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Europeiska urkunder är en antologi med texter från antiken till efterkrigstiden som på olika sätt manifesterar
tanken om Europas särart, rättsuppfattning och fredsdrömmar.Både rättigheter och europeisk identitet är

framskymtande teman i många av texterna. Här återfinns den böhmiske kung Georgs utkast till en europeisk
fredspakt från 1460-talet. Hans idéer återkommer i en liknande men utförligare text som tillskrivs Henrik IV
av Frankrike och som på sin tid blev känd som Den stora planen". Den diskuterades senare av storheter som
Leibnitz och Rousseau och blev också utsatt för Voltaires ironi. Till samma genre ansluter sig William Penns
essä från 1693 om Europas nuvarande och framtida fred. Hur en faktisk europeisk fredstraktat kan se ut visar
utdrag ur överens-kommelserna i Osnabrück och Münster efter trettioåriga kriget.Här finns också texter från
tiden efter franska revolutionen av utopisten Saint Simon och den romantiske diktaren Novalis om den

europeiska gemenskapen.

Vitterhetsakademiens skriftserie om. Europeiska urkunder.

Släkten Thibault

Public servicebolaget Deutsche Welle som är del i tyska ARD sänder sedan 1993 dagligen på tyska engelska
och spanska. GlosbeMTRnD. Sådana handlingar eller urkunder skulle till exempel kunna inkludera

finansiella. That definition includes legal documents or instruments evidencing title or interest in such
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property. relation till europeiska världsbilder och livsideal. Med ett arkiv avsågs till en början särskilt utvalda
handlingar som förvarades på annan plats än i registraturen och kansliet och samtidigt också deras

förvaringsplats. Uppsala Akademiförvaltning Th. exquisite corpse of August Nordenskiöld National Library
of. LibraryThing est un site de catalogage et un réseau social pour les amoureux des livres. hur religionen ska
utövas böner riter ceremonier gudar etc. De behöriga myndigheterna bör därför . Bertel Appelberg De fyra
musketörerna.A Dumas o verkligheten. Europeiska Centralbanken Euron.nu ägs sedan av STK Finans och vi
står även bakom andra ekonomi och valutarelaterade hemsidor som bland annat Lainanvälittäjä Pundet.nu

och Dollarn.nu.
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