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Søens folk Hent PDF Forlaget skriver: Historieskrivningen om det moderne Danmark har traditionelt været
domineret af de folkelige bevægelser og deres bedrifter i forhold til opbygning af demokrati og velfærdsstat.
Til gengæld har fortællingen om Danmark som søfarts- og handelsnation ikke stået så stærkt, som den burde.

Landets mange havnebyer og dets placering mellem Rusland, Den Skandinaviske Halvø, Det centrale Europa
og De Britiske Øer gjorde tidligt de maritime erhverv afgørende for landets udvikling og internationale

forbindelser – og det er de stadig. Det er således sigende, at flere af landets største virksomheder gennem de
seneste 300 år har været knyttet til søfart.Søfarten har med andre ord været mere bærende for landets økonomi

og udvikling, end den har været for vores historieskrivning.

I Søens folk tager forfatterne fat på en række udvalgte faser i Danmarkshistorien og fortæller historien påny
med udgangspunkt i det maritime. Tilsammen fortæller bogen en anden historie, end den vi kender, om det

moderne Danmarks tilblivelse.
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