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General du Plat Nick B. Svendsen Hent PDF Det er nu 150 år siden, at Danmark blev angrebet af Prøjsen og
Østrig, og på "slagtebænk Dybbøl" grundigt slået af den overlegne prøjsiske hær, med tab af mange danske
soldaters liv. 1864 er et traume i dansk historie. Hele 1800- og 1900-tallet var der forskellige opfattelser af
begivenhederne. Nogle skuede fremad under mantraet - "hvad udad tabes skal indad vindes". Andre havde
holdningen - "hvad skal det nytte". Hvordan oplevede deltagerne i krigen 1864 de mange strabadser? En af
den danske hærs dygtige generaler faldt på Dybbøl slagmark. Denne bog beskriver general du Plats liv fra
hans første år i København, hans familie og hans officerskarriere. Han deltog, som dansk officer, i de to

slesvigske krige. Bogen beskriver også hans død på Dybbøl den 18. april 1864. Du Plat var også udstationeret
i Rusland, hvor han deltog i den russiske tsars erobring af Kaukasus. Bogen indeholder ligeledes en

beskrivelse af hans deltagelse i disse russiske militære operationer.
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