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"Bente Gyldenløve" er historien om tolderdatteren Bente, der tager en beslutning, som kommer til at ændre
hendes liv. I 1638 vælger hun at følge sin elskede Christian Ulrik Gyldenløve, søn af Christian IV og Kirsten
Madsdatter, til Tyskland under trediveårskrigen. Men omstændigheder omkring parret – både udefra- og
indefrakommende – sætter forholdet på prøve, alt imens krigen truer i horisonten. Børge Janssen (1867-1933)
var en dansk forfatter, der igennem hele sin opvækst var draget af litteraturen. Allerede som 21-årig fik han sin
litterære debut med novellesamlingen "Mulm" i 1888. De efterfølgende år brugte Janssen særligt på at rejse,
og han tilbragte blandt andet tid ved Middelhavslandene og i Afrika og Asien. Disse rejser skabte grundlag for
bøgerne "Spanske nætter" (1898) og "Fatme" (1900), men det var først senere, at Janssen kom tættere på et
egentligt litterært ståsted, og efter udgivelsen af bogen "Jomfruen fra Lucca" i 1904, blev han kendt for sine
folkeligt underholdende og kulturhistoriske romaner.
Kære Ellen Trane Nørby, Du udtaler i Ugeskrift for Læger atter, at »det nytter ikke noget, hvis lægerne går på
arbejde med en følelse af utilstrækkelighed«. NATHAN Ove. Christensen). Chapter 1. DENMARK, kings
v4. Mere fra Få første måned for 0 kr. NASH Jørgen. NEDERGAARD Herluf. Kvislemark sogn Historien
er skrevet ud fra folketællinger, kildemateriale, indsamlede oplysninger samt foto. RETURN TO INDEX. is
you can search for you perfect Icelandic horse. Melhores preços, sem custos reserva Her kan du får svar på en
masse praktiske spørgsmål om Ikast-Brande Gymnasium Fredensborg Slot ved Esrum Sø i Nordsjælland har
særstatus blandt de danske slotte som regentparrets mest benyttede residens efter Amalienborg. (anmeldt af C.
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