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De stridbare danskere René Karpantschof Hent PDF Forlaget skriver: Bogen er den første brede fremstilling
af Danmarks politiske liv i den moderne gennembrudstid. Den anlægger et nyt, skarpt perspektiv på perioden
1848-1920 som en særegen mellemtid mellem enevælde og demokrati, kendetegnet ved talrige folkelige

protester og samfundskonflikter.

Med afsæt i folketoget den 21. marts 1848, der udløste enevældens fald, udfolder bogen i fem dele historien
om Danmarks vej frem mod nationalstat og demokrati. Bogens forfatter, historiker og sociolog René

Karpantschof, nuancerer de sociale, politiske og nationale spændinger i perioden og beskriver bl.a. tilkomsten
af den moderne politiske forståelse af’danskhed’, og hvordan den politiske selvforståelse begynder at forme
sig ud fra et højre-venstre-landskab, som vi kender det i dag. Som en særlig aktualitet starter og slutter bogen
med den nationale Slesvigkonflikt og spørgsmålet om monarkiets politiske rolle, der med Genforeningen og

Påskekuppet begge har hundredårs jubilæum i 2020.
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