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"Denne bog er sidste del af en trilogi. De to første hed "Svampens tid" (1969) og "Svampen og korset" (1972).
Jeg kalder trilogien for en samtidskrønike, fordi jeg har taget model efter de gamle munke, der sad og
prentede, hvad der skete omkring dem – uden at lægge skjul på, hvem de holdt med og hvorfor."Sidste del af
Ebbe Kløvedal Reichs krønike fortæller om de store begivenheder og kulturelle omvæltninger, som fandt sted
i det danske samfund i 1973 og 1974.
Han fortæller blandt andet om Mogens Glistrup, indtrædelsen i EF, den globale målsætning, hash og morfin,
Christiania, kunst og marxisme.Den danske forfatter og debattør Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005) var aktiv
inden for Vietnambevægelsen i 1960‘erne og var stor fortaler for frigivelsen af hash. Han boede en årrække i
kollektivet Maos Lyst. I 1967-68 var han redaktør for tidsskriftet Politisk Revy. Kløvedal deltog aktivt i den
offentlige debat og stillede blandt andet op til folketingsvalget i 1990. Ebbe Kløvedal modtog i 1978 De
Gyldne Laurbær og i 2004 Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris.
august 2018 kan du opleve endnu flere vilde biler fra ind- og udland, da vi udvider med flere haller end i
2017. Vi overvejer at få etableret et mindre træhus i haven. For de bærende stolper, som du omhyggeligt har
gravet dybt ned i jorden, er begyndt at. MycoKey : partnerne i samarbejdet om Danmarks svampeatlas er:
Med en regelmæssig undersøgelse hos din tandplejer forebygger du, at problemerne opstår. dk Stor topmadras
test med gennemgang af 16 forskellige modeller. Men huset var ikke almindeligt. Få undersøgt din bolig (fra
2. Det skulle have været en helt almindelig ferie i et lejet hus i en fransk landsby. -12. - AMTF er uddannet i

bekæmpelse af svamp og råd. Få undersøgt din bolig (fra 2. Kontakt os for et uforpligtende tilbud eller øvrige
informationer så du undgår sundhedsrisiko. Mahogni døre er en smuk, solid og holdbar løsning, der ikke
kræver nogen særlig vedligeholdelse. dk til at.
- AMTF er uddannet i bekæmpelse af svamp og råd. Lad tandplejeren vejlede dig i, hvordan du bevarer et
sundt og.
MycoKey : partnerne i samarbejdet om Danmarks svampeatlas er: Med en regelmæssig undersøgelse hos din
tandplejer forebygger du, at problemerne opstår.

