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Kjersgaards Danmark¤Jylland Erik Kjersgaard Hent PDF Forlaget skriver: Historikeren og forfatteren Erik
Kjersgaard var en gudbenådet fortæller, som medrivende og vidende formidlede Danmarks historie for

tusindvis af læsere og tv-seere.I tretten år skrev han hver uge i Weekendavisen en artikel, der tog læserne med
til et nyt sted på Danmarkskortet - og dermed på kryds og tværs af Danmarkshistorien.

En række af disse artikler er samlet i Kjersgaards Danmark om henholdsvis Jylland, Fyn og øerne, Sjælland
og København. Teksterne er suppleret med billeder af fotografen Henrik Saxgren, der viser Danmark, præcis

som landet ligger nu. Hvert bind er desuden forsynet med gps-oplysninger for de steder, der omtales. 

Erik Kjersgaard (1931-1995) startede sin museumskarriere på Nationalmuseet og var fra 1982-1995 direktør
for Den Gamle By i Aarhus. Men generationer af danskere kender ham allerbedst for hans kolossale

forfatterskab og hans arbejde på tv, der i 1982 kulminerede med hans store Danmarkshistorie i tolv episoder.
Blandt hans bøger er tobindsværket Danmark under Besættelsen (1980-1981), bogen om Europa i

efterkrigstiden Fra Jalta til Jeltsin (1991) og Kjersgaards Danmarkshistorie (1993).
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