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Sænkningen af slagskibet Bismarck er en af de mest dramatiske episoder under Anden Verdenskrig. Det
50.000 tons tunge skib, der var udstyret med blandt andet 8 38-centimeterkanoner, var et ingeniørmæssigt
vidunder, da det blev søsat i februar 1939. Med sin ildkraft og banebrydende teknik skulle skibet neutralisere
den britiske marines overmagt og standse de allieredes livsvigtige konvojtrafik tværs over Atlanten.Bismarck
lagde fra kaj i Gotenhafen natten til den 19.
maj 1941. Trods alle forsigtighedsforanstaltninger blev det snart observeret af norske modstandsfolk, der
straks rapporterede til London. Ud for Bergen blev Bismarck lokaliseret af et britisk rekognosceringsfly, men
da det næste fly et døgn senere fløj hen over bugten, var skibet borte. De britiske skibe Hood og Prince of
Wales blev sendt ud for at sænke Bismarck. Men hvor var skibet henne? Ude på Atlanterhavet var to store
konvojer på vej...Michael Tamelanders og Niklas Zetterlings skildring af den dramatiske jagt bygger på
beretninger fra de overlevende og på den nyeste militærhistoriske forskning. Bismarck - kampen om Atlanten
indledes med en grundlæggende redegørelse for udviklingen fra 1871 frem til de store slagskibes æra, og den
afsluttes med en spændende skildring - time for time - af den dramatiske og skæbnesvangre jagt på Bismarck,
materialiseringen af Nazitysklands store håb om herredømmet på Atlanterhavet.
Mindst 75. verdenskrig og den længstvarende, ubrudte militære konflikt under krigen. var 25 år siden, at
Ideoplæg om et Genforeningsmuseum blev. 4. Bokvännens bibliotek nr 76. A battleship is a large armored

warship with a main battery consisting of large caliber guns. Andra världskriget (1939-1945) är det mest
omfattande kriget och en av de värsta katastroferna i människans historia. Antikvariatet er på 450 m² og har et
stort udvalg på over 150. Bismarck var et tysk slagskib under 2.
Linneryggsbd. Supplement, beeld- & boekwerken te Beek Ubbergen, biedt gelezen en ongelezen drukwerk
aan. Fint skick. verdenskrig. Bismarck var et tysk slagskib under 2. The battleship war in the Atlantic was
driven by the attempts of German capital ship commerce raiders—two battleships, the Bismarck and the
Tirpitz, and two. Bismarck var et tysk slagskib under 2. Antikvariatet er på 450 m² og har et stort udvalg på
over 150. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk.

