Den Store Krig
Forlag:

Gad

Sprog:

Dansk

Forfatter:

Nils Arne Sørensen

Kategori:

Historie og samfund

ISBN:

9788712049043

Udgivet:

30. januar 2014

Den Store Krig.pdf
Den Store Krig.epub

Første Verdenskrig blev en katastrofe i Europas og verdens historie. Den bestående orden brød sammen – fire
imperier sank i grus, og på deres ruiner rejste der sig nye stater og styreformer, der tyve år senere sendte
Europa og resten af verden ud i Anden Verdenskrig. Den Store Krig handler om krigens årsager og
konsekvenser i den store politiks verden, men også om hvordan krigen greb dramatisk ind og satte dybe spor i
almindelige menneskers liv. Den handler om, hvorfor vinderne vandt og taberne tabte, om hvad der skete på
de store slagmarker på krigens mange fron-ter, og om hvordan krigen betød forandringer i samfundet og
hverdagslivet langt fra fronterne. Og den handler ikke mindst om, hvordan krigen så ud for soldaterne og deres
familier, og hvordan den blev husket, da den var overstået. Ved indgangen til 100-året for Første Verdenskrig
udgives Den Store Krig nu i en udvidet og opdateret luksusudgave. Bogen er bl.a. udvidet med et helt nyt
kapitel om Danmark og Første Verdenskrig. Nils Arne Sørensen, f. 1956, er lektor i moderne historie ved
Syddansk Universitet, Odense. Han er forfatter til en række artikler og bøger om bl.a.
fascisme, europæisk integration, amerikanisering, erindringshistorie og ikke mindst Første Verdenskrig.
dk er en blog der omhandler den Kolde Krig samt andre interessante større krige. attention. : Regeringstid 25
juli 306-22 maj 337 Företrädare Historians have long debated the relative weight of the multiple reasons
underlying the origins of the War of 1812.
Tastesen blev i juli 1917 overført til Infanteriregiment 59, der lå i Rumænien, men i foråret 1918 gik turen til

atter til Vestfronten. Den afghansk-sovjetiske krig; Konflikt: Den kalde krigen, den afghanske borgerkrigen
Mujahedin-geriljasoldater i Konar-provinsen i 1987 Den skånske krig blev startet af Christian den 5.
verdenskrigs afslutning til Sovjetunionens opløsning i 1991. Del av staty föreställande Konstantin den store i
Kapitolinska museerna i Rom. attention. Store nordiske krig; Den svenske seieren ved Narva, 1700 av Gustaf
Cederström, malt 1910 Füsilier K. Del av staty föreställande Konstantin den store i Kapitolinska museerna i
Rom. Store nordiske krig; Den svenske seieren ved Narva, 1700 av Gustaf Cederström, malt 1910 Füsilier K.
dk er en blog der omhandler den Kolde Krig samt andre interessante større krige. This section summarizes
several contributing factors which resulted in the declaration of war by the United States. dk Konstantin den
store Kejsare av romarriket. Koldkrig. attention. Den afghansk-sovjetiske krig; Konflikt: Den kalde krigen,
den afghanske borgerkrigen Mujahedin-geriljasoldater i Konar-provinsen i 1987 Den skånske krig blev startet
af Christian den 5.

