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"Kongemagt" er et skuespil i fire akter, der foregår i et europæisk kongerige i starten af 1900-tallet og følger
en kongefamilie og folkene omkring den i et højdramatisk politisk spil om magt og ære. Karen Bramson
(1875-1936) var en dansk forfatter, hvis foretrukne genre var dramaet. Igennem denne kunstart gjorde
Bramson en dyd ud af at komme med indlæg i den kvindepolitiske debat, som foregik omkring 1900-tallets
start. Det kom blandt andet til udtryk i nogle af hendes første dramaer, "Den unge Frue, Mands vilje" (1900)
og "Mødre" (1901). Netop kønnene og forholdet mellem dem var et gennemgående tema i hendes
forfatterskab, hvor også blandt andet kultur, politik og kærlighed blev diskuteret. Bramson flyttede til Paris i
1914 og boede resten af sit liv i Frankrig, hvor hun også skrev og opførte sine dramaer.
I sommeren 2018 sætter Vejle Kunstmuseum fokus på ung kunst og arkitektur på Vejle Fjord. I Ringsted er
der liv og aktiviteter året rundt. Nordisk Oldtid - op til 1100. Århundreders sandflugt har skabt landskabet i
Nationalpark Thy.
Lod sig døbe i år 826. Den periode, som i dag kaldes vikingetiden, omfatter tiden ca. Og ligesom sproget
har været fælles i hele Norden. De første kristne kirker blev bygget omkring år 830. Norgesvældet betegner
områder der formelt var underlagt norske konger i højmiddelalderen. Norgesvældet betegner områder der
formelt var underlagt norske konger i højmiddelalderen. Nationalpark Thy. Ordet 'viking' blev brugt både i
vikingetiden og længe før og betød dengang vistnok. Højromantik 1800 - 1830 : Det ekstatiske - det
ungdommelige Kunstneren søgte her i begyndelsen af den romantiske periode den ekstreme. Harald Klak var

den første kristne vikingekonge. I Ringsted er du. Nordisk Oldtid - op til 1100. Besøg de smukke bygninger,
slotsparkerne og. Den periode, som i dag kaldes vikingetiden, omfatter tiden ca.

