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De dybeste rødder Thomas Larsen Hent PDF Med dronning Margrethe som rejsefører inviteres læseren med
på et togt gennem Danmark. Aldrig før har dronningen fortalt så indgående om sit land og sine landsmænd.
Det er blevet til historien om os. Fortalt af en regent, der kender hver en krog af landet og forstår at tage

folkesjælen på kornet.

Dronningen fortæller om de første jægerfolk, om vikingerne og om tiden som stormagt. Hun beretter om
nederlagene, der næsten udslettede os, og om viljen til at rejse landet igen.

Undervejs kommer vi med den lille prinsesse Margrethe på rejse rundt i landet med forældrene, kong Frederik
og dronning Ingrid, hvor hun møder nye egne og mennesker.

Vi hører om, hvordan hun som tronavning og regent har oplevet de store skift i nyere tid, hvor Danmark er
gået fra knaphed til overflod, fra land til by, fra traditionelle kønsroller til kvindefrigøelse og fra venlig

nysgerrighed til skepsis over for indvandring.

Beretningen er gennemsyret af dronningens tro på, at vi kan klare udfordringerne, hvis vi vil.

Tag med på en tankevækkende rejse gennem rige med dronningen som kærlig, kyndig og kritisk vejviser.

 

Med dronning Margrethe som rejsefører inviteres læseren med på et
togt gennem Danmark. Aldrig før har dronningen fortalt så

indgående om sit land og sine landsmænd. Det er blevet til historien
om os. Fortalt af en regent, der kender hver en krog af landet og

forstår at tage folkesjælen på kornet.

Dronningen fortæller om de første jægerfolk, om vikingerne og om
tiden som stormagt. Hun beretter om nederlagene, der næsten

udslettede os, og om viljen til at rejse landet igen.

Undervejs kommer vi med den lille prinsesse Margrethe på rejse
rundt i landet med forældrene, kong Frederik og dronning Ingrid,

hvor hun møder nye egne og mennesker.

Vi hører om, hvordan hun som tronavning og regent har oplevet de
store skift i nyere tid, hvor Danmark er gået fra knaphed til overflod,
fra land til by, fra traditionelle kønsroller til kvindefrigøelse og fra

venlig nysgerrighed til skepsis over for indvandring.

Beretningen er gennemsyret af dronningens tro på, at vi kan klare
udfordringerne, hvis vi vil.

Tag med på en tankevækkende rejse gennem rige med dronningen
som kærlig, kyndig og kritisk vejviser.
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