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Ved 2. Verdenskrigs afslutning måtte Danmark redefinere sin plads i verden. Bogen præsenterer en samlet
gennemgang af Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske historie fra 1945 til 2005. Den nye verdensorden,
som tegnede sig i 1945, krævede, at Danmark tog stilling i en bipolær verden mellem de to dominerende
supermagter. Det blev indledningen til en ny situation, hvor USA kom til at spille en langt mere dominerende
rolle i dansk udenrigspolitik, end det hidtil havde været tilfældet, og hvor Danmark blev placeret på grænsen
mellem de to blokke. Resultatet blev en balancegang mellem ikke-provokationspolitik og allianceforpligtelser.
Forfatteren gennemgår hele koldkrigsperioden i dansk og international optik og trækker tråden helt op til de
dramatiske år, der fulgte Murens fald. Den søger således at forklare, hvorledes Danmarks situation igen
forandrede sig, da den bipolære verdensorden udskiftedes med en ny unipolær. Bogen er en lærebog til
historie og samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Den berører en række centrale internationale tematikker,
heriblandt ideologiernes kamp, afkolonisering og menneskerettigheder, Murens fald, europæisk integration og
globalisering. Bogen indgår i serien His2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til
historieundervisningen i gymnasiet: stx, hf og hhx. På www.his2rie.dk finder du gratis kildetekster,
arbejdsspørgsmål med mere. Michael Boas Pedersen er cand.mag.
i historie, mediefag og samfundsfag og har gennem en årrække arbejdet med undervisning. Michael er i dag
chefkonsulent i Dansk Industri, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsuddannelser.

84, 293-301. Syddansk Universitetsforlag er Danmarks største universitetsforlag. Danmark i Kold Krig er en
serie i otte afsnit, hvor vi besøger de steder og anlæg, der var militære nøglepunkter under Den Kolde Krig,
men som nu står forladte.
Her kommer du videre til den rene middelalders dragthistoriske sider: Moden i middelalderen. marts 1914 i
Vejrum i Vestjylland. Den kolde krig er betegnelsen for de konflikter i international politik, der opstod
mellem landene i NATO og Warszawapagten (særligt USA og Sovjetunionen) i perioden. Perioden fra 1946
og frem til 1991 er blevet kaldt 'Den kolde Krig'. Fregatten Peder Skram var en væsentlig del af det danske
søforsvar under Den Kolde Krig i. Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn
stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd. Danmark, officielt
Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den sydligste af de skandinaviske
nationer, sydvest for Sverige og syd. Flådestation København (Holmen) var Søværnets hovedbase i fredstid
under den kolde krig. Forlaget udgiver bøger og tidsskrifter fra videnskabens verden. Påskekrisen 1948. Den
kolde krig er betegnelsen for de konflikter i international politik, der opstod mellem landene i NATO og
Warszawapagten (særligt USA og Sovjetunionen) i perioden.
Ved folketingsvalget den 28.
marts 1914 i Vejrum i Vestjylland.
Velkommen til denne netside, hvis opgave det er at gøre kildemateriale, dokumenter og litteratur om den
kolde krig og Danmark tilgængelig. Begge forældre var lærere, og efter faderens tidlige død. Holmen lå
nogenlunde centralt i forhold til de fleste af Søværnets. 1890’erne: Homoseksualitetens indtog i Danmark.
Forlaget udgiver bøger og tidsskrifter fra videnskabens verden.

