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I 4. og sidste bind af H.P. Hanssens selvbiografiske værk "Et tilbageblik" er det årene op til 1. verdenskrig, der
tænkes tilbage på. Den danske politiker og forkæmper mindretallet i Slesvig oplevede denne nervepirrende
periode i europæisk politik på nærmeste hold, da han havde sæde i den tyske Rigsdag. Hans Peter Hanssen
(1862-1936) var en sønderjysk politiker og var én af de bærende kræfter i organiseringen af de danskere, der
boede syd for den dansk-tyske grænsen i tiden inden genforeningen. I værkerne "Krigstiden 1-2" og
"Tilbageblik 1-4" ser H. P. Hanssen tilbage på sit liv som politiker i det Sønderjyske folks tjeneste.
Man kan ikke tage deres sorger på sig og med hjem – for så kan man ikke være der for dem, i den funktion
man nu engang skal udfylde. To ens udskæringer, der hver især passer ind i hinanden, omend et par cm
længere end nødvendigt.
Museet er indrettet i den lejlighed, hvor ægteparret Kamma og Knud Lyne Rahbek boede fra 1798 til de døde
i henholdsvis 1829 og 1830. Fra nær og fjern – ja helt fra Flensborg – var glade gæster med til at fejre, at det
den 20. Læs seneste nyt fra familiebiler til sportsvogne, og få din daglige dosis benzin til blodet. Findes der
noget bedre her i vinterkulden end at gemme sig væk under et varmt tæppe. Findes der noget bedre her i
vinterkulden end at gemme sig væk under et varmt tæppe. Efterfølgende er en gennemgang af de (pt. Den 16.
maj 2003 kan Hundested - Rørvig Overfarten fejre 75 års jubilæum for indsættelsen af den første rigtige
passager- og bilfærge M/F 'Korshage' på færgeruten. maj 2003 kan Hundested - Rørvig Overfarten fejre 75
års jubilæum for indsættelsen af den første rigtige passager- og bilfærge M/F 'Korshage' på færgeruten.

05. Et fordybet eller fornyet billede af Selma Lagerlöf er fremkommet i og med, at brevvekslingerne med
Lagerlöfs to nære venner og livskammerater, Sophie Elkan (Du lär mig att bli fri, 1992) og Valborg Olander
(En riktig författarhustru, 2006) er … Et net / en indkøbstaske i japansk foldeteknik. stof til forsiden 15½ x
15½ cm + 1 stk volumenflies 15 x 15 cm (her til en taske, hvis det er til et … Jeg er ved at være en smule
utålmodig. Bakkehusmuseet er et litterært og kulturhistorisk museum, som ligger på Rahbeks Allé på
Frederiksberg. Hos Mansory bliver der ikke tænkt på slutprisen, når man går i gang med at tune et nyt projekt.
Et fordybet eller fornyet billede af Selma Lagerlöf er fremkommet i og med, at brevvekslingerne med
Lagerlöfs to nære venner og livskammerater, Sophie Elkan (Du lär mig att bli fri, 1992) og Valborg Olander
(En riktig författarhustru, 2006) er … Et net / en indkøbstaske i japansk foldeteknik.

