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Krigsdagbog Niels Bøgh Andersen Hent PDF Niels Bøgh Andersens "Krigsdagbog" er et enestående historisk
dokument over Anden Verdenskrig set fra den tyske side af fronten. Daglige begravelser, forår i Paris, vinter i
45 graders frost i Hviderusland, hjemve af den værste skuffe og alligevel små lysglimt i mørket. Niels Bøgh
Andersen var en del af det danske mindretal i Sydslesvig og blev indkaldt til at kæmpe for et land, som han

ikke selv så som sit fædreland.

Niels Bøgh-Andersen (1908-1991) var en dansk lærer og forfatter, der i en årrække var forstander for
Jaruplund Højskole. Han voksede op i Sydslesvig og blev derfor indkaldt til den tyske hær under Anden

Verdenskrig. Krigen førte Niels Bøgh-Andersen til både Frankrig og østfronten, og i 1944 blev han taget som
krigsfange. I 1981 udgav Niels Bøgh-Andersen erindringsbogen "Krigsdagbog", hvori han fortæller om sine
oplevelser under Anden Verdenskrig og den store foragt for krig og rustningsindustri, der blev hans vigtigste

udbytte af krigen.

 

Niels Bøgh Andersens "Krigsdagbog" er et enestående historisk
dokument over Anden Verdenskrig set fra den tyske side af fronten.

Daglige begravelser, forår i Paris, vinter i 45 graders frost i
Hviderusland, hjemve af den værste skuffe og alligevel små lysglimt
i mørket. Niels Bøgh Andersen var en del af det danske mindretal i
Sydslesvig og blev indkaldt til at kæmpe for et land, som han ikke

selv så som sit fædreland.

Niels Bøgh-Andersen (1908-1991) var en dansk lærer og forfatter,
der i en årrække var forstander for Jaruplund Højskole. Han voksede

op i Sydslesvig og blev derfor indkaldt til den tyske hær under
Anden Verdenskrig. Krigen førte Niels Bøgh-Andersen til både

Frankrig og østfronten, og i 1944 blev han taget som krigsfange. I
1981 udgav Niels Bøgh-Andersen erindringsbogen "Krigsdagbog",
hvori han fortæller om sine oplevelser under Anden Verdenskrig og
den store foragt for krig og rustningsindustri, der blev hans vigtigste

udbytte af krigen.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Krigsdagbog&s=dkbooks

