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Historisk Tidsskrift skrev om
Kay Søren Nielsen: Soldaterne den 9. April 1940:

»En publikation, der lægger alle spekulationer bag sig og nøjes med at fremlægge facts ... Forfatteren er
museumsinspektør ved Tøjhusmuseet, og hans bog gennemgår tysk og dansk militær udrustning, uddannelse
og bevæbning. Det er gjort klart og oplysende og er i sig selv med til at give et bedre grundlag for en 9. april-
diskussion. Den indeholder tillige en pædagogisk fremstilling af, hvad det egentlig var, de danske soldater
foretog sig i Sønderjylland den 9. april, og hvorfor de gjorde det. ... Billedsiden er samlet af Hans Kierulff
Hansen, og den har væsentlig selvstændig værdi ...  De traditionelle billeder fra 9. april afspejler en tydelig
tendens: Tyskerne vises i motoriserede, beslutsomme og tætte kolonner, danskerne som spredte enheder i
udsatte stillinger. Hvad angår de danske soldater, er det i god overensstemmelse med virkeligheden, mens

billedet af den tyske invationhær er delvis fortegnet, viser Kierulff Hansens billeder, for han har i
Bundesarchiv i Koblenz hentet helt nyt materiale ... En tysk standarddevision havde i 1940 940
motorkøretøjer og 5400 heste. Den tyske krigsmaskine var mere afhængig af hø end af benzin.«

 

 

Forlaget skriver:

Historisk Tidsskrift skrev om
Kay Søren Nielsen: Soldaterne den 9. April 1940:

»En publikation, der lægger alle spekulationer bag sig og nøjes med
at fremlægge facts ... Forfatteren er museumsinspektør ved
Tøjhusmuseet, og hans bog gennemgår tysk og dansk militær
udrustning, uddannelse og bevæbning. Det er gjort klart og

oplysende og er i sig selv med til at give et bedre grundlag for en 9.
april-diskussion. Den indeholder tillige en pædagogisk fremstilling

af, hvad det egentlig var, de danske soldater foretog sig i
Sønderjylland den 9. april, og hvorfor de gjorde det. ... Billedsiden er
samlet af Hans Kierulff Hansen, og den har væsentlig selvstændig
værdi ...  De traditionelle billeder fra 9. april afspejler en tydelig
tendens: Tyskerne vises i motoriserede, beslutsomme og tætte

kolonner, danskerne som spredte enheder i udsatte stillinger. Hvad
angår de danske soldater, er det i god overensstemmelse med
virkeligheden, mens billedet af den tyske invationhær er delvis

fortegnet, viser Kierulff Hansens billeder, for han har i Bundesarchiv
i Koblenz hentet helt nyt materiale ... En tysk standarddevision
havde i 1940 940 motorkøretøjer og 5400 heste. Den tyske
krigsmaskine var mere afhængig af hø end af benzin.«

 



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Soldaterne den 9. april 1940&s=dkbooks

