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Dansk Vestindien 1666-1917 Kay Larsen Hent PDF Kay Larsen fortæller som den første de Dansk
Vestindiske Øers historie, fra da det danske kompagni Vestindisk-guineisk Kompagni annekterede Skt.

Thomas i 1672. Øen var ubeboet, men danskerne begyndte hurtigt at importere slaver til øen for at opdyrke
jorden. Han fortæller de tre Dansk Vestindiske Øers begivenhedsrige og på mange punkter tragiske historie

helt op til salget af øerne til USA i 1916.

Kay Larsen (1879-1947) var en dansk forfatter, der er kendt for at have skrevet de første skildringer af dansk
kolonihistorie. Han skrev flere bøger om de Dansk Vestindiske Øer og om Danmarks handelshistorie. I 1919

blev Kay Larsen Ridder af Dannebrog, og i 1940 modtog han Fortjenstmedaljen i sølv.

En del af Kay Larsens påstande er sidenhen blevet modbevist, men bøgerne er betydningsfulde som historisk
dokument. De er skrevet ud fra datidens menneskesyn og med datidens sprogbrug. Eventuelle racistiske

udtalelser reflekterer ikke forlagets holdninger.

 

Kay Larsen fortæller som den første de Dansk Vestindiske Øers
historie, fra da det danske kompagni Vestindisk-guineisk Kompagni
annekterede Skt. Thomas i 1672. Øen var ubeboet, men danskerne
begyndte hurtigt at importere slaver til øen for at opdyrke jorden.
Han fortæller de tre Dansk Vestindiske Øers begivenhedsrige og på
mange punkter tragiske historie helt op til salget af øerne til USA i

1916.

Kay Larsen (1879-1947) var en dansk forfatter, der er kendt for at
have skrevet de første skildringer af dansk kolonihistorie. Han skrev

flere bøger om de Dansk Vestindiske Øer og om Danmarks
handelshistorie. I 1919 blev Kay Larsen Ridder af Dannebrog, og i

1940 modtog han Fortjenstmedaljen i sølv.

En del af Kay Larsens påstande er sidenhen blevet modbevist, men
bøgerne er betydningsfulde som historisk dokument. De er skrevet
ud fra datidens menneskesyn og med datidens sprogbrug. Eventuelle

racistiske udtalelser reflekterer ikke forlagets holdninger.
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