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Første verdenskrig Hew Strachan Hent PDF I sommeren 2014 er det 100 år siden, Første Verdenskrig brød ud.
Informations Forlag indleder 100-året med den britiske historiker Hew Strachans FØRSTE VERDENSKRIG,

et overskueligt, tilgængeligt og komplet værk om krigen, skrevet af en af verdens førende eksperter på
området. Ifølge Hew Strachan er Første Verdenskrig en krig, hvis arv vi stadig bærer rundt på og kæmper med
den dag i dag. I FØRSTE VERDENSKRIG beskriver han krigens udvikling på både det politiske, militære og
menneskelige plan og viser, hvordan den store europæiske krig (1914-18) hurtigt spredte sig fra slagmarkerne
i Belgien og Frankrig til resten af verden og blev en global verdenskrig, der skulle forandre verden for altid.
Første Verdenskrig gødede ikke blot jorden for Anden Verdenskrigs rædsler, men satte også gang i nogle af de
mest farlige konflikter i vor tid, som f.eks. krigen på Balkan og urolighederne i Mellemøsten. Samtidig gør
Strachan op med nogle af de mest udbredte anskuelser om krigen. F.eks. tilbageviser han forestillingen om en
decideret ’tabt generation’. Ligeledes argumenterer han imod, at man betragter Første Verdenskrig som en
aldeles forgæves og nytteløs krig. For de revolutionære såvel som for de nationer, der var underkastet Det

Habsburgske Rige, opfyldte krigen netop deres ønsker.
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