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Rasmus ved Dybbøl Niels K. Kristensen Hent PDF April 1864. Den danske hær har taget opstilling ved
Dybbøl, og det store slag mod de prøjsiske tropper er lige oppe over. Det er dog tydeligt for enhver, at

nederlaget er uundgåeligt, og det skaber modvilje blandt soldaterne. Jens Kulsvier er med ved fronten, hvor
han graver skanser og løbegrave, mens Jørgen og hans familie er kommet til Sønderborg, hvor de hjælper, så

godt de kan.

Niels K. Kristensens tre bøger "Rasmus ved fronten", "Rasmus i kamp" og "Rasmus ved Dybbøl" handler om
krigen i 1864. Vi følger Jens Kulsvier og Jørgen, søn af Pastor Back, som kommer til at spille en væsentlig

rolle i månederne op til og under krigen, der kostede Danmark en stor del af Sønderjylland.

Niels K. Kristensen (1859-1924) arbejdede i mange år som skolelærer og bidrog i den forbindelse med
artikler og informationer til diverse håndbøger og tidsskrifter inden for lærerfaget. I 1899 debuterede han som
forfatter med børnebogen "En dreng fra `64", som han sidenhen fulgte op med en romanserie om den unge

dreng Rasmus og hans oplevelser i krigsårene 1848-1850.
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