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Hitler mod Stalin Niklas Zetterling Hent PDF Forlaget skriver: Ved daggry den 22. juni 1941 indledtes
Nazitysklands angreb på Sovjetunionen. Hitler havde forberedt sig grundigt på dette felttog, og da det

lykkedes at tage det sovjetiske forsvar på sengen, tydede alt på, at Hitlers målsætninger hurtigt ville blive
indfriet.

Det sovjetiske forsvar kollapsede imidlertid ikke som ventet. Hitler og hans stab havde groft undervurderet
fjendens evne til at skaffe nyt mandskab og nye forsyninger. Trods enorme tab, formåede Den Røde Hær at

holde stand og angribe de tyske divisioner. I starten af december måtte tyskerne erkende, at de ikke ville sejre
i 1941.

Dermed ophørte den tyske undervurdering af Sovjetunionen ikke. I sommeren 1942 indledte Hitler et nyt
felttog, som han mente, ville afgøre krigen. Stalin mente dog noget andet. Vendepunktet ved Stalingrad 1942-
43 blev efterfulgt af en indædt kamp, som førte Den Røde Hær vest over for til slut at indtage Berlin i april

1945.

Den krig, som Hitler og Stalins hære udkæmpede, er den mest omfattende og bekostelige i historien. I Niklas
Zetterlings bog skildres krigen på en overskuelig måde, som både giver indsigt i den enkelte soldats
oplevelser såvel som i de overordnede sammenhænge, i rædslen i skyttegravene og i Hitler og Stalins

strategiske overvejelse.

 

 

Forlaget skriver: Ved daggry den 22. juni 1941 indledtes
Nazitysklands angreb på Sovjetunionen. Hitler havde forberedt sig
grundigt på dette felttog, og da det lykkedes at tage det sovjetiske

forsvar på sengen, tydede alt på, at Hitlers målsætninger hurtigt ville
blive indfriet.

Det sovjetiske forsvar kollapsede imidlertid ikke som ventet. Hitler
og hans stab havde groft undervurderet fjendens evne til at skaffe nyt
mandskab og nye forsyninger. Trods enorme tab, formåede Den

Røde Hær at holde stand og angribe de tyske divisioner. I starten af
december måtte tyskerne erkende, at de ikke ville sejre i 1941.

Dermed ophørte den tyske undervurdering af Sovjetunionen ikke. I
sommeren 1942 indledte Hitler et nyt felttog, som han mente, ville
afgøre krigen. Stalin mente dog noget andet. Vendepunktet ved

Stalingrad 1942-43 blev efterfulgt af en indædt kamp, som førte Den
Røde Hær vest over for til slut at indtage Berlin i april 1945.

Den krig, som Hitler og Stalins hære udkæmpede, er den mest
omfattende og bekostelige i historien. I Niklas Zetterlings bog

skildres krigen på en overskuelig måde, som både giver indsigt i den
enkelte soldats oplevelser såvel som i de overordnede



sammenhænge, i rædslen i skyttegravene og i Hitler og Stalins
strategiske overvejelse.

 

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Hitler mod Stalin&s=dkbooks

