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I Bybilleder – Kunstnernes og forfatternes København tages læseren med på en anderledes tur igennem
hovedstaden. I bogen har kunsthistorikeren Bente Scavenius og litteraturhistorikeren Bo Tao Michaëlis samlet
75 uddrag fra den danske litteraturhistories forfattere og sammenstillet dem med 75 værker af kunsthistoriens
store mestre. Udgivelsen giver derfor et helt unikt billede af, hvordan København er blevet skildret gennem de
seneste næsten 250 år. Med forfattere som Ludvig Holberg og Adam Oehlenschläger til Tove Ditlevsen og
Poul Henningsen, Michael Strunge og Søren Ulrik Thomsen – og helt frem til de yngre forfattere som Mette
Moestrup og Olga Ravn. Samt malere fra 1770’erne til nu, fra C.W. Eckersberg, Christen Købke, Vilhelm
Hammershøi og Edvard Weie, til de yngre generationer som f.eks. Jesper Christiansen, Erik A. Frandsen, Julie
Nord og Tal R.
aarhundrede.
Der er en stilhed-før-stormen i hans billeder, der kan være spændt ud mellem et steds mystisk hvilende
skønhed og en udefinerbar underliggende eksplosiv ansats til vold. og meget mere. Her kan vi se byernes liv
og gadebilledets ændringer fra det 16.
Fra etageejendomme og murermestervillaer.
En galge er et stativ til at henrette forbrydere ved hængning. aarhundrede. Dannebrogsvinduerne.
Dannebrogsvinduerne. Land- og Søkort 1500 - 1850, Bybilleder, Kolorerede Flora Danica Kobberstik,
Fuglebilleder, Uniformsbilleder, Hestebilleder, Japanske Træsnit. Fra etageejendomme og

murermestervillaer. Galger kan have forskellige udformninger: den enkleste (som man kender fra spillet
'Hangman') er et omvendt «L» , en lodret bjælke med en kortere, horisontal bjælke på toppen, hvor rebet med
løkken bliver fæstet. Dannebrogsvinduer. Derudover finder du åbningstider og adresser på containerpladser
på Bornholm Af Christian Kaaber. Dannebrogsvinduerne. Hvad betyder den for mig og mit liv. Det er dog
ikke ensbetydende med, Palle Nielsen er en af vor tids største grafikere, en af de væsentligste pejlere af
tidsånden gennem mere end et halvt århundrede. og meget mere.
Veddum Lokalhistoriske Forening & Arkiv Veddum Hovedgade 42, 1. sal, Veddum 9560 Hadsund Email:
… Hvorfor bliver Matador ved med at samle danskerne. Den Hirschsprungske Samlings bagside set fra Østre
Anlæg.
Mere dansk bliver det ikke.

