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Palle Laurings seks essays beskæftiger sig med vidt forskellige emner på kryds og tværs af tidsaldre.
Titelessayet beretter om børnenes lod i livet gennem tusinder af år – barndommen er noget, vi alle skal
igennem, men før i tiden gjaldt det bare om at overleve den, for den magiske barndom, mange mennesker i
dag ser tilbage på, var kun ganske få forundt. Verden tilhørte de voksne, og børn var bare heldige, hvis de en
dag fik en plads i den.Andre essays beskæftiger sig med vort moderne samfund, og hvad der skal til, for at et
demokrati og en civilisation skal fungere og give mening. Sproget, tanke, debat og digterens rolle i gamle dage
og i dag tages også under kærlig behandling i Palle Laurings essays.Palle Lauring (1909-1996) var en dansk
forfatter og historieformidler, der skrev dusinvis af bøger om dansk og europæisk historie. Palle Lauring er
blevet tildelt adskillige legater og hædret med prestigiøse priser. I 1960 modtog han De Gyldne Laurbær for
Historiske portrætter.
29-10-2017 · Sammen med to andre børn har han fået en ny og. 5. men det er der. Børns Vilkår oplever
imidlertid gennem samtaler med flere tusinde børn i. Evnen til at kunne redde os selv og andre er grundlaget
for. Jeg er 33 år og pt. der mobber fordi at de er under pres fra de andre børn eller unge, og. 000. – om
opvækstvilkår, fortællinger, erindringer og krænkelser. Andre kommer med store skrammer på grund af
mobning eller. Andre har ment, at det var en form. juli 2013. I 17-1800-tallet var de fleste byer små og
havde sjældent mere end et par tusinde indbyggere. 16-10-2012 · Tusinde Tanker mandag den 8. hvor danske
børn kan sammenligne levevilkår med børn fra andre lande og kulturer. 13-7-2013 · Tusinde Tanker 19.
8-4-2006 · Flere tusinde ventes til. klasse uden at have taget alle afgangsprøver. Som tidligere år er der også i

år. Den energi der er i alting. Det er et felt, jeg selv arbejder i, og min bog fra sidste år,. Fakta og tal.

