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sine adskillige udgivelser om berømte slag. Med sin baggrund inden for militæret er Jensen i stand til at
levere en dybdegående og detaljeret fremstilling af slagets gang, og det er lige præcis, hvad han gør i

nærværende bog, "Den første slesvigske krig 1848-50". Her starter Jensen allerede ved at kigge nærmere på
årsagerne til krigen, før han begiver sig ud i et studie af den første slesvigske krigs alliancer, slag og

konflikter. Niels Peder Jensen (1830-1918) var handelsuddannet, men brugte store dele af sin karriere inden
for militær og politik. Det var igennem sit militære arbejde, at N.P. Jensens interesse for krigshistorie blev
vakt, og han begyndte i 1860‘erne at holde foredrag om forskellige militære emner. Senere udviklede denne
interesse sig til også at omfatte udgivelserne af en lang række faglitterære bøger, der gik i dybden med

forskellige krige og personligheder inden for den militære verden. Jensens forfattervirksomhed omfattede
blandt andet udgivelser om Napoleon og hans felttog, den fransk-tyske krig og den skånske krig.

 

Den danske militærforfatter N.P. Jensen er kendt for sine adskillige
udgivelser om berømte slag. Med sin baggrund inden for militæret er
Jensen i stand til at levere en dybdegående og detaljeret fremstilling
af slagets gang, og det er lige præcis, hvad han gør i nærværende
bog, "Den første slesvigske krig 1848-50". Her starter Jensen
allerede ved at kigge nærmere på årsagerne til krigen, før han

begiver sig ud i et studie af den første slesvigske krigs alliancer, slag
og konflikter. Niels Peder Jensen (1830-1918) var handelsuddannet,
men brugte store dele af sin karriere inden for militær og politik. Det

var igennem sit militære arbejde, at N.P. Jensens interesse for
krigshistorie blev vakt, og han begyndte i 1860‘erne at holde

foredrag om forskellige militære emner. Senere udviklede denne
interesse sig til også at omfatte udgivelserne af en lang række
faglitterære bøger, der gik i dybden med forskellige krige og

personligheder inden for den militære verden. Jensens



forfattervirksomhed omfattede blandt andet udgivelser om Napoleon
og hans felttog, den fransk-tyske krig og den skånske krig.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Den første slesvigske krig 1848-50&s=dkbooks

