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"Til sidste eskadrille" fortæller historien om en eskadrille af engelske jagerpiloter, der kæmper en brav kamp i
Slaget om England i 1940, som blev Hitlers eneste nederlag under de første år af 2. verdenskrig. Bogen
fortæller både om dynamikken mellem soldater og lotter, overordnede og underordnede, men den giver også et
spændende indblik i selve slaget – fra en forfatter, der selv var med som soldat. Elleston Trevor har skrevet en
lang række romaner, som er oversat til samtlige europæiske hovedsprog og filmatiseret. Herhjemme har
Elleston Trevor især vundet sig ry med romanerne "Til sidste eskadrille", Blodig jord" og "Vinger til Fugl
Føniks".
Der er stor efterspørgsel på BS Christiansens evner fra både erhvervslivet og sportens verden. Den vej som
har været til så megen gavn for hundreder af slægtled, men som også har ført megen død, sorg, smerte og
ødelæggelse ind over Randbøl Sogn. Udsigt fra fritidshytten på Morgenfjeld fra toppen af Grønnedal ned mod
Flådestatio Flere typer lette maskingeværer i kaliber 7,62 millimeter er blevet evalueret forud for bestillingen
af det nye LMG, og helt til sidst i finalen stod det endelig valgt imellem HK121 og vinderen M60 E6.
Grønnedal, KANGILINNGUIT – en naturperle for udflugter til fods, på ski og med motorbåd. FÅR DET
BEDSTE FREM I ANDRE BS besidder en særlig evne til at fremelske potientialet i mennesker og få dem til
at flytte sig mentalt og fysisk. Randbøl Kirke ligger ved Hærvejen. En af de gennemgående konklusioner
man kan drage ved at studere krigshistorie, er at en hærfører uden ”fremskudte øjne” altid er dårligt stillet. En
af de gennemgående konklusioner man kan drage ved at studere krigshistorie, er at en hærfører uden
”fremskudte øjne” altid er dårligt stillet. Randbøl Kirke ligger ved Hærvejen. Tekst og fotos Erik K

Abrahamsen. Flyvestation Karup er en dansk flyvestation beliggende i Kølvrå uden for Karup i Midtjylland
Udviklingen af Gloster Meteor var et samarbejde mellem Gloster Aircraft Company og Sir Frank Whittles
firma, Power Jets Ltd. Tekst og fotos Erik K Abrahamsen. Grønnedal, KANGILINNGUIT – en naturperle
for udflugter til fods, på ski og med motorbåd. i Marts 1936 for at kunne omsætte sine ideer om jetmotorer til
virkelighed, og han fungerede selv som firmaets ledende ingeniør. Der er stor efterspørgsel på BS
Christiansens evner fra både erhvervslivet og sportens verden. FÅR DET BEDSTE FREM I ANDRE BS
besidder en særlig evne til at fremelske potientialet i mennesker og få dem til at flytte sig mentalt og fysisk.
i Marts 1936 for at kunne omsætte sine ideer om jetmotorer til virkelighed, og han fungerede selv som
firmaets ledende ingeniør.
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og få dem til at flytte sig mentalt og fysisk. Der er stor efterspørgsel på BS Christiansens evner fra både
erhvervslivet og sportens verden. FÅR DET BEDSTE FREM I ANDRE BS besidder en særlig evne til at
fremelske potientialet i mennesker og få dem til at flytte sig mentalt og fysisk.

