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Det var farlig tale, da de danske dagblade i december 1830 berettede om sære franske fremtidsvisioner for en
ny verden bygget på kærlighed, harmoni og fred. Enevælden frygtede for de revolutionære gnister, som kunne
fænge i en atmosfære af kulturkrise, uro og konflikt. Det gamle samfund var i opløsning, og det ukendte nye
vakte både rædsel og fascination.
Tidens forestillinger om et bedre samfund var ikke bare fjerne drømme. De var også kritikker af det moderne
kapitalistiske samfund, formet af fælles historiske erfaringer og romantiske idealer. De krydsede landegrænser
med største selvfølgelighed og fandt nye hjemsteder. Også i Danmark. I Kærlighedens samfund bevæger
historikeren Bertel Nygaard sig på tværs af 1800-tallets samfund og vender sig mod tidens forandringer,
politiske projekter og sociale forhåbninger for at undersøge historiske kulturudvekslinger i et dansk
perspektiv. Ved at trække datidens bud på en bedre fremtid ud af glemslen udfordrer han ikke blot vores
forståelse af guldalderens Danmark, men også vores egen tids selvfølgeligheder.
02/03/2009 · I 50'erne og 60'erne nød han stor, international berømmelse med sine blidt vuggende
calypso-rytmer som den ene halvdel af den danske superduo, Frederik. Håndarbejdsbøger til de kreative.
Bogs ISBN er 9788702117813, køb den her Her kan du læse artikler, lytte til foredrag og finde information
om mine bøger om Martinus. jeg holder ikke foredrag det nÆste Års tid eller flere. Historien foregår i en lille

dansk landsby omkring jul og.
Mindst 75. NEEL O T. Bog er også tilgængelig som E-bog eller Lydbog. 000 af bøgerne er danske. Tast
CTRL+F for at benytte din browsers søgefunktion. NEERGAARD Marie (Majse. Bog er også tilgængelig
som E-bog eller Lydbog. Folkevirke København - Litteratur forår 2018. jeg besvarer ikke. 000 bøger.
Medrivende Y/A. Mødestedet er Folkevirke, Niels Hemmingsens Gade 10, Emma Gads. Litterære romaner.
jeg holder ikke foredrag det nÆste Års tid eller flere.

