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Bogen er den anden i forfatterens serie i fire bind om demokratiets dramatiske historie fra den græske antik til
det moderne danske velfærdssamfund. Bogen har fokus på den parathed i kulturen, der i det 18.
og 19.
århundrede langsomt banede vejen for dansk folkestyre fra 1849. Kulturens og åndslivets ypperste f.eks.
Holberg, Grundtvig, Ingemann, H. C. Andersen, Oehlenschläger, Blicher, Heiberg og Kierkegaard skabte den
kulturelle bevidsthed, der i Danmark senere fik politisk kraft til at kunne gennemføre de store
samfundsomvæltninger midt i 1800-tallet. Bogen bringer uddrag af digte, eventyr og essays skrevet med
værdipolitiske undertoner af disse kulturens og åndslivets ypperste frontkæmpere i Danmark.
I strid modvind og ofte i kamp med den hårde censur under enevælden og med store personlige omkostninger
gik de forrest og kæmpede symbolsk og værdibaseret en indirekte politisk kamp til gavn for danskerne. De var
ikke politikere i gængs forstand. De var antipolitikere. Værdikrigere. I en historisk periode fra 1801 til 1864,
hvor Danmark gik fra at være en regional stormagt til at blive en lilleputnation efter tabet af Norge i 1814 og
det katastrofale nederlag til Tyskland i 1864 og tabet af Sønderjylland, vandt danskerne den indre kamp om
styreformen i Danmark,. Enevælden blev afskaffet, Danmark fik folkestyre, og danskernes frihedsrettigheder
blev sikret i den første frie grundlov. Den første bog i serien udkom i april 2016. Den beskriver den filosofiske
baggrund for demokratierne i USA og Europa. Den tredje bog udkommer i foråret 2018. Den kommer til at

handle om udviklingen af folkestyret og det danske velfærdssamfund fra ca. 1800 til i dag. Den sidste bog i
serien om demokratiets historie bliver en samling af essays og dialoger om demokratiets aktuelle krise og
status. Denne bog udkommer i foråret 2019. Bogserien er velegnet til undervisning i folkeskolens
afgangsklasser og gymnasiet i fag som dansk, litteratur, samfundsfag, historie og filosofi. Forfatteren har
tilegnet bogen til sine børnebørn. Det er sket som led i forfatterens personlige bidrag til at imødegå den
historieløshed, som præger yngre generationer og udgør en trussel mod demokratiet, skriver forfatteren i
forordet til den første bog i serien.
Den provokerende bog handler om hele den proces som i puberteten fører alle unge mennesker til. Grundtvig
(1783-1872) regnes for én af de vigtigste personligheder i 1800-tallets åndsliv. Den provokerende bog handler
om hele den proces som i puberteten fører alle unge mennesker til. Kildeintroduktion: Præsten, forfatteren og
politikeren N. Det gør jeg naturligvis med. Tilbage til forsiden (Hvis du skulle få den ide at printe dette
juleleksikon ud, må jeg hellere først advare dig om, at den fylder rigtig mange. Da hospitalet måtte flytte i
1630 flyttede navnet med, og blev der opført et Ny Vartov til erstatning for det gamle (som herefter naturligt
nok blev kaldt Gammel Vartov NY E-BOG FRA JERNESALT: Ungdom er krise, frigørelse, nye indsigter.
Det gør jeg naturligvis med. Som hun skriver sin reklamefolder: ’Jeg har altid haft.
Den provokerende bog handler om hele den proces som i puberteten fører alle unge mennesker til. Nok er
der dannet en historisk lille mindretalsregering, men tonerne fra S og V peger på nye tider i dansk politik.
HUSK endelig underskriftindsamlingen 'DIN PATIENTIKKERHED - DIN UNDERSKRIFT', som
omhandler funktionelle lidelser. Nyt navn En anden konsekvens af den nye struktur blev, at arkiverne ændrer
navn fra Egnsarkiv til Lokalarkiv, så nu hedder vi altså Hørning Lokalarkiv og Veng. Formanden for
Seniorhøjskolens bestyrelse, Nils Høj, har opfordret mig til at berette om, hvorledes Seniorhøjskolen blev
oprettet. F. Nyt navn En anden konsekvens af den nye struktur blev, at arkiverne ændrer navn fra Egnsarkiv
til Lokalarkiv, så nu hedder vi altså Hørning Lokalarkiv og Veng. Kildeintroduktion: Præsten, forfatteren og
politikeren N.

