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Kvinder i kamp Lars Reinhardt M\u00f8ller Hent PDF Vidste du, at både den amerikanske stat Californien og

det afrikanske land Zaire (det nuværende Congo) er opkaldt efter krigerdronninger? Eller at den bedste
kvindelige snigskytte under Anden Verdenskrig dræbte 309 tyske soldater? Eller at den eneste vestlige
kvindelige kampvognssoldat i kamp var dansk? Der har været kvinder i krig siden tidernes morgen. En
veloplagt Lars R. Møller fortæller om dette ukendte hjørne af militærhistorien i sin imponerende og

underholdende studie "Kvinder i kamp". Det er første gang, emnet er behandlet på dansk. Bogen er både
grundig og velfortalt. Den begynder med oldtidens skrifter om kvindelige krigere og ender ved det tyvende
århundredes kvindelige soldater. Den er en perle for alle, der interesserer sig for historie fra en overraskende
vinkel. "Lars R. Møller har med sin lærde og velskrevne bog gjort kvindesagen en kæmpetjeneste [...] Hans

bog er et overbevisende argument for, at kvinderne er velegnede til at blive sendt til fronten." - Bent
Blüdnikow, Berlingske
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land Zaire (det nuværende Congo) er opkaldt efter krigerdronninger?
Eller at den bedste kvindelige snigskytte under Anden Verdenskrig
dræbte 309 tyske soldater? Eller at den eneste vestlige kvindelige
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