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verdenskrig" giver historiker Per Kühlmann sit bud på, hvorfor 2. verdenskrig brød ud? Hvad var gået forud?
Hvorfor opstod nazismen? Og hvordan kunne en fredstraktat fra 1919 være medvirkende årsag til en krig to

årtier efter? "Efter 2. verdenskrig er det ofte blevet diskuteret, hvorfor England og Frankrig ikke i tide
stoppede Hitler. Hvorfor besluttede de sig først for krig mod Tyskland, da det var for sent? Hvorfor

forhindrede de ikke Tyskland i at opbygge et stærkt militær? Hvorfor greb de ikke ind og afsatte Hitler,
umiddelbart efter at han var kommet til magten? Bag alle sådanne spørgsmål ligger en opfattelse af, at hvis
man havde stoppet Hitler i tide, kunne 2. verdenskrig være undgået. Der ligger yderligere den antagelse, at
alle i 1933 og årene efter kunne se, at Hitler-Tyskland ønskede at dominere Europa og om nødvendigt ville
starte en krig for at opnå det. Imidlertid er ihvertfald den sidste antagelse forkert." Per Kühlmann er en dansk

faglitterær forfatter og historielærer. Han har udgivet en lang række bøger om både danmarks- og
verdenshistorien for elever på folkeskole- og gymnasieniveau.
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