
41 Fortællinger om folk i fædrelandets historie
Hent bøger PDF

Rikke Agnete Olsen

41 Fortællinger om folk i fædrelandets historie Rikke Agnete Olsen Hent PDF Efter tabet af Slesvig og
Holsten i 1864 skrev historikeren A. D. Jørgensen Fyrretyve Fortællinger af Fædrelandets Historie. Hensigten
var at styrke den nationale følelse i folket, hvis selvforståelse havde lidt et betydeligt knæk ved nederlaget.

Historien har imidlertid ændret sig, siden A. D. Jørgensen skrev. Der er sket meget i Danmark og verden i
løbet af de 140 år. Man har fået større viden om fortiden, og man stiller andre spørgsmål til historien end i

1800-tallet. Men det er ikke mindre vigtigt at kende sin historie.

Rikke Agnete Olsen tager tråden op fra A. D. Jørgensen, men fortæller på en helt nutidig og original måde.
Det er der kommet en spillevende og medrivende Danmarkshistorie ud af! I 41 underholdende og oplysende

histore giver Rikke Agnete Olsen sit bud på fædrelandets historie fra vikingetiden til i dag.

En bog til alle, der ønsker at få eller genopfriske grundlæggende viden om danmarkshistorien - og som kan
lide en god fortælling.
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