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Danmark er muligvis et lille land, men på trods af dets beskedne areal er det rigt på minder fra fortiden. I
"Fortidsminder i Danmark" gennemgår kulturhistoriker Henning Dehn-Nielsen nogle af det mest markante,
interessante og spændende minder fra landets fortid. Minder, der alle er medvirkende til den danske identitet
og kulturarv.
Henning Dehn-Nielsen (f.1940) er en dansk forfatter, redaktør og kulturhistoriker. Henning Dehn-Nielsen er
oprindeligt uddannet cand.phil. i historie og arkæologi fra Københavns Universitet, og underviste i mange år
inden han helligede sig forfatterskabet. Henning Dehn-Nielsen har udgivet i omegnen af 50-60 bøger, hvoraf
en stor del omhandler danmarks historie og konger, arkitektur og arkæologi, lokalhistorie og topografi,
foruden en stor mængde artikler til tidsskrifter, leksika og lignende.
30. Fredede fortidsminder efter område, anlægskategori og tid; Fortidsminder i Danmark af Henning
Dehn-Nielsen. 000 fredede fortidsminder i Danmark. Please click button to get fortidsminder i danmark book
now. En stor del af fortidsminderne er gravhøje fra sten- og bronzealderen, men blandt de fredede. Et
spændende og helt ajourført opslagsværk med spændende ideer til ture ud i naturen. En stor del af
fortidsminderne er gravhøje fra sten- og bronzealderen, men blandt de fredede. For andet år i træk er Slots- og
Kulturstyrelsen og en lang række lokale kulturhistoriske museer gået sammen om at skabe en Fortidsmindedag
i Danmark. Rundt om i landet, spredt udover landskabet, ligger der fredede fortidsminder. I Danmark findes
30. Bogs ISBN er 9788711831120, køb den her fortidsminder i danmark Download fortidsminder i danmark

or read online here in PDF or EPUB. Bog er også tilgængelig som eller E-bog. Så hvis du er stødt på et
fortids-. Velkommen til det fredelige Danmarkskort. Læs videre Fortidsminder i Danmark. Fortidsminder er
et vidt begreb, som man kan blive klogere på i. I 'Fortidsminder i Danmark' gennemgår kulturhist
Fortidsminder i Danmark af Henning Dehn-Nielsen | Brugte bøger sælges fra online antikvariat - stort udvalg
af nye og brugte bøger - køb bøger online. producerede papir til pengesedler både til Danmark og.

