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Danske Konger i krig og fred Keld Berger Graugart Hent PDF Forlaget skriver: Danmarkshistorien fortalt på
en enkel og letforståelig måde i den rigtige rækkefølge med kongerækken som en rød tråd - tilsat anekdoter
og tidsbilleder inden for de historiske rammer. Fra forhistorien om Absalon og Margrete 1.s Kalmarunion

videre i kongerækken fra Christian 1. til Margrethe 2.

En almanak kalender, hvor kongerne som perler på en snor træder ind på scenen, lever deres periode med krig
og fred og forsvinder igen med et eftermæle. En konge, en periode eller en samtid kan læses enkeltvis eller

som en helhed, men pas på, det kan hurtigt blive en tidsrøver, når man først er gået i gang.

Til tider drager vi i krig, og som en flue på væggen oplever vi tidens vibrationer i små romanhistoriske
indslag inden for de historiske rammer og lidt fra forfatterens egne slægtsrækker, da hans oldemors bror Niels

Møller Kromann skrev Fanøs Historie i 1933 og blev Ridder af Danmark for dette værk.

Læser man bogen fra start til slut, vil man måske opleve følelsen af, at man i tidskalenderen kan placere et
hvert spørgsmål om kongerne i Danmarkshistorien i den pågældende periode, være rimeligt godt rustet i en

diskussion og få dobbelt så meget ud af et besøg på et historisk museum.

En oplagt bog som grundlag til en historieopgave eller til efterkrigstidens historieløse generation. Dem, der
ikke hørte efter i skolen, og dem, der på en enkel måde gerne vil vide mere om det, de gik glip af mellem

frikvartererne. Det er kongernes historie, Danmarks historie. Vores historie.
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