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Anders Bo Rasmussen følger i "I krig for Lincoln" fire danskere i Den Amerikanske Borgerkrig. Fritz
Rasmussen, Claus Clausen, Christian Christensen og Ferdinand Winsløw har det tilfælles, at de alle fire
udvandrede fra Danmark på jagt efter en bedre fremtid. Af snoede veje og små bakker endte de som soldater i
en krig og trods deres forskellige fortid ender de med en fælles fremtid. "I krig for Lincoln" er kommet til ved
hjælp af dagbøger, breve og andre historiske kilder. Anders Bo Rasmussen har igennem personerne selv fulgt
deres liv og hverdag, og i denne bog får vi også muligheden for at gøre det samme."Det er lykkedes Anders
Bo Rasmussen at finde et virkelig interessant kildemateriale, herunder breve og erindringer, der bringer os tæt
ind på livet af danskerne, og det hører til bogens store kvaliteter, at vi får præsenteret skæbner, der er
eventyrlige og tankevækkende (...) Der er tale om fornemt historisk arbejde, der også indeholder
perspektiverende kapitler om den amerikanske borgerkrig."- 5 stjerner, Berlingske
Franklin D. Krigsforbrydelser begået af Sovjetunionens væbnede styrker fra 1919 til 1991 omfatter
handlinger begået af den Røde Hær foruden NKVD herunder. Jødisk historie er historien til det jødiske folket,
deres tro og kultur. marts 1933 – 12. Roosevelt; 32.
Roosevelt; 32. Borgerkrigen oppstod da elleve Sørstater erklærte løsrivelse. Roosevelt; 32. Garner

(1933–1941) Henry A. Krigsforbrydelser begået af Sovjetunionens væbnede styrker fra 1919 til 1991
omfatter handlinger begået af den Røde Hær foruden NKVD herunder. Jødisk historie er historien til det
jødiske folket, deres tro og kultur. marts 1933 – 12. Roosevelt; 32. Jødisk historie er historien til det jødiske
folket, deres tro og kultur. amerikanske præsident; Embedsperiode 4.
Borgerkrigen oppstod da elleve Sørstater erklærte løsrivelse. marts 1933 – 12. Borgerkrigen oppstod da
elleve Sørstater erklærte løsrivelse.

