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Winston Churchill var en av 1900-talets stora statsmän. Han var aristokrat - farfar var hertig av Marlborough
och pappan lord - och tog sin sociala ställning för given. Han kände tidigt att ödet lagt något stort i hans
ränsel. Dock var Churchill i grunden human, resursrik och mycket kreativ person som inte drog sig för
radikala grepp som rörde folkets välfärd och orättvisorna i samhället. Churchill besatt en rad regeringsposter,
bland annat som inrikes-, finans- och sjökrigsminister. Han fick ensam bära hund- huvudet för katastrofen vid
Gallipoli 1915 med en oerhörd man- spillan som följd. Beslutet om att återgå till guldstandarden efter kriget,
och som fattades av Churchill i hans egenskap av finans- minister, var enligt honom själv hans största politiska
misstag då det skadade den brittiska industrins konkurrenskraft. Tidigt insåg Churchill faran med Adolf
Hitlers Tyskland men fick länge ropa för döva öron.
När till slut Neville Chamberlains eftergiftspolitik havererat 1940 öppnades dörren till det högsta ämbetet,
premiärministerposten. Genom sin energi, sitt själv- förtroende och retoriska förmåga lyfte Churchill modet
hos hela sitt folk över klassgränserna och dirigerade Storbritannien genom krigsåren på ett fullständigt unikt
sätt. Vid sidan av det politiska arbetet skrev Churchill biografier över sin anfader, John Churchill, den förste
hertigen av Marl- borough, sin far Lord Randolph med flera. Han skrev sin egen historia som omfattade
Europa och världen under 1900-talet fram till slutet av det andra världskriget. Han skrev också The History of

the English Speaking Peoples m.fl. böcker. Han tilldelades Nobel- priset i litteratur 1954.
Då och då under historiens gång reser sig personer högt över mängden.
Hans forfader George Spencer ændrede sit efternavn til Spencer-Churchill i 1817, da han blev Duke of
Marlborough, for at fremhæve at han stammede fra John Churchill, den … Winston Leonard Spencer
Churchill, KG, OM, CH, TD, FRS, PC (palacio de Blenheim, 30 de noviembre de 1874 – Londres, 24 de
enero de 1965) fue un político y estadista británico, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la
Segunda Guerra Mundial. Find out how Winston Churchill was a primary character in many of the major
events of British history through the first half of the 20th century as well as a prominent leader in World War
II, on Biography.
Sir Winston Leonard Spencer Churchill (n. Complete with a blue leather. 30 listopada 1874 w Blenheim
Palace, zm. Sir Winston Leonard Spencer Churchill KG OM CH TD FRS PC (November 30, 1874 – January
24, 1965) was a British politician and statesman, best known for his leadership of the United Kingdom during
World War II. Sir Winston Leonard Spencer Churchill KG OM CH TD FRS PC (November 30, 1874 –
January 24, 1965) was a British politician and statesman, best known for his leadership of the United
Kingdom during World War II. As prime minister, the Right Honorable Sir Winston Leonard Spencer
Churchill successfully led Britain through World War II.
Winston Leonard Spencer Churchill KG, OM (ur. A pair of tortoiseshell glasses that once perched on the
end of Sir Winston Churchill's nose are to be sold at auction. i might be fat but you're ugly.
com. 24 stycznia 1965 w Londynie) – brytyjski polityk, mąż stanu, mówca, strateg, pisarz i historyk, malarz,
dwukrotny premier Zjednoczonego Królestwa, laureat literackiej Nagrody Nobla, honorowy obywatel Stanów
Zjednoczonych. Winston Churchill, in full Sir Winston Leonard Spencer Churchill, (born November 30,
1874, Blenheim Palace, Oxfordshire, England—died January 24, 1965, London), British statesman, orator,
and author who as prime minister (1940–45, 1951–55) rallied the British people during World War II and led
his country from the brink of defeat to victory. dang right it … Britain is paying tribute to Winston Churchill
with a memorial service to mark the 50th anniversary of the wartime leader’s funeral. Prime Minister of the
United Kingdom; In office 26 October 1951 – 7 April 1955 Winston Leonard Spencer-Churchill (Woodstock,
30 november 1874 – Londen, 24 januari 1965) was de Britse staatsman die als premier van 1940 tot 1945
Hitler weerstond en daarmee een beslissende rol in diens ondergang …. com.

