
O país 
 
Dinamarca o país mais pequeno da Europa, sendo o mais 

meridional e o mais plano dos três países escandinavos, faz 

fronteira com a Alemanha. Sua população tem estimativa 

de 1,5 milhões de habitantes, e é um pais que possui clima 

temperado e a sua capital é Copenhague. A Dinamarca pos-

sui o sistema político a monarquia constitucional e parla-

mentarista, porém no ano de 1830 as revoluções com intui-

to liberal foi ganhando um forte impulso, e após 

as revoluções europeias de 1848, a Dinamarca tornou-se 

uma monarquia constitucional em 1849,desde então apesar 

da politica de neutralidade, a Dinamarca possuía interesses 

em conquistar mais colônias, pôr conta da expansão da 

revolução industrial. 

 
O Reino da Dinamarca e o Imperialismo  
 

Após a Guerra dos Ducados em 1864 e a perda, o reino da 

Dinamarca se  viu obrigado a ceder a Prússia os ducados de 

Schleswig e Holstein, que era posse pessoal, não do gover-

no, essa derrota fez com que marcasse a identidade dina-

marquesa, e nascesse um pequeno revanchismo, porém a 

Dinamarca continuou com a sua politica de neutralidade, e 

depois de acontecimentos a terra foi proposta novamente a 

Dinamarca porem o governo de  Cristiano  IX recusou devi-

do o território já possuir uma cultura alemã, evidenciando 

um dos motivos pela qual a Dinamarca queria conquistar 

mais colônias africanas e asiáticas, lutando para que a Prús-

sia não fosse a principal  ganhadora das colônias durante a 

artilha da África.  

  

 

O Reino da Dinamarca na Conferência de Berlim 

A Dinamarca manteve vários postos de comércio e quatro 

fortes na Costa do Ouro, na África ocidental, especialmente 

em torno do atual Gana. No início do século XIX a Coroa 

Dinamarquesa irá tomar o controle da colônia, mas devido  

vários os problemas encontrados para administrá-la e tam-

bém a oposição do povo local, o país acaba por vender seus 

entrepostos aos britânicos em 1850, e logo depois, o res-

tante da Costa do Ouro, que pertencia aos países baixos e 

logo em seguida a Grã Bretanha .  
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