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Dommedag Als Tom Buk-Swienty Hent PDF "Med ”Slagtebænk Dybbøl” beviste Tom Buk-Swienty, at han
mestrer kunsten at levendegøre Danmarkshistorien – og ikke mindst at der er rigtig mange læsere til denne

form for historiefortælling.

Krigen 1864 sluttede ikke med det blodige slag ved Dybbøl den 18. april. Så langt fra. For danskerne gik det
efter Dybbøl utrolig nok fra slemt til langt værre. ”Dommedag Als” er en medrivende dokumentarisk

fortælling og et historisk epos om det nok mørkeste kapitel i Danmarkshistorien – slaget ved Als den 29. juni
1864 og den febrile undergangsstemning, der efterfølgende hærgede den danske hovedstad denne sommer.

Som ”Slagtebænk Dybbøl” skildrer ”Dommedag Als” de soldater, officerer, borgere, politikere og diplomater,
der på nærmeste hold oplevede disse for Danmark, ja for hele Europa, så skelsættende begivenheder. Og så er

der selvfølgelig også masser af voldsomme slagscener, død, ødelæggelse og mirakuløs overlevelse."

 

"Med ”Slagtebænk Dybbøl” beviste Tom Buk-Swienty, at han
mestrer kunsten at levendegøre Danmarkshistorien – og ikke mindst
at der er rigtig mange læsere til denne form for historiefortælling.

Krigen 1864 sluttede ikke med det blodige slag ved Dybbøl den 18.
april. Så langt fra. For danskerne gik det efter Dybbøl utrolig nok fra

slemt til langt værre. ”Dommedag Als” er en medrivende
dokumentarisk fortælling og et historisk epos om det nok mørkeste
kapitel i Danmarkshistorien – slaget ved Als den 29. juni 1864 og
den febrile undergangsstemning, der efterfølgende hærgede den

danske hovedstad denne sommer.

Som ”Slagtebænk Dybbøl” skildrer ”Dommedag Als” de soldater,
officerer, borgere, politikere og diplomater, der på nærmeste hold
oplevede disse for Danmark, ja for hele Europa, så skelsættende
begivenheder. Og så er der selvfølgelig også masser af voldsomme

slagscener, død, ødelæggelse og mirakuløs overlevelse."
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