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I foråret 2017 løb de første fem afsnit af DR’s store satsning, Historien om Danmark, over de danske
tv-skærme. Serien med Lars Mikkelsen i centrum er blevet en succes, og det samme er bogværket af samme
navn, som udgives i samarbejde med DR. Historien om Danmark fortæller hele danmarkshistorien i to bind på
hver ca. 400 sider – skrevet til hele Danmark.
Andet bind, som dækker perioden fra Reformationen 1536 til ca. 1990, kort efter den kolde krigs afslutning,
udkommer i efteråret 2017, samtidig med at DR udsender de næste fem afsnit, som fører seerne resten af vejen
gennem vores historie.
Historien om Danmark er henvendt til helt almindelige danskere, som gerne vil vide lidt mere, end det man
kan nå at fortælle i løbet af en times tv – men bøgerne kan også læses helt uafhængigt af tv-serien som en
moderne, nyskrevet danmarkshistorie til hele familien. Historien om Danmark præsenterer både ny viden og
gode historier – og den fortæller alt det man bør vide, for at forstå vores egen historie. Og det hele er rigt og
lækkert illustreret.
I manuskriptet, som menes at være nedskrevet i det 11. nyt fra tegnestuen. århundrede, genfortælles Orosius
på angelsaksisk, og i det pågældende afsnit berettes om nordmanden Ottar - den angelsaksiske genfortælling
… 1 Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke er Dronning Margrethe IIs motto 2 Tysk er
minoritetsspråk i Sønderjyllands amt 3 «Der er et yndigt land» er Danmarks (folkelige) nasjonalsang.
Christian Frederik (født 18. Året, der gik, er en fast rubrik på nyhedssiden. Trap Danmark er et omfattende

bogværk, der med fokus på natur og landskab, kultur, historie, byer, samfund og erhverv leverer informationer
og fortællinger om Danmark. Oktober: Jeg har lavet interview med P4 morgen om ”Den lilla Møghætte og
Pulven” på Holbæk Teater, samt til Dagbladene Køge/Ringsted/Roskilde, Nordvestnyt Holbæk/Odsherred og
Sjællandske. Jomsborg var en legendarisk borg beskrevet i Jomsvikingernes saga og Knýtlingesaga.
september 1786 i København, død 20. Trap Danmark er et omfattende bogværk, der med fokus på natur og
landskab, kultur, historie, byer, samfund og erhverv leverer informationer og fortællinger om Danmark. Her
skulle jomsvikingerne have haft deres base. Rosenkilde og Bagger, 1966-77. Bind 1-6. Trap Danmark er et
omfattende bogværk, der med fokus på natur og landskab, kultur, historie, byer, samfund og erhverv leverer
informationer og fortællinger om Danmark. Krystalhjertet Her kan du læse uddrag fra min seneste bog
Krystalhjertet. Artikkelen har stått i bladet: Ordet, Kvartalskrift for riksmålsbevegelsen, nr 4 i 2008.

