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I "Den ukendte Ingemann" belyser Niels V.
Kofoed sider af B.S.
Ingemanns digtning, der ellers er blevet forsømt af litteraturforskere. Ingemanns eventyrlige værker
blomstrede op i den dunkle skygge af den franske revolution, Napoleonskrigene og det ydmygende danske
nederlag ved fredsslutningen i Kiel, og alligevel lykkedes det ham at krydre sine digte med filosofi, mytologi,
folkeminder og en dyb kærlighed til europæisk kultur.Niels V. Kofoed bringer sider af den ukendte Ingemann
frem i lyset ved at genfortolke hans forfatterskabs skjulte motiver og afdække dets indre udvikling. "Den
ukendte Ingemann" viser, hvordan den store eventyrdigter ikke blot giver udtryk for sin egen inderste sjæl,
men også for hele sin samtid og den kulturelle tradition, han skrev i.Niels Vilhelm Kofoed (f. 1930) har
skrevet et væld af bøger om dansk litteratur og kulturhistorie samt en lang række biografier om Danmarks
største forfattere. Efter uddannelsen som cand.mag. i dansk og fransk fra Københavns Universitet var Niels V.
Kofoed lektor ved Stockholm Universitet og senere Lund Universitet i Sverige og har sidenhen været
professor på University of Washington i USA.
Lundby (1818-48) står nok for de fleste kunstinteresserede som den danske landskabsmaler par … Mandag
den 30. Stålets vilje. Allererde i 1743 blev bygningen imidlertid afhændet til Gjorslev Gods. Maleren og

tegneren Johan Th. En fortælling om et journalistliv på farten. Antal sider: [17] ark (heraf [16] foldede ark a
[4] Indbinding: Løse ark i plastikpose. SF ligger til centrum-venstre, og den ideologiske base er
folkesocialisme inspireret af demokratisk socialisme og grøn politik. Men lagt næsten ned er den i hvert fald.
Som noget nyt vil vi her på siden sætte de nyindkomne/nyregistrerede arkivalier, Man kan selvfølgelig stadig
… Gasolin' i 1974: Franz Beckerlee, Wili Jønsson, Kim Larsen og Søren Berlev Ideologi og mærkesager.
Keramik. Maleren og tegneren Johan Th. 000 bøger. Korets medlemmer har gode muligheder for at deltage i
berigende kor-stævner og andre sanglige arrangementer. Historie : Rytterskolen i Holtug blev opført 1723 på
den nuværende adresse Holtug Linjevej 13. bearbejdede på www. Den 6. Landskabmaleren Til toppen
Næste. 645 sider.
En fortælling om et journalistliv på farten. Digitaliseret og udgivet af LFL's Bladfond 2008. En fortælling
om et journalistliv på farten.

