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I stålstormen tillhör de klassiska skildringarna av striderna på västfronten under första världskriget. Den kyliga
och nyktra skärpan i författarens blick ger skildringen av fasorna i kraterlandskapet en intensiv närvaro
samtidigt bidrar den kompromisslösa beskrivningen av äventyrslystnaden, modet och motståndsviljan hos de
enskilda individerna i bunkrarna och skyttegravarna på båda sidorna av frontlinjen som inget annat litterärt
eller historiskt dokument till en förståelse för de krafter som gjorde katastrofen möjlig.
Boken är baserad på de noggranna och förbluffande insiktsfulla dagboksanteckningar som Ernst Jünger förde i
pauserna mellan striderna från januari 1915 fram till hösten 1918, då han efter sin fjortonde allvarliga skada
tilldelades den tyska arméns högsta tapperhetsmedalj, Pour le Mérite, endast 23 år gammal.
"Lysande krigsskildring" Peter Englund
"En bild av första världskriget som man inte glömmer" Per Landin, Dagens Nyheter
"En rapport inifrån krigets helveten och triumfer" Björn af Kleen, Sydsvenska Dagbladet
I morgentåkedalen (Innbundet) av forfatter Jan Deberitz.

Barnebøker. Pris kr 249. Bok/rapport/avhandling. Høiback, Harald og Palle Ydstebø, red. 2014. Første
verdenskrig - operasjoner, myter og innflytelse. Abstrakt forlag. Ydstebø, Palle. Norsk Militært Tidsskrift
www.nor-miltids.
com Norsk Militært Tidsskrift skal ved selvstendige artikler og sitt øvrige innhold fremme militære, militærÅpen by (Innbundet) av forfatter Teju Cole.
Romaner. Pris kr 379. Den store engelske lyriker Wilfred Owen som falt under verdenskrigen, en uke før
våbenstillstanden, – skrev i et dikt fra skyttergravene med skjærende bitterhet. The war to end all wars
Tilbakeblikk på første verdenskrig og dens konsekvenser Fritt Ord inviterer til to dager med foredrag og film,
8.–9. februar 2014 på. Utgivelsen er en del av prosjektet Ånd eies av alle - Nordahl Grieg digitalisert ved
Bergen Offentlige Bibliotek og er støttet av Nasjonalbiblioteket.

