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I 1991 sendte Danmark efter lang tids tøven korvetten Olfert Fischer til Golfen. For var det ikke bedre med en
humanitær indsats - og hørte et lille land hjemme i så stor en krig? I 2011 var Folketinget kun få timer om
enstemmigt at beslutte, at Danmark skulle sende bombefly til Libyen, og vi blev et af de lande, der kastede
flest bomber i det fjerne ørkenland. I mellemtiden havde Danmark deltaget i krigene på Balkan, i Afghanistan
og i Irak. På 20 år var holdningen til krig forandret, så Danmark mere end andre lande bidrog til internationale
militære operationer - og gerne i den hårde ende. Hvordan gik det til?Bo Lidegaard, historiker, dr.phil.,
tidligere topembedsmand og chefredaktør, fortæller om Danmark i krig 1991-2011.
Dansk Jødisk Museums udstilling er en bred fortælling om jødisk liv i Danmark gennem 400 år. Udland Der
blev krammet til historisk møde efter mere end 60 års krig Den Hemmelige Krig er en kontroversiel dansk
dokumentarfilm fra 2006 af instruktør Christoffer Guldbrandsen, produceret af Cosmo Doc og Guldbrandsen
Film. Koldkrig. I udstillingen præsenteres en udvalgt. Fredsbevarande (eller fredsskapande) insatser från
1960-talet. Det er det sydligste av de nordiske landene, og ligger sydvest for Sverige og syd for Norge. 000
ungarske soldater, som i de sidste uger af 2.

Fredsbevarande (eller fredsskapande) insatser från 1960-talet. Udland Der blev krammet til historisk møde
efter mere end 60 års krig Den Hemmelige Krig er en kontroversiel dansk dokumentarfilm fra 2006 af
instruktør Christoffer Guldbrandsen, produceret af Cosmo Doc og Guldbrandsen Film. Den kolde krig og
Danmark. Kalmarunionen var en alliance mellem Danmark, Norge og Sverige, som blev samlet under en
fælles konge og aftalte at stå sammen mod ydre farer. dk er en blog der omhandler den Kolde Krig samt andre
interessante større krige. Sveriges deltagande i olika krig från 1521-1814 Danmark, offisielt Kongeriget
Danmark, er et land i Nord-Europa. dk er en blog der omhandler den Kolde Krig samt andre interessante større
krige. Velkommen til denne netside, hvis opgave det er at gøre kildemateriale, dokumenter og litteratur om
den kolde krig og Danmark. Velkommen til denne netside, hvis opgave det er at gøre kildemateriale,
dokumenter og litteratur om den kolde krig og Danmark. Velkommen. Den kolde krig og Danmark.
Velkommen. Udland Der blev krammet til historisk møde efter mere end 60 års krig Den Hemmelige Krig er
en kontroversiel dansk dokumentarfilm fra 2006 af instruktør Christoffer Guldbrandsen, produceret af Cosmo
Doc og Guldbrandsen Film. Det er det sydligste av de nordiske landene, og ligger sydvest for Sverige og syd
for Norge. Operation Weserübung (tyska: Unternehmen Weserübung eller Fall Weserübung) var kodnamnet
för Tyska rikets invasion av Norge och Danmark den 9 april 1940. Velkommen til denne netside, hvis opgave
det er at gøre kildemateriale, dokumenter og litteratur om den kolde krig og Danmark.

