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2017 markerer 100-året for Danmarks salg af kolonierne Skt. Croix, Skt. Jan og Skt. Thomas til USA. Denne
bog fortæller hisstorien om de knap 250 års dansk kolonihistorie, der gik forud for salget, og ser på US Virgin

Islands i dag.

Forfatterne diskuterer emner som magt og modstand, slaveri og abolitionisme, racisme og repræsentation. Og
de ser på sprogbrugen før og nu (f.eks. ord som ´sort´, ´neger´ og ´slave´), på undskyldningsdebatten samt på

synet på og brugen af historien om Dansk Vestindien - på begge sider af Atlanten.

Bogen henvender sig til historieundervisningen på stx, hf og VUC, men kan læses af alle med interesse for
Danmarks og Caribiens historie.

Bogen indgår i serien his2rie, der er et netbaseret undervisningsmateriale specielt tilrettelagt til
historieundervisningen på stx, hf og hhx. Som supplement til seriens bøger findes hjemmesiden his2rie. Her
har hver bog i serien sin egen del med kildetekster, litteraturlister, links med mere. På hjemmesiden findes

også sider om historisk metode og kildekritik.

Rikke Halberg er cand.mag i historie og engelsk. Hun er museumsinspektør ved Arbejdermuseet og har
tidligere undervist ved Christianshavn Gymnasium. Bertha Rex Coley er cand.mag. i historie og engelsk. Hun

underviser ved Gefion Gymnasium.
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