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Der findes mere end 300 ubeboede øer i Danmark, altså øer uden helårsbeboelse. På de fleste af øerne har der
aldrig boet en sjæl, men tallet gemmer også på de øer, der engang har dannet ramme om små isolerede
samfund og skæbner. I denne bog kommer du med på en opdagelsesrejse til 20 udvalgte danske øer, som
engang har været beboede, men nu er forladte. Nogle af øerne har fået nye liv, fx som små ferieperler og
isolerede naturreservater, mens andre ligger øde hen, forladte for altid. Via nedslagspunkter i både fortid og
nutid bringer Christina Vorre dig tæt på de skæbner og hændelser, der har været med til at forme øernes
historie - også lang tidefter de er blevet forladte. De 20 øer ligger fordelt i hele landet, i farvandene omkring
Jylland, Fyn, Sjælland og Lolland-Falster, de fleste af dem bare en kort bådtur væk - som fx Slotø, Kyholm og
Enehøje. Ved Slotø nær Nakskov lå de tre ØK-skibe Java, Falstria og Jutlandia opankret under 2. verdenskrig,
fordi der var mangel på brændstof.
3.
maj 1945 bliver skibene bombet af RAF, fordi piloterne i første omgang tror, at det er tyske skibe. Java
synker, og de 2 andre skibe bliver beskadiget. Slotø rummer også ruinerne af Europas ældste orlogsværft, der
blev opført af Kong Hans i 1509. På Kyholm ved Samsø ligger Danmarks ensomste kirkegård. Her var engang
karantænestation, og under Englandskrigene var øen befæstet. I dag er der kun kirkegården tilbage, som blev
lukket i 1859, hvor alle beboere forlod øen, og husene blev revet ned og sejlet bort. Da Peter Freuchen er 12
år, er han på ferie hos sin onkel og tante på en gård nær Nakskov. Sammen med en kammerat svømmer han de

2 kilometer over til øen Enehøje; men de bliver jaget bort af ejeren og må svømme tilbage til Lolland. Efter to
polarekspeditioner vender han i 1926 tilbage til Lolland og køber Enehøje. På øens højeste punkt opfører han
en portal af hvalkæber, og den gamle smedje indrettes til skriveværksted. I 1940 flygter Freuchen til Sverige
og bosætter sig derefter i USA.
Anklagemyndigheden mener, at forsikringssvindel lå bag, da en mand stak ild på sin båd. Man husker film
for hvor gode de er, hvem der er med i dem, handlingen, og ikke mindst for forskellige citater der står
indprentet i hovedet på en. Bilkirkegården ved Ryd i Småland er et sælsomt skovlandskab med omkring 150
rustne bilvrag fra især 1940’erne og 1950’erne, som langsomt er ved at gå i opløsning i … Peter Madsens
kone har forladt ham, mens han har siddet varetægtsfængslet i forbindelse med det formodede drab på den
svenske journalist Kim Wall. Natten mellem.
Besætningen ombord på Tiangong-1, der er ude af kontrol og har kurs mod Jorden, forlod allerede for flere år
siden den kinesiske rumstation. Først forsvandt sponsorerne og vennerne. 24-årig druknede.
Anklagemyndigheden mener, at forsikringssvindel lå bag, da en mand stak ild på sin båd. Jacob har forladt
Den Store Bagedyst: Det er lidt af en stoledans - og nu er der altså endnu en, der har forladt Den Store
Bagedyst. Jeg har haft den hæder og ære at blive kåret som ÅRETS OPDRÆTTER I DKK Jeg har også fået
tildelt DKK GULDNÅL for min indsats, som opdrætter af Glathåret foxterrier. Musik, historie, kunst, teater,
foredrag … Kulturspot. v. Kontakt forfatter Line Kyed Knudsen på linekyedknudsen@hotmail.
Kamilla Bech Holten, der var autodidakt, brød igennem som studievært i begyndelsen af 1990'erne i
DR-børneprogrammerne Zig-Zag og TV10 og fik siden stor succes som vært på TV … Verdens bedste
filmcitater er fundet, og Kendte. I en alt for tidlig alder har Bjarke forladt os, men hans minde vil for altid leve
videre i … Vælg mellem mere end 300 skønne sommerhuse og feriehuse ved Vejers Strand i Vestjylland, tæt
på strand, klitter og oplevelser. abandonment synonyms, abandonment pronunciation, abandonment
translation, English dictionary definition of abandonment.
Natten mellem. Og det skal de være glade for. Dele af den kinesiske rumstation Tiangong-1 vurderes at
ramme et sted mellem Sydeuropa og Australien. Anklagemyndigheden mener, at forsikringssvindel lå bag, da
en mand stak ild på sin båd.
Besætningen ombord på Tiangong-1, der er ude af kontrol og har kurs mod Jorden, forlod allerede for flere år
siden den kinesiske rumstation.

