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ned på det verdenssyn, der havde domineret kontinentet i århundreder og opdagelsen af Amerika fik landene
til at indlede en lang og blodig kamp for at udbrede sine ideer og underlægge sig andre civilisationer. De
næste århundreder bød på andre store omvæltninger såsom oplysningstiden, den franske revolution,

opfindelsen af dampmotoren, Napoleonskrigene samt en steppebrand af revolutioner i løbet af 1800-tallet.

Knud J.V. Jespersens bog fortæller om den historiske udvikling og de begivenheder, der formede Europa fra
1500 til 1900. Bogen beskriver også de nye strømninger og ideer, der drev udviklingen, og som stadig i dag
har afgørende indflydelse på den europæiske civilisation, heriblandt rationalisme, nationalisme, liberalisme
og socialisme.Knud Jesper Vinggård Jespersen er en dansk historier og professor ved Syddansk Universitet,
som har udgivet en lang række bøger om dansk historie. Han er blandt andet medlem af Det kongelige danske
Selskab for Fædrelandets historie og Videnskabernes Selskab. Knud J.V. Jespersen har modtaget en række

hædersbevisninger, heriblandt udnævnelsen til Kommandør af 1. grad af Dannebrog.
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