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Kelterne i Europa. Kunst, religion og historie Toni Liversage Hent PDF "Kelterne - hvem var de egentlig, og
hvad ved vi om dem? Og hvad er det, der er så fascinerende ved dette europæiske folkeslag, der ikke efterlod
sig nogen skriftlige kilder og heller aldrig skabte nogen stat, og det på trods af, at de keltiske stammer i en

periode havde bredt sig ud over det meste af Europa. Det er spørgsmål, som jeg har forsøgt at besvare i denne
bog om kelterne i Europa." Toni Liversage er dykket ned i kelternes kultur og historie og finder blandt andet

oplysninger om det sagnomspundne folkeslag fra arkæologi og fra klassiske forfatteres beretninger om
"barbarerne" fra nord. Bogen fortæller også om udviklingen frem til den tidlige middelalder og beskriver de
keltiske legender om kong Arthur og Den hellige Gral, som sidenhen er blevet en del af den fælleseuropæiske
kultur. Toni Liversage (1935-2014) var en dansk forfatter og oversætter. Toni Liversage havde et stort socialt

engagement og var i mange år en kendt feminist, fredsaktivist og socialist. Hun var uddannet mag.art. i
slavisk filologi og stod bag en del danske oversættelser af forfattere fra det tidligere Jugoslavien. Af Toni
Liversages eget forfatterskab kan nævnes "Fædre og døtre: russiske kvinder i aktion mod zarismen" (1976),
"At erobre ordet: kvinderne og arbejderbevægelsen" (1980), "George Orwell: en introduktion" (2000) og "Et

lille stykke elfenben: om Jane Austens forfatterskab" (2009).

 

"Kelterne - hvem var de egentlig, og hvad ved vi om dem? Og hvad
er det, der er så fascinerende ved dette europæiske folkeslag, der ikke
efterlod sig nogen skriftlige kilder og heller aldrig skabte nogen stat,
og det på trods af, at de keltiske stammer i en periode havde bredt sig
ud over det meste af Europa. Det er spørgsmål, som jeg har forsøgt
at besvare i denne bog om kelterne i Europa." Toni Liversage er
dykket ned i kelternes kultur og historie og finder blandt andet

oplysninger om det sagnomspundne folkeslag fra arkæologi og fra
klassiske forfatteres beretninger om "barbarerne" fra nord. Bogen
fortæller også om udviklingen frem til den tidlige middelalder og
beskriver de keltiske legender om kong Arthur og Den hellige Gral,
som sidenhen er blevet en del af den fælleseuropæiske kultur. Toni
Liversage (1935-2014) var en dansk forfatter og oversætter. Toni



Liversage havde et stort socialt engagement og var i mange år en
kendt feminist, fredsaktivist og socialist. Hun var uddannet mag.art. i
slavisk filologi og stod bag en del danske oversættelser af forfattere
fra det tidligere Jugoslavien. Af Toni Liversages eget forfatterskab

kan nævnes "Fædre og døtre: russiske kvinder i aktion mod
zarismen" (1976), "At erobre ordet: kvinderne og

arbejderbevægelsen" (1980), "George Orwell: en introduktion"
(2000) og "Et lille stykke elfenben: om Jane Austens forfatterskab"

(2009).
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