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Livserindringer 1 N. P. Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Forfatter, militærmand og politiker N.P. Jensen var
ikke en mand, der var kendt for at spilde tiden. Han gjorde karriere inden for militæret, hvor han blandt andet
deltog i begge slesvigske krige, holdt foredrag om militærhistorie og efterfølgende udgav adskillige bøger om
krigshistorie. I sine senere år gik Jensen ind i politik og blev sågar folketingsmedlem, alt imens han stadig
opretholdt sit produktive forfattervirke. Det er dette liv fyldt med oplevelser, som N.P. Jensen fortæller om i
sit todelte erindringsværk, hvoraf bind 1 beskriver årene mellem 1830-1867. 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.
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