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Assistens 250 Hent PDF Forlaget skriver: Assistens 250 er udgivet i anledning af Assistens Kirkegårds 250-
års jubilæum. Bogen er først og fremmest kulminationen på mere end 25 års grundforskningsarbejde, senest

ved gravminderegistrator Marianne Linnée Nielsen, med at registrere Assistens Kirkegårds godt 2000
bevaringsværdige gravmæler. Disse gravmæler figurerer alle i bogens katalogdel og på tilhørende kort, der
angiver, hvor på kirkegården de befinder sig. Fyldige registre over kendte personer, kunstnere, støberier,

donatorer og forfattercitater på gravmælerne bidrager til, at både fagfolk og lægmand let kan tilgå materialet
med egne formål for øje.

Desuden rummer Assistens 250 en række artikler af varierende omfang. Historiker Bjørn Westerbeek Dahl og
dr. phil., arkitekt m.a.a. Kirsten Lindberg har bidraget med artikler om henholdsvis kirkegårdens topografi og

om dens bygninger og mure, begge ledsagede af mange interessante illustrationer, herunder historisk
kortmateriale. Bogen rummer desuden en både overordnet og afdelingsvis gennemgang af kirkegårdens
historiske, nutidige og fremtidige anvendelse foruden 50 mindre artikler om udvalgte gravsteder og

personerne i dem skrevet af kirkegårdsvejleder Stine Helweg. Bogen rummer tillige smukke billeder af
kirkegårdens sten og vegetation taget af fotograf P. Wessel.

 

Forlaget skriver: Assistens 250 er udgivet i anledning af Assistens
Kirkegårds 250-års jubilæum. Bogen er først og fremmest

kulminationen på mere end 25 års grundforskningsarbejde, senest
ved gravminderegistrator Marianne Linnée Nielsen, med at registrere
Assistens Kirkegårds godt 2000 bevaringsværdige gravmæler. Disse
gravmæler figurerer alle i bogens katalogdel og på tilhørende kort,
der angiver, hvor på kirkegården de befinder sig. Fyldige registre

over kendte personer, kunstnere, støberier, donatorer og
forfattercitater på gravmælerne bidrager til, at både fagfolk og
lægmand let kan tilgå materialet med egne formål for øje.

Desuden rummer Assistens 250 en række artikler af varierende
omfang. Historiker Bjørn Westerbeek Dahl og dr. phil., arkitekt
m.a.a. Kirsten Lindberg har bidraget med artikler om henholdsvis
kirkegårdens topografi og om dens bygninger og mure, begge

ledsagede af mange interessante illustrationer, herunder historisk
kortmateriale. Bogen rummer desuden en både overordnet og

afdelingsvis gennemgang af kirkegårdens historiske, nutidige og
fremtidige anvendelse foruden 50 mindre artikler om udvalgte

gravsteder og personerne i dem skrevet af kirkegårdsvejleder Stine
Helweg. Bogen rummer tillige smukke billeder af kirkegårdens sten

og vegetation taget af fotograf P. Wessel.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Assistens 250&s=dkbooks

