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Den blodrøde flod Jakob Eberhardt Hent PDF Forlaget skriver: Finland, skærtorsdag 28. marts 1918. Sammen
med sin bataljon stormer den frivillige danske soldat Carl Borre Larsen ud over det store og åbne snedækkede
terræn frem mod industribyen Tammerfors. En sværm af kugler fra byens forsvarsstyrker slår imod bataljonen,
men kan Borre Larsen bare nå laden længere fremme, vil der være ly for kuglerne. Endelig når han frem til
bygningen og kaster sig ned på maven. Men det er for sent - den unge dansker glider ind i bevidstløsheden,

ramt af en granat i baghovedet.

Carl Borre Larsen kæmper i Den Finske Borgerkrig, der er en konflikt mellem socialister på den ene side og
borgerlige på den anden. Med sine næsten 25.000 dræbte bliver den i alt tre måneder lange borgerkrig den

blodigste i Nordens historie.

Denne bog beskriver Den Finske Borgerkrig gennem bl.a. danske øjenvidner til konflikten: Danskere
bosiddende i Finland oplevede konflikten på nært hold, danske journalister dækkede de voldsomme
begivenheder for deres aviser og interviewede de ansvarlige politikere og officerer, et felthospital med
sygeplejersker og læger fra Danmark rejste mod nord for at behandle de sårede finske soldater, og en

håndfuld unge frivillige danske mænd drog til Finland for at tilslutte sig de borgerlige styrker og bekæmpe
det, de opfattede som ´den røde fare´. 
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