
Att döda en människa : på spaning efter det
första kriget

Ladda ner boken PDF

Björn Hagberg, Martin Widman
Att döda en människa : på spaning efter det första kriget Björn Hagberg, Martin Widman boken PDF

Reportageboken Att döda en människa är en resa rakt in i mörkrets hjärta, en jakt på det allra första kriget.
Och det är en resa fylld av frågor, svar, tvivel och funderingar kring vårt innersta väsen. Är människan en

natural born killer eller är krig en uppfinning?

Hur kommer det sig att under ett av världshistoriens blodigaste slag så valde 90 % att inte avfyra sina vapen
eller att soldater är villiga att dö för sitt land men ofta har en motvilja att döda? Samtidigt har människan en
förmåga att ständigt hamna i kollektiva våldsyttringar gentemot varandra. Frågan om krigets ursprung delar

forskarvärlden i två hälfter och diskussionen om människans första krig är glödhet.

För att hitta det första kriget är utgångspunkten de arkeologiska fynden, men den här diskussionen spiller hela
tiden över i andra banor. Det är en expedition i vårt blodiga förflutna, men också in i det som kallas vår

ursprungliga natur. Och den bild som träder fram skapar antingen förståelse för krig eller att krig är någonting
naturvidrigt.
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