Soldat ved Arnhem
Forlag:

Diorama

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Geoffrey Powell

Kategori:

Historie og samfund

ISBN:

9788791661105

Udgivet:

28. oktober 2009

Soldat ved Arnhem.pdf
Soldat ved Arnhem.epub

Spændende personlig beretning af britisk faldskærmssoldat om den fejlslagne allierede operation ved Arnhem
i Holland i 1944. Time for time følger vi de omringede soldater, der konstant angribes af overlegne tyske
styrker, hverken får søvn eller mad, må improvisere sig frem i fremmede skove og til slut må udkæmpe en
umulig bykrig i håb om at blive undsat i sidste øjeblik. Det er historien om en stort anlagt militær operation,
der ender i en katastrofe, og en nervepirrende skildring af den enkelte soldats oplevelse af umenneskeligt pres
og af håb, der langsomt forsvinder. Forfatteren går helt tæt på soldaternes handlinger og følelser og fortæller
ærligt om egne beslutninger og fejltagelser som chef for et kompagni under de kaotiske kampe. Geoffrey
Powell skrev beretningen om sine oplevelser under pseudonym, men hans identitet er siden blevet afsløret, og
i forordet sætter han navn på de beskrevne enheder og personer fra den fejlslagne operation Market Garden.
Powells bog regnes af mange for den bedste personlige skildring fra en af de største fiaskoer i den britiske
hærs historie.
Illustreret med fotos og kort.
Men det var pudsigt nok ikke tilfældet. Da det nu altid havde sådan en hast med at få støbt, skulde man tro, at
det også hastede med at få bunkerne indrettet og beboet. De gav også Arnhem Land sitt nåværende navn. 650
kr.
INDHOLD Indledning 1 Krigens data 2 Lidt om hverdagen under krigen 3 Oplevelser under besættelsen 4 I

skole under krigen 5 Blandede erindringer Efterskrift Ytterligere reiser med nederlandske skip utforsket
nordkysten av Australia mellom 1623 og 1636. D-Dag – Britiske luftbårne landsætninger – Amerikanske
luftbårne landsætninger – Sword – Juno – Gold – Omaha – Utah – Pointe du Hoc – Caen – Angrebet ved
Brécourt slottet – Ushant – La Caine – Perch – Carentan – Le Mesnil-Patry – Villers-Bocage – Cherbourg –
Caen – Martlet – Epsom – Windsor.
En av stabssoldatene og en italiensk soldat ikledd paradeuniform, møtte opp på studioet til Jan Thomas.
1986. Åke F. Vi afværgede det totale kollaps. INDHOLD Indledning 1 Krigens data 2 Lidt om hverdagen
under krigen 3 Oplevelser under besættelsen 4 I skole under krigen 5 Blandede erindringer Efterskrift
Ytterligere reiser med nederlandske skip utforsket nordkysten av Australia mellom 1623 og 1636. Men det
var pudsigt nok ikke tilfældet. Da det nu altid havde sådan en hast med at få støbt, skulde man tro, at det også
hastede med at få bunkerne indrettet og beboet.
I den forbindelse gjøres en del pressestunt og i dag fikk vi være en del av det.
D-Dag – Britiske luftbårne landsætninger – Amerikanske luftbårne landsætninger – Sword – Juno – Gold –
Omaha – Utah – Pointe du Hoc – Caen – Angrebet ved Brécourt slottet – Ushant – La Caine – Perch –
Carentan – Le Mesnil-Patry – Villers-Bocage – Cherbourg – Caen – Martlet – Epsom – Windsor. I den
forbindelse gjøres en del pressestunt og i dag fikk vi være en del av det. De gav også Arnhem Land sitt
nåværende navn. En av stabssoldatene og en italiensk soldat ikledd paradeuniform, møtte opp på studioet til
Jan Thomas. 800 sider. Åke F. Abel Tasman seilte på en berømt reise fra Batavia i 1642 til Papua
Ny-Guinea, Fiji, New Zealand og nådde den 24. De gav også Arnhem Land sitt nåværende navn.

