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I folkemunde kaldes tiden mellem 1. og 2. Verdenskrig for mellemkrigstiden. Men som det er tydeligt i Erik
Nørgaards serie "Drømmen om verdensrevolutionen", så foregik der en hemmelig, men ikke desto mindre
virkelig krig over Europa helt op til 2. Verdenskrigs egentlige begyndelse i september 1939. "Krigen før
krigen" fortæller om et kapitel af Europas historie, der længe lå hen i mørke. I årene 1937-1938 blev en lang
række skibe i Nordeuropa – inklusiv Danmark – udsat for sabotage organiseret af den kommunistiske
verdensorganisation, Komintern. Hitler brugte disse sabotager som en af de væsentligste grunde til at gå i krig
mod Sovjetunionen i 1940. Erik Nørgaard kaster lys over en lang række forbrydelser, sabotager og
menneskeskæbner, som historien ellers har glemt. Den danske journalist og forfatter Erik Nørgaard Lykke
(1929-2013) skrev blandt andet for Information og Politiken. Erik Nørgaard vandt flere priser, herunder
Cavlingprisen og PH-prisen, for sin undersøgende journalistik, der stillede skarpt på vilkårene for nogle af
landets dårligst stillede. Som forfatter udgav Erik Nørgaard over 50 bøger inden for genrerne skønlitteratur,
erindringer, faglitteratur, reportage og historie.
Erindringsmedaljen for Krigen 1848-50 og 1864 er en medalje, man kunne ansøge om at få tildelt, hvis man
enten i hæren eller i søværnet havde deltaget i. oktober til den 26. oktober 1973 af koalition af arabiske lande
anført af Egypten og Syrien mod Israel. Drama af Tobias Lindholm med Pilou Asbæk og Tuva Novotny fra
2015. Dette var en oppfatning som gradvis. Yom Kippur-krigen blev udkæmpet fra den 6. april 1992 til 14.
Tar for seg svært mye, inkludert invasjonen av Polen, Operasjon Barbarossa, Pearl Harbour og krigen i Norge.
Drama af Tobias Lindholm med Pilou Asbæk og Tuva Novotny fra 2015. Start studying Den kalde krigen

Pensum 10. Drama af Tobias Lindholm med Pilou Asbæk og Tuva Novotny fra 2015. USA fikk støtte til
krigføringen av allierte, både innen- og utenfor NATO, og mange regnet med at krigen ville bli kortvarig.
Start studying Den kalde krigen Pensum 10. oktober 1973 af koalition af arabiske lande anført af Egypten og
Syrien mod Israel. desember 1995 mellom ulike grupperinger av i hovedsak serbere, bosnjaker (bosniske
muslimer) og. Karakter: 6 Jom kippur-krigen (oktoberkrigen) utspant seg i 1973 mellom Israel på den ene
siden og Egypt og Syria på den andre. oktober til den 26.
Jeg vil først foreta en. Bosnia-krigen var en krig som ble kjempet fra 6. FORORD: Den kalde krigen er et
veldig omfattende emne, og før jeg setter i gang vil jeg forklare hvordan jeg vil legge opp oppgaven min. april
1992 til 14. Start studying Den kalde krigen Pensum 10.
Den kalde krigen er en betegnelse på den spenningstilstand som oppstod mellom USA og Sovjetunionen,
senere mellom øst og vest, etter andre verdenskrig.

