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KAN KØBES SAMLET ELLER ENKELTVIST Isbn samlet: 9788712049531 DANMARK – EN
KOLONIMAGT Fra 1600-tallet til 1900-tallet var Danmark en kolonimagt. Det meste af tiden bestod riget af
Danmark og Norge, Hertugdømmerne og de nordatlantiske øer, og der var også besiddelser i både Indien,
Vestafrika og Vestindien.
Danmark – En kolonimagt fortæller om centralmagtens forhold til sine fjerne besiddelser; hvordan Danmark
med varierende held forsøgte at styre sit kolonirige, hvordan kolonierne påvirkede moderlandet, og hvilke spor
kolonitiden har sat sig i eftertidens Danmark. Bogen består dels af en kronologisk ordnet fortælling, der leder
læseren gennem Danmarks historie som kolonimagt, dels af en tematisk behandling af emner, som giver en
større
forsta
̊
else af forholdet til kolonierne. Der er sjældent skrevet danmarkshistorie med dette sigte – og aldrig i et
sa
̊
dant omfang. Danmark – En kolonimagt indgår i det kolonihistoriske standardværk Danmark og kolonierne,
der i fem bind behandler Danmarks rolle i den europæiske kolonialisme. Værkets bind supplerer hinanden,
men kan også læses hver for sig. • Danmark – En kolonimagt isbn: 9788712049548 • Grønland – Den arktiske
koloni isbn: 9788712049555 • Vestafrika – Forterne på Guldkysten isbn: 9788712049579 • Vestindien – St.
Croix, St.

Thomas og St. Jan isbn: 9788712049562 • Indien – Tranquebar, Serampore og Nicobarerne isbn:
9788712049586
¹ Frederik 6. Danmarks Riges Grundlov blev til i en periode med stærke brydninger i den danske stat, der
også omfattede Slesvig og. Diverse: Mchangama & Stjernfelt: “Men – ytringsfrihedens historie i Danmark”,
2016, s. Danmark, officielt Kongeriget Danmark, er et land i Norden og en suveræn stat, der ligger som den
sydligste af de skandinaviske nationer, sydvest for Sverige og syd. Den politiske udvikling i Danmark
1849-1915.
planetmaskinerne. Det kan bruges som et ekstra, smukt rum året rundt, og du kan dyrke masser af planter,
der ikke kan klare. 000m2 stor grund på halvøen Ahl, ca. 4 km fra Ebeltoft. Danmarks største
kulturhistoriske museum. Den politiske udvikling i Danmark 1849-1915. december 1839. Danmarks største
kulturhistoriske museum. Den politiske udvikling i Danmark 1849-1915. Det siges, at kronprinsen var glad
for hans undervisning, og det skyldtes måske bl. Flere af Ole Rømers maskiner blev sendt til forskellige
konger. København, 1982. ¹ Frederik 6. UNDER UDARBEJDELSE Forkortelseslisten indeholder
redaktionelle forkortelser brugt i litteraturlisten i det følgende og i litteraturhenvisninger i bindet i øvrigt.
000m2 stor grund på halvøen Ahl, ca. Det siges, at kronprinsen var glad for hans undervisning, og det
skyldtes måske bl. (anmeldt af Niels Thomsen). Grunden er en gave fra Ebeltoft Kommune til Københavns
Lærerforening, som fik.

