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København Hans Gregersen Hent PDF Forlaget skriver: København har siden begyndelsen af 1400-tallet
været Danmarks hovedstad, og det har selvfølgelig sat sit præg på byen, at landets monarker siden har boet

her. Det er også fra København, at regering og Folketing leder Det danske Rige.

En række vigtige begivenheder i Danmarks historie har udspillet sig i hovedstaden, og det gør historien
levende, at det stadig er muligt at opleve mange af de steder, hvor det skete: Ildebrande, belejringer og andre
krigshandlinger, pestepidemier og politiske begivenheder. Hertil kommer de mange berømtheder, der har

færdedes i byens gader. Samtidig med at historien er nærværende rundt om i den indre og ældste del af byen,
er København en sprællevende moderne metropol med en bankende puls døgnet rundt. Her er cafeer,

restauranter, teatre, museer, biografer, forlystelser og en række specialforretninger, der alt sammen er med til
at lokke et stort antal danske og udenlandske turister på besøg.

Bogen fortæller i overskuelig form om København fra byens officielle grundlæggelse i 1167 og frem til i dag.
Det er først og fremmest det gamle København, der behandles. Altså det, vi kender som den indre by eller

København bag voldene. En række seværdigheder bliver også omtalt.
Bogen er især tiltænkt lærere og elever, der skal på lejrskole i København. Den vil ligeledes være oplagt i
forbindelse med opgaveskrivning og projektarbejde og som en generel introduktion til hovedstaden.

Bogens kapitler er:

Fra Havn til København
Christian 4.s København

Enevældens by
Guldalderen og dens mennesker

Byen får vokseværk
Nye tider

Hvad skal du ellers se?

Bogen er fyldt med masser af farve- og enkelte sh-fotos. Bogen indeholder desuden en række opgaver..
Målgruppe: Fra 12 år
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