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Mye er skrevet om andre verdenskrig. Men vi vet fortsatt lite om hvordan tyskere flest hadde det i sin hverdag.
Hvordan var det å leve i Berlin fra 1939-45? Hvordan forholdt man seg til diktaturet, og hvilke utfordringer og
dilemmaer skapte det for den enkelte borger? Ved hjelp av publiserte og upubliserte memoarer, dagbøker og
intervjuer gir Roger Moorhouse stemme til menneskene og det de måtte gjennom av lidelse og nød i disse
årene. Samtidig får vi et innblikk i hvordan berlinerne maktet å utvise omtanke og kjærlighet i det som etter
hvert skulle vise seg å bli et hverdagshelvete. Moorhouse har mottatt strålende anmeldelser av boken, og
høstet lovord fra kjente historikere som blant annet Antony Beevor som sier at "Berlin at War is a
well-researched and beautifully composed account, vividly recreating those years of Nazi arrogance,
oppression, and corruption, that ended in such terrible destruction and civilian suffering".
Problemformulering: Hvorfor bygde man Berlinmuren? Hvordan var livet i øst og i vest? Hva førte til
Berlinmurens fall? Begrunnelse: Siden vi akkurat har vært på. RUS: – De som lykkes har kjempet en kamp de
fleste aldri vil forstå. Ikke bare den indre kampen i dem selv, men også en kamp mot samfunnet og systemet.

I kapløb med tiden jagter nazijægere de sidste af 2. verdenskrigs krigsforbrydere. Her er de 5 mest eftersøgte.
I et kappløp med tiden er nazijegerne. Diskusjon om motstandskampen under andre verdenskrig. Ved å klikke
deg videre kan du lese flere innlegg i diskusjonen i Aftenposten om motstandskampen under andre. Berlin er
Tysklands hovedstad, men Adolf Hitler foretrekker i lange perioder å regjere fra ferieboligen i Bayern. På
Berghof installerer han seg med en. Hvilke år snakker vi om når vi snakker om "Den kalde krigen"?: ? 1814 1905 ? 1961 - 1989 ? 1940 - 1945 Angrepet i Berlin følger IS' nye terroroppskrift til punkt og prikke. Bilen er
gruppens nye foretrukne våpen. Fakta om den kalde krigen og handlinger rundt den. Opprustning. Helt fram til
slutten av 1980-årene skjedde det en stadig opprustning. En moderne demokratisk nasjon behøver patrioter
som vet at en levende nasjon tilhører dem som har skapt den og de som effektivt deltar i å utvikle den.
Repetisjonsspørsmål til kapitlet "Vest mot øst - den kalde krigen" Oppgave. Hva menes med kald krig? Hva
betyr det at USA og Sovjetunionen stod mot hverandre i.

