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En 1000-årig vandring gennem det gamle København frem til, at byens portvagter blev inddraget i 1856, og
byportene blev åbnet på vid gab til fremtiden. På turen møder vi biskop Absalon, kongedatteren Leonora
Christina, der i næsten 22 år sad fanget i Blåtårn, skibsbyggere, bøsseskytten Jon Olafsson, ølbryggere,
rapkæftede madammer, guldmageren i Nyhavn, morderen Worm, bordelværtinden Anne Hattemagers og
mange andre af de mennesker, der boede i København. Vi følger i deres fodspor gennem de mørke gyder og
fornemmer lugten og støjen fra deres by, mens vi hører om, hvor og hvordan de boede, hvad de levede af, og
hvad der skete, hvis de ikke fulgte byens lov. For ligesom i dag havde mange af borgerne let ved at komme i
slagsmål, og byens lov forbød på det strengeste at hugge arme, ben og hovedet af hinanden. Den offentlige
straf var en vigtig del af fortidens liv, og mange af de ting, som vi i dag anser for lovlige, medførte dengang
kagstygning, gabestok, fængsel eller i værste fald døden på byens torv.
Nærværende er en tro kopi af en lille bog, som jeg skrev til beboerne i den østlige del af Nøkkerosevej.
Den blev udleveret i forbindelse med den årlige vejfest. Jakobsen har boet 12 år i Berlin og arbejder i dag
som guide i byen. 1800 til ca. 1850. Du kan cruise i Østersøen eller langs Norges kyst. 1800 til ca.
Nærværende er en tro kopi af en lille bog, som jeg skrev til beboerne i den østlige del af Nøkkerosevej.
I begyndelsen af 1820’erne kan man tale om en egentlig københavnsk kunstskole, der gjorde København til

et kunstcentrum på lige fod med München, Dresden, Berlin og andre storbyer i Europa. En byvandring i
København er en god måde at opleve og lære byens historie. Der også et stort udvalg i tysk, engelsk, norsk,
svensk og … Tag på krydstogt fra København, Kiel eller Hamborg. Mindst 75. Antikvariatet er på 450 m² og
har et stort udvalg på over 150.
Anders K. Anders K. Nærværende er en tro kopi af en lille bog, som jeg skrev til beboerne i den østlige del
af Nøkkerosevej.
Middelalderbyerne og Hanseforbundet Mange af de danske købstæder opstod eller udviklede sig i
middelalderen, og bystrukturen var nært beslægtet med byerne i Nordtyskland og Østersøområdet. Operation
Overlord; Del af 2.
Anderledes byvandringer med tema, quiz eller smagsprøver i og uden for København.

