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BESKRIVNING

Nominerad till Stora Fackbokspriset 2017!»En underhållande, sympatisk och lättläst biografi. Petri vill
genom att skildra en inflytelserik person spegla en intellektuell brytningstid i Sveriges historia.« Östra
Småland»Gunnar Petri lyckas utomordentligt väl med att levandegöra upplysningstiden, påverkan från
franska revolutionen och liberalismens intåg i landet som en grund för det moderna Sverige.«
BibliotekstjänstHans Järta: mannen som speglar en omvälvande tid i Sveriges historiaHans Järta (1774?
1847) är en av de personer som bäst speglar den turbulenta tid då grunden läggs till det moderna Sverige.
Han var en av ?1809 års män? som ur nederlag och militärkupp banade väg för en fredlig och
framgångsrik omvandling av samhället.Hans Järta var en mångsidig man ? revoltör, satiriker och publicist,
finansminister och ämbetsman, självständig intellektuell och stridbar polemiker. Vid statskuppen 1809
intog han en ledande roll och blev sedan huvudförfattare till den nya regeringsform som skrevs i en
rasande fart.Gunnar Petri skildrar Hans Järtas händelserika och betydande liv. Boken ger en god inblick i
en omvälvande tid i Sveriges historia. Gunnar Petri har tidigare varit statssekreterare, generaldirektör och
VD för STIM.Fler pressröster om boken: »Den avgörande styrkan i Petris berättelse är tveklöst att han
mycket detaljerat och analytiskt skildrar Sveriges historia under dessa år, en historia där Järta var en
framträdande gestalt, stundtals en ren nyckelspelare. Petri har gjort ett inträngade arbete genom att ta del
av en mängd källor, protokoll, skrivelser, personliga brev och annat material från tiden. Det är ett
imponerande antal historiska gestalter som passerar revy och boken vänder sig allra främst till dem som
har ett starkt intresse av att lära mer om denna intressanta tid.« Dala-Demokraten»Gunnar Petri lyckas
utomordentligt väl med att levandegöra upplysningstiden, påverkan från franska revolutionen och
liberalismens intåg i landet som en grund för det moderna Sverige ? Denna genomarbetade biografi med
en utmärkt språkbehandling är lättläst för en målgrupp med intresse för tidsepoken.«
BibliotekstjänstGunnar Petri har medverkat i ?Veckans bok? för att berätta om Hans Järta. Intervjuar gör
PJ Anders Linder, chefredaktör för Axess magasin och Axess publishing. Se intervjun här!
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Hans Järta - E-bok - Petri Gunnar (9789175455167) | Bokus

Namnsdag 29 augusti. Medelinkomsten i området är 21 283 kr, snittbelåningen 1 466 768 kr.
Valdistriktet röstar borgerligt.

Hans Hierta Järta (1774 - 1847) - Genealogy - geni.com

Hans Järta, ursprungligen friherre Hans Hierta, född den 11 februari 1774 i Husby socken, Dalarna, död
den 6 april 1847 i Uppsala, var en svensk politiker ...

Hans Järta - Wikipedia

LIBRIS titelinformation: Hans Järta : en biografi / Gunnar Petri.
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HANS JÄRTA

https://www.bo-fi.club/?p=HANS%20J%C3%84RTA&ln=se
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