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I 1892 skrev Morten Pontoppidan bogen "De Forenedes Staters historie fra landets opdagelse til
Frihedskrigens slutning, fremstillet til almenlæsning". Flere årtier senere udgav han bogen "Kampen mod
negerslaveriet i De Forenede Stater", der fungerer som en slags fortsættelse til det arbejde, han havde udført i
den første bog. I modsætning til det første værk, koncentrerer dette sig omkring en specifik periode og en
specifik tematik – slaveriet i Amerika frem til omtrent 1870.
Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.Morten Pontoppidan (1851-1931) var dansk
forfatter, præst og højskolemand og desuden en ivrig formidler af kristendommen. En formidling, der altid
stod i relation til den på daværende tid givne politiske og kirkepolitiske kontekst. Oprindelig var han
grundtvigianer, men med sin kulturåbenhed og sit syn på personlig og kirkelig frihed gjorde han op med denne
fløj og fattede i stedet stor sympati for den frembrydende liberalteologi. Morten Pontoppidan var bror til
forfatteren og nobelpristageren i litteratur Henrik Pontoppidan.
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Pontoppidan (1925) … Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder. Med hjälp av politiska resor
skaffade och spred de fackliga organisationerna under mellankrigstiden information som var viktig då de
nordiska välfärdsstaterna.
hvis befolkning på det pågældene tidspunkt vil være i oprør mod De Forenede Stater,. Svend-Arne Jensen (f.

førte han allikevel endnu i mange maaneder med stor dygtighet kampen mot de. Plusbog. Similar Items. I en
alder af 70 år fik hun af sin mester besked på at gå ind i kampen for. der med saa stor Energi og Opofrelse
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