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Den bærende magt Ebbe Kløvedal Reich Hent PDF Tredje bind af Danmarksfortællingerne handler om
danmarks syv-otte yngste slægtsled – fra enevælden, over industrialiseringen, de to verdenskrige og frem til

1983.

Hvem er vi, os der bor i det her lille nordlige hjørne af verden, vi kalder Danmark? Hører vi sammen? Og
betyder det overhovedet noget? De færreste kan i vore dage kongerækken, og selv de store linjer i

Danmarkshistorien står uklare for mange. Men den fælles fortælling, der skaber sammenhæng mellem nogle
tilfældige mennesker og gør dem til et folk, kan vi slet ikke undvære, mente Ebbe Kløvedal Reich.

Derfor insisterede han på at genfortælle den, så vi alle kunne være med. Ebbe Kløvedal Reich gør
Danmarkshistorien så levende og nærværende, at man som læser uundgåeligt føler sammenhæng og tilhør

med konger såvel som trælle. Han fortæller, så det er en fryd, om alle dem, der var her før os. De, som skabte
det Danmark, der kun eksisterer, så længe historien om det lever iblandt os.
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