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Bag fronten. I Paris under verdenskrigen Christiane Tetens Hent PDF I "Bag fronten" deler Christiane Tetens
ud af sine minder fra sin tid i Røde kors under Første verdenskrig. Efter at have studeret ved Dr. Arvedsons
Massage- og gymnastikskole i Stockholm meldte Tetens sig frivilligt til tjeneste i Paris, hvor hun hurtigt kom
i arbejde hos den amerikanske ambulance. Hun tager os med til de allermørkeste sider af menneskets væsen,
som kun krigen kan bringe frem, før hun til sidst tænder lyset igen, da freden melder sig. Denne bog udkom i
1938, da Anden verdenskrig var under opsejling, og Tetens følte sig forpligtet til at dele sine erfaringer, før en

ny krig svømmede ind over verden.

Efter mange opfordringer fra familie og venner gav Christiane Tetens sig i midten af 1930'erne til at skrive
sine erindringer om sin tid hos Røde Kors bag fronten i Paris under Første verdenskrig. Anden verdenskrig

ulmede allerede, og Tetens følte, at det derfor var på tide, hendes historie blev fortalt. Bogen udkom i 1938 på
Forlaget H. Hagerup.

 

I "Bag fronten" deler Christiane Tetens ud af sine minder fra sin tid i
Røde kors under Første verdenskrig. Efter at have studeret ved Dr.
Arvedsons Massage- og gymnastikskole i Stockholm meldte Tetens
sig frivilligt til tjeneste i Paris, hvor hun hurtigt kom i arbejde hos
den amerikanske ambulance. Hun tager os med til de allermørkeste
sider af menneskets væsen, som kun krigen kan bringe frem, før hun
til sidst tænder lyset igen, da freden melder sig. Denne bog udkom i
1938, da Anden verdenskrig var under opsejling, og Tetens følte sig
forpligtet til at dele sine erfaringer, før en ny krig svømmede ind

over verden.

Efter mange opfordringer fra familie og venner gav Christiane
Tetens sig i midten af 1930'erne til at skrive sine erindringer om sin
tid hos Røde Kors bag fronten i Paris under Første verdenskrig.

Anden verdenskrig ulmede allerede, og Tetens følte, at det derfor var
på tide, hendes historie blev fortalt. Bogen udkom i 1938 på Forlaget

H. Hagerup.
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