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Jeanne d Arc Mads Jepsen Hent PDF "Jeanne d‘Arcs historie er et af de mærkværdigste kapitler i

verdenshistorien. Frankrigs skæbne synes beseglet. Efter en næsten hundredårig krigs omskiftelser rykker
englænderne sejrende frem overalt. Halvdelen af riget har allerede svoret den fremmede hersker troskab. Paris
er tabt, Orleans står for fald. Den mand, der skulle være Frankrigs enhedsmærke, Karl VII, er ubetydelig, sløv
og ustadig. De store ligger i indbyrdes fejde. Hver har travlt med at bjærge størst muligt bytte med hjem til
sin egen borg. De små mishandles, og landet ligger øde. Hvem tør under så fortvivlede forhold håbe på

redning fra undergangen og sammenbruddet? Og se, da fremstår der en lille bondepige. Hun kan hverken læse
eller skrive. Hun har ingen hær eller penge. Hendes styrke og rigdom er en urokkelig tro på, at hun er udsendt
i Guds ærinde. Hun erklærer, at hun vil forjage fjenden og frelse landet. Hun forkynder, at Vorherre har brug
for hendes folk, og at det derfor ikke skal udslettes." Mads Jepsen fortæller den utrolige historie om Jeanne
d‘Arcs kamp for Frankrig, hendes dybe tro på Gud og den utak, der var verdens løn for hendes kald. Mads

Jepsen (1868-1916) var en dansk forfatter og redaktør, der skrev en lang række bøger og artikler. Mads Jepsen
viste helt fra barnsben et stort talent for at skrive og modtog allerede som tiårig sit første honorar for en
artikel. Han er i høj grad kendt for sine mange biografier om blandt andre Jeanne d‘Arc, Peter Nansen og

Oliver Cromwell.

 

"Jeanne d‘Arcs historie er et af de mærkværdigste kapitler i
verdenshistorien. Frankrigs skæbne synes beseglet. Efter en næsten
hundredårig krigs omskiftelser rykker englænderne sejrende frem

overalt. Halvdelen af riget har allerede svoret den fremmede hersker
troskab. Paris er tabt, Orleans står for fald. Den mand, der skulle
være Frankrigs enhedsmærke, Karl VII, er ubetydelig, sløv og
ustadig. De store ligger i indbyrdes fejde. Hver har travlt med at
bjærge størst muligt bytte med hjem til sin egen borg. De små
mishandles, og landet ligger øde. Hvem tør under så fortvivlede

forhold håbe på redning fra undergangen og sammenbruddet? Og se,
da fremstår der en lille bondepige. Hun kan hverken læse eller

skrive. Hun har ingen hær eller penge. Hendes styrke og rigdom er
en urokkelig tro på, at hun er udsendt i Guds ærinde. Hun erklærer,



at hun vil forjage fjenden og frelse landet. Hun forkynder, at
Vorherre har brug for hendes folk, og at det derfor ikke skal

udslettes." Mads Jepsen fortæller den utrolige historie om Jeanne
d‘Arcs kamp for Frankrig, hendes dybe tro på Gud og den utak, der
var verdens løn for hendes kald. Mads Jepsen (1868-1916) var en
dansk forfatter og redaktør, der skrev en lang række bøger og
artikler. Mads Jepsen viste helt fra barnsben et stort talent for at

skrive og modtog allerede som tiårig sit første honorar for en artikel.
Han er i høj grad kendt for sine mange biografier om blandt andre

Jeanne d‘Arc, Peter Nansen og Oliver Cromwell.
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