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Vi river himlen ned på jorden Erik Kulavig Hent PDF Den russiske revolution i 1917 blev fulgt af en vild og
kaotisk tid, som vi kommer helt tæt på gennem borgernes egne beretninger. Det var en tid, hvor befolkningen

skulle finde sig til rette og leve i et nyt system og i en ny kultur. Den gamle magt var blevet styrtet,
borgerkrigen hærgede, og de nye magthavere forsøgte at befæste deres magt. Erik Kulavig fortæller i denne
bog, hvordan bolsjevikkerne med Lenin og Trotskij i spidsen fik bønder, arbejdere, skolelærere, husmødre,

ingeniører, embedsmænd og alle de andre medlemmer af samfundet til at spille efter de nye og meget
anderledes regler. Bogens kilder er indlæg og diskussioner fra partimøder og kongresser, indberetninger fra

det hemmelige politi, referater af møder i arbejder-, soldater- og bonderådene, forhørsprotokoller, avisartikler,
erindringer og endelig optegnelser fra kommissærer og andre, der var sendt ud i landet for at forsøge at få sat
skik på tingene. Erik Kulavig har i forbindelse med arbejdet på denne bog tilbragt seks måneder i et unikt

arkiv på Harvard University, der rummer store dele af den sovjetiske stats og det kommunistiske partis arkiv.
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