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Den lille kriger og den store krig Svend Erik Sørensen Hent PDF Niels er en fiskerdreng fra Sydfyn midt i en
af de mest grusomme krige, der nogen sinde har været kæmpet i Danmark: Svenskekrigene – krige fulde af
krudt, kanoner og ikke mindst heste. Mellem fire og fem tusinde heste måtte således svømme over Lillebælt,
fordi krigsskibene ikke kom. Havde hestene ikke kunnet klare strømmen, ville hele Danmark i dag have været

svensk. Tiden er 1659.

Uddrag af bogen
Netop som han begyndte at slappe af og hengive sig til den jublende glæde over at være med til at sejle de
store, tunge, prustende dyr tværs over Lillebælt, dukkede der svenske soldater op på stranden foran dem. Det

var heldigvis et godt stykke fra det sted, hvor de ville lægge til.
Svenskerne var til fods og løb med lange musketter i hænderne, parate til at skyde, så det var et spørgsmål om

tid, hvem der ville være først fremme.

Om forfatteren
Svend Erik Sørensen er født 1942 i Karise, Østsjælland. Som ung stak han til søs, men senere fik han en
uddannelse som journalist på Næstved Tidende. I 1968 blev han ansat på Fyens Stiftstidende, hvor han

arbejdede i 34 år og blev kendt for sin ugentlige klumme ’Søndag med Sørensen’. Blandt hans sidste bøger
kan nævnes Historien om en mor – H.C. Andersens egen mor, Historien om Jonas og Forlad os vor skyld.
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