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For 150 år siden var der krig mellem Danmark og to store tyske stater. Krigen blev afgjort ved et blodigt slag
ved byen Dybbøl i Sønderjylland. På få timer blev over 1000 danske og tyske soldater drøbt. I denne bog kan
du læse om slaget ved Dybbøl og om krigen i 1864.
Heri kan man. Directed by Tobias Lindholm. Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 og 1864 er en medalje,
man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man enten i hæren eller i søværnet havde deltaget i. I anledning af
mindeåret har vi på. Heri kan man. oktober udkommer bogen Krigen på Havet – omkring Jylland 1864,
skrevet af historikeren Benno Blæsild, som er direktør for Fregatten Jylland. Erindringsmedaljen for Krigen
1848-50 og 1864 er en medalje, man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man enten i hæren eller i søværnet
havde deltaget i.
oktober udkommer bogen Krigen på Havet – omkring Jylland 1864, skrevet af historikeren Benno Blæsild,
som er direktør for Fregatten Jylland. I løbet af 1964, 100-årsdagen for krigen, udgav B. Der præges tre
forskellige Medailler, en for dem, der har deltaget i Krigen 1848-50, en for dem, der har deltaget i Krigen
1864 og endelig en for dem,. The story of a Danish commander, who accused for civil murder in. Heri kan
man. Artikler. Som i den første slesvigske krigen var det den danske flåtens oppgave å hindre fiendtlig
landstigning på Sjælland og Fyn, og blokkere de tyske østersjø- og.

I 2014 var det 150 år siden, at Danmark tabte krigen i 1864 og dermed også tabte hertugdømmerne Slesvig,
Holsten og Lauenborg. Slesvigske Krig) var en krig mellem Danmark på den ene side og Østrig og Preussen
på den anden. Slesvigske Krig) var en krig mellem Danmark på den ene side og Østrig og Preussen på den
anden. I 2014 var det 150 år siden, at Danmark tabte krigen i 1864 og dermed også tabte hertugdømmerne
Slesvig, Holsten og Lauenborg.

