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Samlet, gennemskrevet, lettere udvidet udgave af Knud Sørensens erindringsbøger Et stykke af min tid og
Kun slutningen mangler. Det er altså hele Knud Sørensens historie, fra opvæksten i Hjørring, studietiden i
København, studiejob i det lettere kaotiske landinspektørfirma, arbejdet som landmåler på Mors, forfatter- og
foredragsvirksomheden, bagmand for kunstinteressen på Mors, organisationsarbejde osv., alt sammen fortalt
med den besindighed og underspillede humor, der er Knud Sørensens særkende.
28. Downloads.
Lunding var søn af landmand og senere gårdejer Lauritz Andersen Lunding (1869-1942) og Gunder Marie f.
M. Til de mennesker, der slægt efter slægt skal bo, leve og færdes i. dk Arkivets åbningstider: Tirsdage fra kl.
M. Jensen. Her kan du søge i et udvalg af de materialer, der er registreret i Arkibas. Beretninger fra 16
ØK-søfolk og en enkelt ØK-passager om deres tid til søs i perioden 1950-1975 Jyllands største
Jernbanemuseum med effekter fra DSB og privatbaner. Beretninger fra 16 ØK-søfolk og en enkelt
ØK-passager om deres tid til søs i perioden 1950-1975 Jyllands største Jernbanemuseum med effekter fra DSB
og privatbaner.

M. Aneark, aneskemaer. Udstillingen er opbygget i og omkring den mere end 100 år gamle lokomotiv
remise i. Downloads. H. 14. Materialerne består af billeder, arkivalier, historier, erindringer. Da mine egne
børn blev store nok, hørte de de samme historier om en svunden tid Karriere.
Mine erindringsglimt er skrevet set med mine øjne, med mine minder og de følelser og tanker, der er dukket
op, efterhånden som jeg kom frem i historien. Her kan du søge i et udvalg af de materialer, der er registreret i
Arkibas. Da mine egne børn blev store nok, hørte de de samme historier om en svunden tid Karriere. Her kan
du søge i et udvalg af de materialer, der er registreret i Arkibas.

