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Grundlovens vedtagelse. "Demokratiets danmarkshistorie" gennemgår år for år de politiske og
samfundsmæssige begivenheder, der har tegnet historien, siden Den Grundlovgivende Rigsforsamling første

gang trådte sammen i 1848. Vi hører om tabet af hertugdømmerne, om Estrups frugtesløse periode, om
systemskifte, verdenskrige, opgøret om Den Europæiske Union, Tamilsagen, lukningen af Tvind-skolerne og
meget mere. Ved siden af fortællingerne fra demokratiets historie er der for hvert år en kalender over årets
begivenheder samt oplysninger om betydningsfulde kulturelle, tekniske og videnskabelige nyskabelser og

portrætter af tidens mest betydningsfulde politikere. "Demokratiets danmarkshistorie" skaber overblik – både
ved hjælp af de store politiske linjer og de mere kuriøse hændelser – over en periode, som har tegnet det

samfund, vi i dag lever i. Kaare R. Skou (f. 1947) har i over tyve år fulgt det politiske liv i Folketinget og haft
sin daglige gang på Christiansborg, først som journalist for Radioavisen og fra 1989 som politisk redaktør for

TV 2. Han er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har desuden udgivet bøger om
danmarkshistorien og det politiske liv i Danmark.

 

I 1999 fejrede vi 150-året for Grundlovens vedtagelse. "Demokratiets
danmarkshistorie" gennemgår år for år de politiske og

samfundsmæssige begivenheder, der har tegnet historien, siden Den
Grundlovgivende Rigsforsamling første gang trådte sammen i 1848.

Vi hører om tabet af hertugdømmerne, om Estrups frugtesløse
periode, om systemskifte, verdenskrige, opgøret om Den Europæiske
Union, Tamilsagen, lukningen af Tvind-skolerne og meget mere. Ved
siden af fortællingerne fra demokratiets historie er der for hvert år en

kalender over årets begivenheder samt oplysninger om
betydningsfulde kulturelle, tekniske og videnskabelige nyskabelser

og portrætter af tidens mest betydningsfulde politikere.
"Demokratiets danmarkshistorie" skaber overblik – både ved hjælp
af de store politiske linjer og de mere kuriøse hændelser – over en
periode, som har tegnet det samfund, vi i dag lever i. Kaare R. Skou



(f. 1947) har i over tyve år fulgt det politiske liv i Folketinget og haft
sin daglige gang på Christiansborg, først som journalist for

Radioavisen og fra 1989 som politisk redaktør for TV 2. Han er
uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole og har desuden
udgivet bøger om danmarkshistorien og det politiske liv i Danmark.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Demokratiets danmarkshistorie gennem 150 år&s=dkbooks

