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Svampen og korset Ebbe Kløvedal Hent PDF Forlaget skriver: "Detteher er fortsættelse på en bog, jeg udgav
for tre år siden, som hed "Svampens Tid". Tilsammen er det mit bud på en genre, som man kunne kalde

samtidskrønike.

Det, jeg forsøger at påvise, er, at vi lever i en meget spændende og vigtig tid. Det er naturligvis en løs
påstand, men det er osse en fornemmelse, der ikke er til at ryste af, og som jeg både kender fra mig selv og fra

mange andre."

De første tre år af 1970‘erne blev på mange måder skelsættende for det danske samfund såvel som for hele
verden. Ebbe Kløvedal Reichs krønike fortæller blandt andet om forandringer og provokationer i
menighedslivet, om omvæltninger på Christiansborg, om ligestilling og begreber som kollektivitet,

sammentænkning og bevidstgørelse.

"Svampen og korset" er efterfølger til "Svampens tid", der fortæller om slutningen af 1960‘erne. "Du danske
svamp" er sidste del af krøniken og fortæller om 1973 og 1974.

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 modtog i 1978 De Gyldne Laurbær og i 2004

Dansk Forfatterforenings Faglitterære Pris.
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