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1848. Borgerkrig og revolution Claus Bjørn Hent PDF 1848 blev et skelsættende år for Danmark såvel som
resten af Europa. De revolutionære ideer, der rundt om på kontinentet brød ud i reelle revolutioner, var med
til at fremme de liberale og nationale kræfter i Danmark, der dette år for alvor fik deres gennembrud og førte
til smuldringen af den dansk-tyske helstat. Herefter begyndte folket på flere forskellige måder at rejse sig

imod den etablerede samfundsorden og kræve reformer, som har betydet utroligt meget for landets
efterfølgende udvikling.

"Et meget vedkommende forsøg på at bringe dansk historie ind i en europæisk sammenhæng." –
Weekendavisen

"Lektor Claus Bjørn kan sin historie på fingrene. Og han fortæller historien godt. 1848 er ny og moderne
derved, at den handler lige så meget om "fjenden" i hertugdømmerne som om politikerne i København." –

Berlingske Tidende

"Bogen fortæller hele den komplicerede historie og sætter begivenhederne i 1848 i perspektiv. Først og
fremmest ved at sammenligne begivenhederne i København og Holsten mere konsekvent end nogen har gjort

det før." – Politiken

Claus Bjørn (f. 1944) er uddannet mag.art. i historie og blev i 1971 ansat ved Historisk Institut ved
Københavns Universitet som lektor i landbohistorie. Han har udgivet et væld af bøger om dansk

landbohistorie, landboreformerne og landbrugets andelsbevægelse. Claus Bjørn har desuden været redaktør
på tidsskriftet "Fortid og Nutid" og næstformand i Landbohistorisk Selskab.
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folket på flere forskellige måder at rejse sig imod den etablerede
samfundsorden og kræve reformer, som har betydet utroligt meget

for landets efterfølgende udvikling.

"Et meget vedkommende forsøg på at bringe dansk historie ind i en
europæisk sammenhæng." – Weekendavisen

"Lektor Claus Bjørn kan sin historie på fingrene. Og han fortæller
historien godt. 1848 er ny og moderne derved, at den handler lige så

meget om "fjenden" i hertugdømmerne som om politikerne i
København." – Berlingske Tidende

"Bogen fortæller hele den komplicerede historie og sætter
begivenhederne i 1848 i perspektiv. Først og fremmest ved at
sammenligne begivenhederne i København og Holsten mere

konsekvent end nogen har gjort det før." – Politiken



Claus Bjørn (f. 1944) er uddannet mag.art. i historie og blev i 1971
ansat ved Historisk Institut ved Københavns Universitet som lektor i

landbohistorie. Han har udgivet et væld af bøger om dansk
landbohistorie, landboreformerne og landbrugets andelsbevægelse.
Claus Bjørn har desuden været redaktør på tidsskriftet "Fortid og

Nutid" og næstformand i Landbohistorisk Selskab.

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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=1848. Borgerkrig og revolution&s=dkbooks

