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Hjertets søde morgendrøm eller Til kamp mod dødbideriet Ebbe Kl\u00f8vedal Reich Hent PDF "Vi spiller jer
et spil fra gamle tider, der handler først om kærlighed og så om magtens spil. Vi viser jer, det nytter, når man
gider, og når man elsker, er man mere til. Vi spiller om en gammel, tosset digter, der fødtes lige nu for to

århundred‘ siden. Vi viser lidt om lyster og om pligter, og hvordan folket ændrer sig med tiden. Hr. Grundtvig
det var ham, der skrev de sange, som vi går rundt og synger stadigvæk den dag i dag. Vi be‘r jeg stemme i nu
et par gange: Teater, fællessang i festligt lag." "Hjertets søde morgendrøm" er Ebbe Kløvedal Reich og Ejvind

Larsens skuespil om Grundtvig, der markerede den store digters 200 års fødselsdag. Samtidig fortæller
stykkets undertitel, "til kamp mod dødbideriet", at verden endnu i dag må kæmpe mod de dødbidere, der også

på Grundtvigs tid modarbejdede oplysning, frihed og glæde for selv at kunne fastholde deres magt og
monopol på sandheden. Den danske forfatter og debattør Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005) var aktiv inden
for Vietnambevægelsen i 1960‘erne og var stor fortaler for frigivelsen af hash. Han boede en årrække i

kollektivet Maos Lyst. I 1967-68 var han redaktør for tidsskriftet Politisk Revy. Kløvedal deltog aktivt i den
offentlige debat og stillede blandt andet op til folketingsvalget i 1990. Ebbe Kløvedal stod bag en lang række

bøger, både romaner, debatbøger og fagbøger. I 1978 modtog han De Gyldne Laurbær og i 2004 Dansk
Forfatterforenings Faglitterære Pris og Otto Gelsted-prisen.

 

"Vi spiller jer et spil fra gamle tider, der handler først om kærlighed
og så om magtens spil. Vi viser jer, det nytter, når man gider, og når
man elsker, er man mere til. Vi spiller om en gammel, tosset digter,
der fødtes lige nu for to århundred‘ siden. Vi viser lidt om lyster og
om pligter, og hvordan folket ændrer sig med tiden. Hr. Grundtvig

det var ham, der skrev de sange, som vi går rundt og synger
stadigvæk den dag i dag. Vi be‘r jeg stemme i nu et par gange:
Teater, fællessang i festligt lag." "Hjertets søde morgendrøm" er

Ebbe Kløvedal Reich og Ejvind Larsens skuespil om Grundtvig, der
markerede den store digters 200 års fødselsdag. Samtidig fortæller
stykkets undertitel, "til kamp mod dødbideriet", at verden endnu i



dag må kæmpe mod de dødbidere, der også på Grundtvigs tid
modarbejdede oplysning, frihed og glæde for selv at kunne fastholde

deres magt og monopol på sandheden. Den danske forfatter og
debattør Ebbe Kløvedal Reich (1940-2005) var aktiv inden for

Vietnambevægelsen i 1960‘erne og var stor fortaler for frigivelsen af
hash. Han boede en årrække i kollektivet Maos Lyst. I 1967-68 var
han redaktør for tidsskriftet Politisk Revy. Kløvedal deltog aktivt i
den offentlige debat og stillede blandt andet op til folketingsvalget i
1990. Ebbe Kløvedal stod bag en lang række bøger, både romaner,
debatbøger og fagbøger. I 1978 modtog han De Gyldne Laurbær og i
2004 Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris og Otto Gelsted-

prisen.
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