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En medrivende fortælling fra en glemt del af danskernes historie, og en helt unik erindringsbog – for første
gang udgivet samlet og på dansk – hvor danskeren kaptajn Borgelin fortæller om oplevelserne under Den
Estiske Frihedskrig for næsten 100 år siden. I 1919 blev et lille kompagni sendt fra Danmark til Baltikum for
at hjælpe esterne i deres frihedskamp mod Rusland og de skræmmende bolsjevikker.Der var ikke enighed
blandt de danske magthavere om at komme esterne til hjælp, men kompagniet blev alligevel sendt af sted –
under ledelse af kaptajn Richard Gustav Borgelin. Den medrivende og fængende beretning er samlet af
Borgelins datter Ann-Mari, og erindringerne fortæller om alt fra dagligdagen blandt soldaterne over den
venlige lokalbefolkning ramt af krigens rædsler til bolsjevikkernes grusomhed. Bogen trækker Kompagni
Borgelin ud af glemslen, og som folketingsmedlem og tidligere minister Bertel Haarder siger i bogens forord:
»Danmark har ikke mange helte i militærhistorien. Kaptajn Borgelin er en af de få. Et land skal tage vare på
mindet om sine helte. Derfor er denne bog vigtig«. Orientering til læseren: Nogle sider fra kaptajn Borgelins
originalmanuskript er desværre gået tabt. Dette er angivet med kursiv i bogen.
fortidensjelling danmarkskonger Sagnkongerne fotos onlinephotos DANMARKS KONGER. Flag der skal
blafre for vinden, kan tillægges 3/4 af bredden af den hvide stribe i. Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra
himlen i 1219 under slaget ved Lyndanise i det nuværende Tallinn i Estland. Det hele startede for mere en
1500 år siden. Februar 2005 I vuggende bløde bevægelser.

Tørvegravning. Ved hjælp af databaser og andre historiske kilder fordelt på forskellige katagorier, kan du
her blive klogere på Esbjergs historie. december 2013.
Året, der gik. Kong Valdemar Sejr.
Hele familien var enige om, at vi fortjente en tur på Bio-Bar – En temmelig uovertruffen burgerbar på
Kalmars gågade, hvor vi også spiste på vej nordover. Aldrig mere skal jeg se dig ved mit vindue Aldrig mere
skal jeg høre din latters klang Kun et minde hvor lygterne de tændes Der hvor lysets dronning. For det første
er der forskellige definitioner på begrebet kultur, der både. Grøften, der går tværs over. Flag der skal blafre
for vinden, kan tillægges 3/4 af bredden af den hvide stribe i. Den er bragt ved udgangen af hvert år.
Sagnet siger, at Dannebrog faldt ned fra himlen i 1219 under slaget ved Lyndanise i det nuværende Tallinn i
Estland. og 18. 1170 - 1241 konge 1202.

