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Tim Knudsen viser i denne bog, at det næppe var med Grundloven af 1849. Først i 1915 kan man hævde, at
demokratiet - også kaldet folkestyret - stort set var færdigudviklet i Danmark, men ikke før omkring 1945 var
tilslutningen til parlamentarisk demokrati på det nærmeste fuldstændig. Indtil da var dele af samfundets elite
meget skeptiske over for folkestyret. Elementerne i dansk folkestyre er blevet udviklet over en meget lang

periode, og dagens danske demokrati er på mange områder præget af strukturer, som rækker flere hundrede år
tilbage. Bogen fremdrager både de forhold, der har været gunstige for Danmarks demokratisering, og forhold,
der har gjort, at demokratiseringen har haft det sværere, end vi sædvanligvis vil være ved. Fra enevælde til

folkestyre er en ny udgave af bogen Da demokrati blev til folkestyre. Bogen handler om dansk
demokratihistorie indtil 1973. Efter gennemførelsen af en ny kommunalreform, Danmarks tilslutning til EF

og chokvalget i 1973 begyndte en ny epoke. Perioden herefter beskrives i bogen Fra folkestyre til
markedsdemokrati.

 

Hvornår blev Danmark reelt et demokrati, og hvordan? Tim Knudsen
viser i denne bog, at det næppe var med Grundloven af 1849. Først i
1915 kan man hævde, at demokratiet - også kaldet folkestyret - stort
set var færdigudviklet i Danmark, men ikke før omkring 1945 var

tilslutningen til parlamentarisk demokrati på det nærmeste
fuldstændig. Indtil da var dele af samfundets elite meget skeptiske
over for folkestyret. Elementerne i dansk folkestyre er blevet

udviklet over en meget lang periode, og dagens danske demokrati er
på mange områder præget af strukturer, som rækker flere hundrede
år tilbage. Bogen fremdrager både de forhold, der har været gunstige

for Danmarks demokratisering, og forhold, der har gjort, at
demokratiseringen har haft det sværere, end vi sædvanligvis vil være

ved. Fra enevælde til folkestyre er en ny udgave af bogen Da
demokrati blev til folkestyre. Bogen handler om dansk

demokratihistorie indtil 1973. Efter gennemførelsen af en ny
kommunalreform, Danmarks tilslutning til EF og chokvalget i 1973
begyndte en ny epoke. Perioden herefter beskrives i bogen Fra

folkestyre til markedsdemokrati.
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