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Warszawa, 7. desember 1970: den tyske forbundskansler Willy Brandt blir vist rundt i den polske
hovedstaden, og kommer til monumentet over de drepte jøder under oppstanden i 1943. Brandt legger ned en
krans. Så går det et overrasket gisp gjennom forsamlingen idet han går ned på kne, i ærbødig ydmykhet. Bildet
av den tyske forbundskansler i symbolsk beklagelse overfor jødene på vegne av det tyske folk gikk verden
rundt. Dette er fortellingen om en ung mann som var vokst opp med alenemor i enkle kår og flyktet fra Hitlers
Tyskland til Norge i 1933, men som ble en av det 20. århundrets viktigste politikere. Som borgermester i
Vest-Berlin under den kalde krigen, partiformann i SPD, utenriksminister og forbundskansler bidro han til å
forme Tyskland og Europas etterkrigshistorie. Som eldre statsmann ble han en global aktør, som utrettelig
arbeidet for fred og avspenning. Han var omstridt som få andre.
For sine motstandere i Tyskland var han "forræderen", "nordmannen", "den fremmede". For sine tilhengere
ble han symbol på brudd med fortiden, fornying, mer demokrati og "det andre Tyskland". Han arbeidet for et
forent Europa, for forsoning med Øst-Europa, for internasjonalt fredsarbeid og for den tredje verden. I 1971
mottok han Nobels fredspris i Oslo.
Bli med og samle opplysninger om denne slekten! Med utgangspunkt i slektsbånd, årsdaterte hendelser samt
opplysninger om jordegods, vil denne siden etterhvert tegne. Alice Andersen: Helen Kraft: Mathilde Brandt:

Kristina Fredriksen: Miriam Bjørk: Linn Augusta Stellander: Eline Vik Jensen: Ida Dragseth: Kaisa Maude
Haglund Historieskrivingen om den kalde krigen er et godt eksempel på hvordan hver generasjon skriver sin
versjon av fortida i lys av tankeretninger, hendelser og behov i. Søk etter sitater og ordtak i en av Norges
største sitat og ordtaksdatabase Eli Aanjesen ble født i 1917 og vokste opp i Trondheim. Mora var Røde
Kors-sykepleier som pleide de siste spedalske her i landet, seinere var jobben hennes å. Fornavn Etternavn
Bosted; Erlend: Sars-Olsen: Algarheim - Akershus: Jan Frode: Rygg: Algarheim - Akershus: Svein Erik:
Olsen: Årnes - Akershus: Ole: Tønsberg. Skjema for personalia Autodeler.co.no TopBilDeler.co.no
Eiendomsmegler i Drammen VIDEOINNSLAG 300 på paintball turnering i Hokksund Dramatisk berging
Artisten Wenche Myhre debuterte som 7-åring. I dag er Die Wenke 70 år, og hviler ikke på laurbærene. I
anledning den store dagen har VG oppsummert. Problemformulering: Hvorfor bygde man Berlinmuren?
Hvordan var livet i øst og i vest? Hva førte til Berlinmurens fall? Begrunnelse: Siden vi akkurat har vært på.
Lars Karlsson, Jörgen Sundeqvist, Mogens Bækgård, Arne Johnson, Fiin gammel Aargang, Håvard
Svendsrud, Reidar Opsal, Linda Nygård, Kåre Jørve

