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Det tabte land Kjeld Hansen Hent PDF Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer
fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så

mange moser tilintetgjort og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt af de
almindelige skatteydere - som i dag må betale for genoprettelsen af skaderne. Det tabte land er Kjeld Hansens
storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år,
en periode hvor landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud. Hvordan gik det til,

hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig? Det tabte land
gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens omfattende research gennem flere år.
Den ser ikke bare på hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks Naturfrednings-forening - men
også på de mange andre deltagere i spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere og

alvorsfulde nyttemænd

 

Danmark betaler i disse år af på en gigantisk miljøgæld, der stammer
fra årene 1940 til 1970. Aldrig tidligere i Danmarkshistorien er så
mange vandløb lagt i rør eller rettet ud, så mange moser tilintetgjort
og så mange enge og søer udtørret og kultiveret. Alt sammen betalt

af de almindelige skatteydere - som i dag må betale for
genoprettelsen af skaderne. Det tabte land er Kjeld Hansens
storstilede afdækning af kampen om den danske natur og den
dramatiske forarmelse af den de seneste 250 år, en periode hvor

landskabet ændret sig mere end gennem de 10.000 år, der gik forud.
Hvordan gik det til, hvem gjorde det, hvad drev dem, hvor kom
pengene fra - og kunne det overhovedet betale sig? Det tabte land

gennemgår kritisk denne store historie på baggrund af Kjeld Hansens
omfattende research gennem flere år. Den ser ikke bare på
hovedaktørerne - staten, Hedeselskabet og Danmarks



Naturfrednings-forening - men også på de mange andre deltagere i
spillet: brutale liberalister, naive naturelskere, nazister, lykkeriddere

og alvorsfulde nyttemænd

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Det tabte land&s=dkbooks

