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Dramatiske døgn i folkestyret Kaare R. Skou Hent PDF Kaare R. Skou beretter engageret og spændende om
24 af de mest dramatiske døgn i folkestyrets historie – fra martsrevolutionen i 1848 til tamilsagen i 1995. Læs
bl.a. om begivenhederne, der ledte frem til Grundlovens vedtagelse i 1849; om kampen på Fælleden i 1872,
der nær havde udviklet sig til en revolution; om kongens svære beslutning og de hårde forhandlinger, der
ledte til parlamentarismens indførelse i 1901; om Danmarks rolle i de to verdenskrige; om Jens Otto Krags

overraskende farvel til statsministerposten i 1972 og endelig de hektiske 1990’ere med nej til EU‘s
Maastrichttraktat i 1992 og oprør på Nørrebro året efter, hvor nejet blev forvandlet til et ja.

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.
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