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Krigen Gorm Harste Hent PDF Den kan være kold, varm og hellig. Nogle gange opdeler vi tiden i før, efter
og mellem, og på kloden er der altid et par stykker, der er ved at bryde ud. Vi taler naturligvis om krig, kun

fire bogstaver og en stavelse, men det lille ord har både uhyrlige og ustyrlige konsekvenser.

"Krigen - et ustyrligt system" går bag om fænomenet og afdækker, hvordan krige altid kommer ud af kontrol,
selvom alverdens magthavere hævder, at det går lige efter planen. Når de først er begyndt, er de ikke til at få
afsluttet ─ antallet af civile ofre og soldater hjemsendt i ligposer er nemlig ikke afgørende. At ingen er i stand

til at betale regningerne er det eneste, der kan sætte en bremse for krigens ustyrlige væsen. I analysen af
ustyrligheden inddrages store analytikere som Carl von Clausewitz, og tilgangen er bred, for uden

mangfoldighed i analysen misforstås og misbruges krigen.

Undervejs stiller bogen skarpt på Hundredårskrigen: Den, der begyndte i 1914 med Første Verdenskrig. For
ifølge forfatteren fortsatte den krig blot med et pusterum over i toeren og den kolde krig for at munde ud i
nutidens utallige og asymmetriske konflikter mellem konventionelle hære, oprørsgrupper, terrorister og

frihedskæmpere.
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