Avtor knjige, Janez J. Švajncer, brigadir Slovenske vojske v
pokoju, se je rodil leta 1948 v Ljubljani, mladost je preživel v
Mariboru. Po izobrazbi je pravnik. V letih 1971-1972 je končal
šolo rezervnih oficirjev pehote v Bileći, potem še tečaj za
oficirje vojaške policije v Pančevu. V teritorialni obrambi in
na RSLO je prišel do čina majorja. V letih 1973-1974 je bil
zaposlen na Republiškem sekretariatu za notranje zadeve
(SDV), nato novinar na Večeru. Leta 1976 je postal glavni
urednik Večera, leta 1979 je bil odstavljen zaradi člankov o
generalu Maistru. Potem je bil dopisnik Komunista, zaradi
knjige Ministrova sprejemnica je spomladi 1990 ostal brez
službe. Decembra 1990 se je zaposlil na Republiškem sekretatiatu za Ljudsko obrambo, kjer je sodeloval pri spreminjanju
teritorialne obrambe v novo slovensko vojsko. Sodeloval je v
vojni za Slovenijo. Odlikovan je bil s častnim znakom svobode
Republike Slovenije, redom generala Maistra z meči, redom
slovenske vojske, znakom za zasluge pri organiziranju nove
slovenske vojske 1991, znakom obranili domovino 1991
in bojnim znakom Brnik 27. 6. 1991. Od poletja 1991 do
februarja 1993 je bil načelnik oddelka za domovinsko vzgojo
RŠTO, nato s činom generalmajorja direktor uprave za vojaške
zadeve do pomladi 1994.
Knjige s področja vojne in vojaške zgodovine: Svetovna vojna
1914-1918 (1988), Slovenska vojska 1918-1919 (1990), Vojna
in vojaška zgodovina Slovencev (1991, 1992), Teritorialna
obramba Republike Slovenije (1992), Obranili domovino
(1993), Vojna zgodovina (1996, 1998), Uniforme (1997), Pomlad 1991 (2001), Poletje 1992 (2007), Sablje (2006), Bajoneti
(2007), Meči, bodala, noži (2007), Sulice, sekire, helebarde
(2008), Čelade (2008). Uredil je zbornik Boj za Maribor (1988),
kot avtor je sodeloval pri nastajanju Enciklopedije Slovenije
in Slovenskega velikega leksikona. Leta 2004 je izšla knjiga
Logatec v zgodovini.
Zgodovino odlikovanj in znakov je predstavil v knjigah:
Odlikovanja in znaki na Slovenskem (1978), Naše stare značke
(1983), Partizanska odlikovanja, znaki in medalje (1985),
Gasilska odlikovanja na Slovenskem (1986), Avstro-Ogrska
za zbiralce (1991), Znaki slovenske vojske (1993). Za članke o
zgodovini odlikovanj, ki jih je objavil v ZDA, ga je Orders and
Medals Society of USA kot enega redkih Evropejcev odlikovala z medaljo za pisanje.
Romani in leposlovna dela: Čuden dan v Bukevci (1983, Kajuhova nagrada), Dež na Silvestrovo (1984), Življenje sv. Jurija
(1986), Past za podgane (1987), Vzpon in zmaga revolucije pri
sv. Tomažu (1987), Na stekleni strehi (1991), Odnesla je Drava
(2000). Za otroke je napisal Mihec iz velikega bloka (1978),
Minca, Tinca, Binče in gasilci (1983).
Z ženo Majo je poročen 37 let, imata pet odraslih otrok (Maja,
Tanja, Zarja, Matjaž in Jurij). Od leta 1998 vodi Vojni muzej v
Logatcu in izdaja Vojnozgodovinski zbornik (izšlo 33 številk).
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