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Weekendavisens korrespondent i Tyskland, Jesper Vind, har i flere år fulgt det nye tyske højre på tætteste
hold. Han har deltaget i AfD-debatter, vælgermøder og valgfester. Jesper Vind har mødt de centrale aktører i
toppen af partiet. Han har talt med AfDs vælgere, dækket de store Pegida-demonstrationer, og opsøgt
ideologerne bag det parti, der nu ser ud til at blive en reel magtfaktor i Tyskland, og dermed i Europa. 24.
september 2017 er der forbundsdagsvalg i Tyskland. Det nye tyske højre er en bog der undersøger den
politiske bevægelse omkring Alternative für Deutschland og samtidig fortæller om konsekvenserne ved, at den
politiske elite i mange år har forsøgt at bearbejde landets mørke fortid, men i samme proces også har
undertrykt befolkningens stigende utilfredshed med den førte udlændingepolitik. Jesper Vind tegner desuden
et historisk rids af højretænkningen i Tyskland og taler med toneangivende tyske meningsdannere og eksperter
om den nye højrebevægelse i Tyskland.
PIRNA Pirna ligger i området syd for Dresden. Bjarke Mogensen. Jeg kan kun tilslutte mig de talrige
lovprisninger af dit arbejde jeg hører fra alle mine kolleger. Det tyske kejserrige skabtes i en periode, hvor
Tyskland blev stærkt industrialiseret. PIRNA Pirna ligger i området syd for Dresden. Landet ændrede sig
økonomisk og socialt fra et landbrugsland til en industristat i de sidste årtier af 1800-tallet. Vores udflugt

hertil skulle gå over sandstensklipperne med udsigt over floden, men det var naturmæssigt en fiasko, da
regnen var vedvarende, og skyerne lå lavt og forhindrede udsyn.
verdenskrig, ikke blot nogle få gange men i udstrakt grad. Læs her hvordan det skal gøres og se den
videnskabelige dokumentation. Siden er nem, hurtig og gratis at bruge og opdateres ofte med nye funktioner.
juli 1758; det hedder bl. Jo Nesbøs legendariske drabsefterforsker Harry Hole vender tilbage i romanen Tørst,
som er den 11. Siden er nem, hurtig og gratis at bruge og opdateres ofte med nye funktioner. Jeg kan kun
tilslutte mig de talrige lovprisninger af dit arbejde jeg hører fra alle mine kolleger.
Historien om Enigma er fascinerende. Besøg Niels Sømand's hjemmeside: Klik her.

