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Det andet kejserdømme Philip Guedalla Hent PDF "Det andet kejserdømme" er historikeren Philip Guedallas
værk om det franske rige omkring sidste halvdel af det 19. århundrede. Under ledelse af Napoleon 3. var
Frankrig udenrigspolitisk meget aktivt, hvilket blandt andet gav udslag i både Krimkrigen, De italienske

krige og Den fransk-preussiske krig. Indenrigspolitisk så det til gengæld helt anderledes ud, og Frankrig var
et land i stor vækst, præget af eksempelvis nye sociale reformer, udvidelse af jernbanenettet og lovliggørelse
af strejker og arbejderforeninger. Philip Guedalla (1889-1944) var en engelsk jurist og forfatter, der primært
var kendt for sine historie- og rejsebøger samt biografier. Guedalla var født i Maida Vale (London), men

uddannet i Oxford og fik udgivet sin litteratur i "Oxford Poetry 1910-1913". Han arbejdede som jurist og var
aktiv inden for politik, alt imens han sideløbende udgav mere end et dusin bøger; både essays, parodier,

historiebøger og biografier.
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hvilket blandt andet gav udslag i både Krimkrigen, De italienske
krige og Den fransk-preussiske krig. Indenrigspolitisk så det til
gengæld helt anderledes ud, og Frankrig var et land i stor vækst,

præget af eksempelvis nye sociale reformer, udvidelse af
jernbanenettet og lovliggørelse af strejker og arbejderforeninger.
Philip Guedalla (1889-1944) var en engelsk jurist og forfatter, der
primært var kendt for sine historie- og rejsebøger samt biografier.

Guedalla var født i Maida Vale (London), men uddannet i Oxford og
fik udgivet sin litteratur i "Oxford Poetry 1910-1913". Han arbejdede
som jurist og var aktiv inden for politik, alt imens han sideløbende
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