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KAN KØBES SAMLET ELLER ENKELTVIS

Fra 1600-tallet frem til 1900-tallet var Danmark en af de europæiske kolonimagter, i perioder med besiddelser
både i Indien, Vestafrika, Vestindien og Nordatlanten. Gads Forlag har taget initiativ til at skabe et nyt

standardværk om Danmarks kolonihistorie, der henvender sig til et bredt, historisk interesseret publikum, og
som i mange år frem i tiden vil være det centrale referenceværk om emnet. Danmark og kolonierne beskriver

de enkelte koloniers historie fra etablering til afvikling: Dansk Vestindien, Grønland, Guldkysten og
besiddelserne i Indien. Desuden beskriver værket arven efter det danske herredømme i de forskellige kolonier.
I et særligt bind om Danmark behandles centralmagtens rolle i koloniriget, og her kan man også læse om,

hvordan kolonierne påvirkede Danmark.

Danmark og kolonierne vil fortælle kolonihistorien på en ny måde. Det tager afsæt i mødet mellem Danmark
og de enkelte kolonier og vil beskrive de koloniserede samfund på deres egne præmisser, men giver samtidig

plads til både de små historier og enkelte menneskeskæbner og de helt store sammenhænge.

 Værket udkommer i 100-året for salget af Dansk Vestindien og på et tidspunkt, hvor man i Grønland har
nedsat en Forsoningskommission til belysning af Grønlands historie som dansk koloni, og hvor der i

Danmark er en støt stigende interesse for Danmarks koloniale fortid på godt og ondt.

  Danmark - En kolonimagt

  Grønland - Den arktiske koloni

  Vestafrika - Forterne på Guldkysten

  Vestindien - St. Croix, St. Thomas og St. Jan

  Indien - Tranquebar, Serampore og Nicobarerne
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