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· Følg folk i by og på land helt tilbage fra stenalderen over vikingetid og middelalder og frem til i
dag.

· Læs om magtkampe mellem konge, kirke, adel og borgere; mellem bønder og herremænd; mellem
arbejdere og arbejdsgivere.

· Hør om de mænd og kvinder, der kæmpede for at gøre Danmark demokratisk. Oplev kvindernes
seje kamp for valgret og ligestilling.

· Læs om børnenes rolle i historien, om børnearbejde, og om hvordan børn fik rettigheder og unge
fik stemmeret.

· Få de politiske partiers historie. Læs om, hvordan velfærdssamfundet blev skabt. Hør om EU, om
græsrodsbevægelser, ungdomsoprør og meget mere.

I bogen er der også: Tidstavler og tekster med udblik til den store verden. Kongerækken og hovedpunkter i
Grundloven 1953. Oversigt over danske regeringer siden 1901. Minileksikon og ordforklaringer.
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