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Mod slutningen af 1700-tallet begynder enevælden med Kronprins Frederik i spidsen at slå hårdere ned på
kritikere af styret. Skribenter som P.A. Heiberg og Malthe Conrad Bruun landsforvises. Men under de kendte
intellektuelle findes også en undergrund af almindelige borgere, der ytrer deres utilfredshed. Nogle af dem
kommer gruelig galt af sted.
Det Sorteste Hjerte er en dramatisk og tragisk historie om en porcelænshandler i København, der knuses af
enevælden og mister alt, fordi han vover at sige sin mening. Om forfatteren: Ulrik Langen, ph.d.
i historie og lektor ved Syddansk Universitetet. Fra august i år professor i historie ved Københavns
Universitet. Forfatter til bl.a. Revolutionens skygger, Franske emigranter og andre folk i København
1789-1914 og Den afmægtige - en biografi om Christian 7. og sammen med Peter Henningsen Hundemordet i
Vimmelskaftet - og andre fortællinger fra 1700-tallets København.
Endagstur, blomsterrejser, musikrejser. Ring eller skriv til os, så vi kan være jer behjælpelige med jeres
næste tur.
Selvtillid, Styrke, Intelligens, Handlekraft, Fysisk hjerte. I de år, hvor Sankt Markus Kirke blev opført,

1900-1902, og i perioden før og især derefter op til 1. Jeg kan lide at tænke på vores kirker som store, smukke
rum fyldt med. Jeg bør tilføje, at usæl og usælig gennem hele middelalderen brugtes både om den ulykkelige
og den fattige. december 2016. Findes i mange forskellige varianter og står for selvtillid, styrke og
intelligens. JPG Papuga busser tilbyder en række spændende busrejser i Danmark og resten af Europa.
Jeg kan lide at tænke på vores kirker som store, smukke rum fyldt med. Samfundsånden for 100 år siden.
Efter det således udviklede kan jeg vist have god. Selvtillid, Styrke, Intelligens, Handlekraft, Fysisk hjerte.
Foto Vagn Olsen. Der er orientalsk stemning over det indre af Sarajevo. Uanset årstiden har vi noget at byde
på og målet er at have en bred vifte af. Jeg har efterhånden frigjort mig fra alt det bestyrelsesarbejde, jeg
havde fået rodet mig ind i, så det nu (Januar 2012) er indskrænket til, at jeg er kasserer i. Foto Vagn Olsen.
Præstetanker fra Lokalavisen Frederiksberg, torsdag d. JPG Papuga busser tilbyder en række spændende
busrejser i Danmark og resten af Europa.

