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Vi kæmpede til lands og til vands Ole L. Frantzen Hent PDF Forlaget skriver: Fra herre i Norden til en
forslået små-stat med ondt i selvfølelsen. Sådan kan Danmarks historie i en meget kort form gøres op, når

flådens historiker, Hans Chr. Bjerg og hærens historiker Ole L.Frantzen gør regnestykket op.

Det gør de sammen i den farverige udgivelse, der kort og kompetent redegør for Danmarkshistoriens
afgørende salg. Fra slaget ved Svold omkring år 1000 og til Danmarks besættelse under 2. Verdenskrig og
selvfølgelig til allersidst en redegørelse for den nyeste tid, hvor Danmark igen er blevet en krigsførende

nation i: Fra Balkan, Irak og Afghanistan til deltagelsen i Libyen.

Men udover krigshandlinger, tabte landskaber og lande, voldsomhed og dramatik,understreger bogen, at ord
og forhandlinger sjældent har været i stand til at rokke afgørende ved de konflikter og interessemodsætninger,

som landet har befundet sig i. Og som har haft den største indflydelse på landets skæbne.

I fortællingen om bogens mange slag er der ikke kun lagt vægt på at beskrive selve begivenheden og dens
dramatik. Det har også været ambitionen at redegøre for baggrunden for hændelserne.

Som introduktion til fortællingerne om de enkelte slag er krigenes årsager og konsekvenser derfor beskrevet i
en udenrigs- og forsvarspolitisk sammenhæng. Desuden redegøres der for de mere teknisk, aspekter ved
krigen: krigsførelse, taktik, organisation og våben,således at den militærtekniske udvikling sættes i

perspektiv. Og ja, folkeviddet har haft ret. Svenskerne har altid været hovedfjenden!

Storslået Danmarkshistorie,med vægten på de krige og slag, staten, kongerne, generalerne og politikerne har
kastet os ud i. Skildret af Flådens og hærens historiker. Pragtfuldt illustreret.
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