, og det er fantastisk – jeg er stadig oppe 3-4 gange, men det er ok,
for jeg sover igen med det samme. CALLISEN S G generalmajor, CALLØ Paul Anker
kreditforeningsdirektør, CAPITO Visao oberstløjtnant. L1NDBO-LARSEN Kristian. CALLISEN S G
generalmajor, CALLØ Paul Anker kreditforeningsdirektør, CAPITO Visao oberstløjtnant. Ledelsen af danske
officerer tog helt klart afstand fra kampen mod tyskerne under besættelsen. Skrifter udgivet af Udvalget for

udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1952-1964. Jeg har fået min søvn og mit liv tilbage – takket
være dig – og jeg er dig dybt taknemmelig.
7001. Jeg har fået min søvn og mit liv tilbage – takket være dig – og jeg er dig dybt taknemmelig. - Jeg har
haft … Kilder af forskellig art. Dansk Teaterforlag er Danmarks største teaterforlag for amatører.
Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog fra 1824 er Steen Steensen Blichers debut som novelleforfatter.
phil. CALLISEN Karen dr. december 2011.

