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Ny danmarkshistorie i 100 bøger
a 100 sider. Bog 2, Grundloven
Vi gør en lang historie kort
Vi elsker Grundloven. Og vi er vilde med historien om,
hvordan magten i 1849 blev lagt i folkets hænder. Sådan
siger vi i skåltaler, og på grundlovsmøder taler politikere
om, at loven blev indført i fred og ro. Men sådan var det
ikke. Det fortæller lektor Bertel Nygaard i Grundloven,
bog 2 i serien 100 danmarkshistorier.
Grundloven viser, at ikke alle var lige begejstrede for det nymodens
demokrati. Grundtvig talte imod, og fattige, kvinder og unge var
stadig uden for det ﬁne selskab. Men elitens høje herrer ﬁk kamp til
stregen. De europæiske revolutioner havde sprængt rammerne for,
hvad der kunne siges og tænkes, og det kostede faktisk blod, sved og
indædte diskussioner at nå frem til dansk demokrati. Skål på det.

Forfatteren siger:
”Grundloven er et væld af drømme, forhåbninger og frygtforestillinger i stor
historisk skala – og lige så store overraskelser, skuﬀelser og nederlag. Den åbnede
nye fremtidsforestillinger og stillede både fortid og nutid i et nyt lys.”
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”Med Grundloven ser vi menneskene i de udsatte øjeblikke, hvor det interessante
sker – hvor de tænker nye tanker, eller hvor deres gamle idealer smuldrer bort; hvor
de viser sig begærlige, forfængelige eller sårbare, dristige eller geniale.”
– Bertel Nygaard

Find 100 danmarkshistorier på en række platforme, og kig ind på danmarkshistorien.dk. Du kan også spille med i MegaNørds app Dyst!,
hvor du kan kæmpe med vennerne om Danmark og dengang.
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Projektet 100 danmarkshistorier
er støttet af A.P. Møller Fonden.

Bertel Nygaard
er lektor i moderne historie ved Aarhus Universitet.
Om serien
Grundloven er bog nummer 2 i Aarhus Universitetsforlags serie 100
danmarkshistorier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbidder. 100 forskere tager fortiden under kærlig behandling og fortæller
om det, der var. Og det, der er. Bøgerne, der udkommer hver måned i
100 måneder, kan læses på en enkelt aften, men giver tanken modspil.
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