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Historien om Danmark - bind 2: Reformation, enevælde og demokrati 

 

Dette er historien om, hvordan Danmark blev Danmark. Det er fortællingen om et land, som i 1500-tallet 

var Nordens førende magt, men i århundrederne, der fulgte, blev reduceret til den småstat, vi kender i dag. 

Det er Danmarks historie fra reformationen gennem enevælde, oplysningstid, industrialisering og frem til 

demokrati og den moderne velfærdsstat.  

 

Det er en beretning om bønder og borgere, konger og krigsfolk, oprørske arbejdere og stålsatte 

statsministre. Her er sejre og endnu flere nederlag i krigene mod vores naboer, men her er også store 

fremskridt på andre fronter. Her er grundlove og højskoler, jazzmusik og verdenskrige, charterferie og 

jordskredsvalg – og en hel masse andet, som tilsammen udgør historien om Danmark.  

 

Historien om Danmark - Reformation, enevælde og demokrati følger efter Historien om Danmark - Oldtid og 

middelalder, der udkom i foråret. Med dette andet bind afsluttes serien. Begge bind er udgivet i 

samarbejde med DR. 

 

Det skrev anmelderne om bind 1: 

 "Den giver seerne til DRs danmarkshistorie den nødvendige ekstra historiske baggrund" – 

Berlingske 

 ”Bogen er smukt tilrettelagt” – Jydske Vestkysten 

"Smuk og rigt illustreret bog" – Weekendavisen 

”Moderne historieskrivning kan (…) ikke gøres meget bedre, og værket bør findes i ethvert hjem.” – 

litteratursiden.dk 

"Begge forfattere har en let, livlig pen, en kæmpe indsigt i deres tidsperiode og en smittende 

fortælleglæde." – bogblogger.dk 

 

Morten Fink-Jensen, (f. 1969),  lektor i historie ved Københavns Universitet . Har navnlig skrevet om dansk 

kultur-, kirke- og videnskabshistorie i bl.a. bøgerne Fornuften under troens lydighed (2004), Når det regner 

på præsten (2009) og bind 1 af Dansk skolehistorie (2013). 

 



Jes Fabricius Møller, (f. 1966), lektor i historie, Københavns Universitet. Han har bl.a. skrevet bøger om 

Tvind, kongehuset og en biografi om Hal Koch.  

 

Niels Wium Olesen, (f. 1963), lektor i historie på Aarhus Universitet siden 2004. Han er medforfatter til 

Danmark besat. Krig og hverdag 1940-1945 (2005) og De danske ministerier 1972-1993 (2017). 
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