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Fra Sus Sønderstrup Bro modtog Aage Staffe et væld af billeder, som stammer fra Den danske Brigade, som
arbejdede ved ungdomsjernbanen Samac – Sarajevo (Omladinska Pruga) i Jugoslavien i 1947 og
ungdomsbrigaden i Bulgarien i 1948. Ophavsmændene og evt. ophavsret til disse billeder er uklar.

Ungdomsbrigaderne er ikke tidligere beskrevet, men har blandt andre omfattet:
1. Brigaden Brcko –Banovici i 1946

2. Brigaden ved Samac – Sarajevo ved Nemila i 1947.
3. En brigade ligeledes ved Samac – Sarajevo, som kan være en studenterbrigade.

4. Brigaden i Bulgarien i 1948.
5. Brigade, der deltog i genopbygningen af Warszawa, som var totalt ødelagt efter opstanden i 1944.

Oplysninger om denne har jeg ikke fundet.
Jeg har deltaget i brigade 2 og 4. Da forholdene i Europa umiddelbart efter Anden Verdenskrigs ophør næppe

er kendt af vore yngre årgange beskrives ganske kort:
Sejrherrernes inddeling af Europa.

Tyskland – Berlin og Østrigs inddeling i besættelseszoner.
FN og Det demokratiske Verdensungdomsforbund stiftes.

Den kolde Krigs første år.
Eks. Jugoslavien geografisk – historisk belyst

Ungdomsbrigader i Jugoslavien.
Billedkavalkade fra Eks. Jugoslavien

Glimt fra verdensfestival og arbejdet i Prag
Individuelle rejser – opgøret i Prag i 1948

Ungdomsbrigaden i Bulgarien.
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