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Efter 7 bind komedier tager storværket Holberg • Ludvig Holbergs hovedværker 1-22 nu fat på faglitteraturen.
Holberg følte sig først og fremmest som historiker, og som eksempel præsenterer vi i tre bind et fyldigt
uddrag af det absolutte hovedværk, den over 2500 sider lange Danmarks riges historie.
I dette første bind skildres Christian 4.
s regeringstid. Kongen selv står i centrum med sine mange krige og sit omtumlede kærlighedsliv. Men vi hører
blandt meget andet også om koloniseringen af Grønland og de store opdagelsesrejsende Ove Gjedde og Jens
Munk. Bindet indledes med Holbergs egne overvejelser om hvordan et historisk værk skal skrives.
juni 1953. Endringer som mangler kildehenvisning og/eller avviker fra en objektiv fremstilling, kan bli
fjernet.
Christensen). Den er resultat av en forfatningsrettslig utvikling som begynte i 1849. I denne perioden
publiserte han en politisk satire kalt Metamorphosis (1726), en Beskrivelse af Danmark og Norge (),

Danmarks Historie, en kirkehistorie, biografier om berømte menn, Moralske Tanker. A. Skrifter udgivet af
Udvalget for udgivelse af kilder til landbefolkningens historie 1952-1964. Endringer som mangler
kildehenvisning og/eller avviker fra en objektiv fremstilling, kan bli fjernet.
juni 1953. Skriftlige kilder. R.
I denne perioden publiserte han en politisk satire kalt Metamorphosis (1726), en Beskrivelse af Danmark og
Norge (), Danmarks Historie, en kirkehistorie, biografier om berømte menn, Moralske Tanker. kurmr kunukr
karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but; eller på lidt mere nutidigt dansk: Gorm konge gjorde
kumler disse efter Thyra, kone sin, Danmarks bod Side 1 2 Her er min Bogliste Jeg gør gerne opslag i mine
bøger, så vidt tiden tillader det Bare send en mail om hvilket opslag der ønskes. Kilder af forskellig art.
Kongehus, flag, Rigsfællesskab og Island. «Den historiske raptus», 1730–1745. Danmark har et
ettkammersystem, et parlamentarisk regjeringssystem og en dronning, som bare har formelle og seremonielle
funksjoner.

