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Journalist Henri Nissen har beskrevet Brødremenighedens fristad Christiansfeld udefra og indefra.

Byen er ikke særlig stor - her bor kun 3-4.000 mennesker. Men til forskel fra andre danske byer på denne
størrelse, har Christiansfeld præg af købstad med dens store, monumentale huse og gennemførte byplan. Og

byen ånder af historie og miljø.

Byen har siden sin grundlæggelse i 1773 haft en særlig forbindelse - opad. Bag ved dens grundlæggelse lå
visioner om frihed, lighed og broderskab. Og den er fyldt med gode historier!

Disse historier fortæller Henri Nissen spændende og engageret.

Vi hører om honningkagernes og Christiansfelds historie, som hænger uløseligt sammen med
Brødremenighedens historie. - Som igen hænger uløseligt sammen med den saksiske greve Nicolaus Ludwig

von Zinzendorfs visionære liv og hans nyopdagelse af den personlige kristendom og fællesskab.

Vi hører også om Struensee, som bedrog Kongen med Dronningen og blev halshugget, netop som han var i
færd med at give tilladelse til opførelsen af Christiansfeld. Om Søren Kierkegaard, som voksede op i

Brødremenigheden i København. Om den onde grev von Holstein, der måske var morder, og hans hustru,
Christina Friederica, som var de fattiges engel - og smukkere, end man troede, da forfatteren fandt hendes

portræt.

Bogen er gennemillustreret af farvefotos af bl.a. kunstfotografen Barry Pringle.
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