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Krigens historie Jeppe Bæk Meier Hent PDF Forlaget skriver: Krig er mange ting. Krige kan være
angrebskrige eller forsvarskrige. De kan have politiske eller religiøse årsager. De kan være krige mellem

stater eller borgerkrige.

Denne bog undersøger en af historiens store drivkræfter. Fokus er tre af de krige, som har haft størst
betydning, ikke kun for den tid de foregik i, men også for tiden efter: Trediveårskrigen, der udspillede sig i

perioden 1618-1648, Første Verdenskrig, der fandt sted fra 1914 til 1918, samt krigen mod
terrororganisationen Islamisk Stat, der for alvor brød ud i 2014.

De tre krige er valgt, fordi de alle markerer et nybrud i forhold til tidligere krige. Samtidig er de alle moderne
krige, der på flere punkter kan minde om hinanden.

For at give det nødvendige metodiske og teoretiske apparat til arbejdet med en eller flere af disse krige
præsenteres krigen først som alment fænomen. I dette indledende kapitel introduceres også de metoder og

tilgange, som vil blive brugt i studiet af de enkelte krige.
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