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Københavnerglimt Allan Mylius Thomsen Hent PDF En gåtur i København kan gøres på mange måder. Man
kan ile af sted uden øje for sine omgivelser. Eller man kan slentre gennem gaderne, kigge lidt på vinduer og
kroppe, dumpe ned på en café, lade øjnene vandre fra bygninger til mennesker til optrin. Helt tilfældigt,

herligt afslappende. Og endelig kan man gå en tur med Allan Mylius Thomsen.

I KØBENHAVNERGLIMT - EN KALEJDOSKOPISK ODYSSÉ GENNEM KØBENHAVNS HISTORIE tager
forfatteren og byhistorikeren Allan Mylius Thomsen os med på en historisk odyssé fra samfundets bund til

adel og kongers gemakker igennem århundreder.

Hør hvorledes byen udviklede sig omkring havnen allerede før Biskop Absalon grundlagde København. Hør
om København i kamp mod svenskerne, om de mange katastrofer, brande og pestudbrud, der lagde byen ned i
et inferno af død og råddenskab. Hør om liv og glade dage i middelalderbyen, om den stinkende by og dens
skidne gaders hæslighed, om folkelivet med tiggergang på Gråbrødretorv eller da det første juletræ kom til
landet - kort og godt, Københavnerglimt er en bog om Københavns skæbne, handel og vandel i byen gennem

århundreder.

Københavnerglimt er konverteret fra lydbånd, og lydkvaliteten lever derfor ikke op til moderne standarder.
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