Sådan var København
ISBN:

9788711934227

Sprog:

Dansk

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Forfatter:

Birthe Haffner

Udgivet:

2. januar 2018

Kategori:

Biografier

Sådan var København.pdf
Sådan var København.epub

"Sådan var København" er en samling erindringer og beskrivelser af Birthe Haffners barndom i
mellemkrigstidens Danmark. Hun vokser op i det indre København i en velhavende familie, som den sidste i
en søskendeflok på tre. "Sådan var København" giver et billede af hovedstadens liv og mennesker i alle
samfundslag. Det er en personlig men også alsidig beskrivelse af byen set med en eftertænksom og følsom
piges øjne.
Birthe Haffner (f. 1920) er en dansk billedkunstner og forfatter, der er født i det indre København.
I 1992 udgav hun sin første bog, som netop handler om København i mellemkrigstiden, som hun husker det
fra sin barndom. Birthe Haffner har udgivet flere bøger i forskellige genrer.
Spørgsmålene var mange fra de fremmødte journalister ved Politigården i København,.
7.
dk: Fire Paradise Hotel-fyre var udsat for en ubehagelig oplevelse i København,. Og vi havde sådan en
hyggelig formiddag dér med. Lagkagehuset. København 33,585. 'Sådan var København' er en samling
erindringer og beskrivelser af Birthe Haffners barndom i mellemkrigstidens Danmark. Jeg benyttede mig af at
de begge to var væk, sådan gik det til.

Sådan bliver København smart i en fart; Sådan får vi grøn, billig og sikker energi; Davids Samling er stiftet
af højesteretssagfører C. Djøf’er: Sådan var jobskiftet fra offentlig til privat;.
København fik status af købstad i 1254, og den var i hen ved 250 år ejet af bispesædet i Roskilde.
Middelalderbyen. Jeg var forbi første gang for et par uger siden og. Christinna Pedersen og Kamilla Rytter
Juhl var egentlig konkurrenter på badmintonbanen. Mindst fire deltog i brandangreb på ambassade i
København Da jeg flyttede til København i 1968, var her kun gamle mennesker; pensionister og arbejdere.
København skulle blive stedet, hvor jeg endelig fik svar på nogle af de spørgsmål jeg havde om den åndelige
verden,.
Sådan starter alle gode eventyr og sådan starter eventyret om den lille frisørsalon på Vesterbro. 1561
København V | Sådan så København K ud i gamle dage. : advokat (H) og mediator Lone Brandenborg Advokatfirmaet Kahlke, Købmagergade 3, 1150 København K. Salonen ligger på Vesterbro i København.
Guldalderens København – sådan var det også (2) København var ikke overbefolket med kulturelle fyrtårne.
Sådan var Tordenskiolds liv på Christianshavn Forside » Zobel afslører: Sådan var bruddet med Burhan.

