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Druide-Ordenen Sophus Michaëlis Hent PDF "Urgammel er menneskenes trang til at forene sig og slutte sig
sammen i fortrolige broderskaber af mer eller mindre lukket og hemmelig karakter. Sådanne intime forbund
har altid haft til formål at styrke "brødrene" indbyrdes gennem fælles hjælp og fælles stræben efter åndelig

udvikling og forædling."

Gennem tiden har verden set et væld af hemmelige selskaber og okkulte ordner, der ofte bryster sig af at
kunne spore sin oprindelse flere hundrede år tilbage i tiden. Ingen af dem kan dog føre sin afstamning

længere tilbage end Den Forenede Gamle Druide-Orden, som er lige så gådefuld, som den er gammel. Sophus
Michaëlis‘ bog giver et spændende billede af den ellers så hemmelighedsfulde organisation.

Sophus Michaëlis (1865-1932) var en dansk forfatter og digter, der i 1919 blev slået til Ridder af Dannebrog
og i 1929 blev hædret med titlen Dannebrogsmand for sit litterære virke. Sophus Michaëlis debuterede i 1889

med "Digte", og sidenhen udgav han et væld af romaner og digtsamlinger.
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sammen i fortrolige broderskaber af mer eller mindre lukket og

hemmelig karakter. Sådanne intime forbund har altid haft til formål
at styrke "brødrene" indbyrdes gennem fælles hjælp og fælles

stræben efter åndelig udvikling og forædling."

Gennem tiden har verden set et væld af hemmelige selskaber og
okkulte ordner, der ofte bryster sig af at kunne spore sin oprindelse
flere hundrede år tilbage i tiden. Ingen af dem kan dog føre sin

afstamning længere tilbage end Den Forenede Gamle Druide-Orden,
som er lige så gådefuld, som den er gammel. Sophus Michaëlis‘ bog

giver et spændende billede af den ellers så hemmelighedsfulde
organisation.

Sophus Michaëlis (1865-1932) var en dansk forfatter og digter, der i
1919 blev slået til Ridder af Dannebrog og i 1929 blev hædret med
titlen Dannebrogsmand for sit litterære virke. Sophus Michaëlis
debuterede i 1889 med "Digte", og sidenhen udgav han et væld af

romaner og digtsamlinger.
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