På krydstogt mod Ny Guinea
ISBN:

9788711956915

Kategori:

Selvbiografi og personer

Forfatter:

Aage Krarup Nielsen

Sprog:

Dansk

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Udgivet:

15. marts 2018

På krydstogt mod Ny Guinea.pdf
På krydstogt mod Ny Guinea.epub

Ti år efter Aage Krarup Nielsens første to rejser til Ny Guinea rejste den garvede eventyrer og forfatter tilbage
til øens jungle og den primitive befolkning, som han var kommet til at elske og beundre. Men det var ikke så
meget længslen efter at gense den ø, han forlod, som for selv at bevidne de voldsomme forandringer, Ny
Guinea undergik, da den blev ufrivilligt brændpunkt for en gigantisk kamp om herredømmet over Stillehavet.
Selv denne afsidesliggende perle blev ikke skånet for Anden Verdenskrigs nådesløse hærgen, og Aage Krarup
Nielsen dokumenterer levende og medrivende de kampe, han selv var vidne til, og de katastrofale følger, det
fik for lokalbefolkningen og naturen.Aage Krarup Nielsen (1891-1972) var en dansk skibslæge og forfatter,
der er kendt for sine spændende rejseskildringer.
Han udgav over 20 bøger om rejser til lande som Burma, Rusland og Karriol, hvor han mødte alt fra
kannibaler til paradisfugle. Gennem sit liv blev Aage Krarup Nielsen tildelt en lang række arbejdslegater,
blandt andet Gyldendals Boglegat, Kaptajn H.C. Lundgreens Legat og Statens Kunstfonds prestigiøse
livsvarige ydelse.
af Tyskland. Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde. Særlige forholdsregler ved
krydstogtrejser i USA. juni 1888 – 9. Særlige forholdsregler ved krydstogtrejser i USA. af Tyskland Tag
med 'down under' på en rundrejse til Australien med Stjernegaard. november 1918: Forgænger Frederik 3. af
Tyskland Kejseren med det berømte 'Schnurrbart'-overskæg. Seniorhøjskolens historie siden 1994.
Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne om udenlandske pas- og visumregler er opdaterede,

korrekte og dækkende, men kan ikke holdes ansvarlig for indholdet af oplysningerne. Wilhelm 2. af
Tyskland Kejseren med det berømte 'Schnurrbart'-overskæg. november 1918: Forgænger Frederik 3. Skrevet
af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde.
Særlige forholdsregler ved krydstogtrejser i USA. Se en liste over alle de kurser der er blevet afholdt.
Skrevet af Svend Feldberg den 25 August 2013 i Kerteminde.

