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Hæren Jens Ole Christensen Hent PDF Forlaget skriver: For 400 år siden oprettede Christian 4. som noget
helt nyt en permanent statslig hær, hvor man før havde benyttet sig af lejetropper, når der skulle føres krig.

Dermed indledtes et helt nyt kapitel i danmarkshistorien. Det er den historie, som fortælles i denne
pragtudgivelse om den danske hærs historie.

Bogen fortæller historien fra begyndelsen i 1614, om hærens voksende betydning og afgørende rolle i den
dramatiske eksistenskamp mod svenskerne i 1600- og 1700-tallet og mod briterne i 1800-tallet. Og den
beretter om de bitre og skæbnesvangre dansk-tyske krige i 1848-1851 og 1864 og de tunge år i Tysklands
skygge. Og endelig omhandler en væsentlig del af bogen de dramatiske koldkrigsår som NATO-allieret og

den nyeste historie med internationale opgaver og moderne krigsførelse.

Bogen henvender sig til alle med interesse for militærhistorie og danmarkshistorie, ikke mindst den nyere og
nyeste. Bogen er rigt udstyret med kort og billeder, hvoraf mange aldrig har været vist før.

Bogen udgives i samarbejde med Tøjhusmuseet.
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