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Københavnerliv Kåre Lauring Hent PDF Forlaget skriver: Københavnerliv er en rigt illustreret fortælling om
de mennesker og det liv, der var i København fra 1857 til 1939, hvor byen blev forandret fra en lille, tæt

bebygget fæstningsby til en moderne storby. På mange måder var København dengang en anden by. Alligevel
gik indbyggerne også på arbejde gennem de gader, hvor vi i dag går. De gjorde deres indkøb de steder, hvor
vi i dag gør vore indkøb, nogle gange i de samme forretninger, og de levede i de samme ejendomme og

lejligheder, som vi i dag bor i.

Veloplagt og vidende fortalt af Kåre Lauring, der med sikkert øje har udvalgt bogens mange fotografier.

Jes Stein Petersen skrev i Politiken: »Fortiden eksisterer ikke, men vi, der lever nu, kan vække den til live ved
hjælp af ord og billeder. Kåre Lauring har en fornem sans for begge dele, hvad man kan forvisse sig om ved at

tage på tidsrejse med ham i bogen ' Københavnerliv ', der rummer fotos fra 1857 til 1940.«
 

»For os, der i dag bor i de lejligheder, er det næsten, som om vi kan mærke dem. De sov og elskede i vores
soveværelse, fødte deres børn her, hyggede sig i vore stuer og lavede mad i vores køkkener. De levede for en
stor del i de samme ejendomme og lejligheder, som vi i dag bor i. Her flyttede de ind som nygifte, her fejrede

de jul, konfirmation, sølv-og guldbryllup. Her døde de«, skriver Lauring i forordet.

... »Sikke en kærlighedserklæring til københavnernes liv og by!«
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