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I disse år oplever Grønlands hovedstad en større forvandling. Nye bydele bliver anlagt, samtidig med at ældre
områder saneres eller nedrives, og moderne højhuse skyder op. Midt i al denne aktivitet er det vigtigt ikke

helt at glemme fortiden og fortidens bygningskultur.

I denne bog er udvalgt nogle af Godthåbs gamle bygninger, hvis historie i hovedtræk fortælles. Der oplyses,
hvorvidt hver enkelt bygning er fredet eller er bevaringsværdig ifølge kommuneplanen.

Bogen er tilrettelagt som en ´byvandring´ som starter ved Grønlands Nationalmuseum, fører rundt i den gamle
bydel ved Kolonihavnen, videre op gennem centrum og forbi Kulturhuset Katuaq, for efter en afstikker til

Herrnhutmissionens smukke hovedsæde at slutte ved Sømandshjemmet og sidst ved Atlanthavnen.

Hvert enkelt hus er fotograferet og bag i bogen er der bykort, hvor dels hvert af de omhandlede huse er vist -
dels er den foreslåede ´byrundtur´ indtegnet.

Bogen er på dansk, grønlandsk og engelsk.

 

Forlaget skriver:

I disse år oplever Grønlands hovedstad en større forvandling. Nye
bydele bliver anlagt, samtidig med at ældre områder saneres eller

nedrives, og moderne højhuse skyder op. Midt i al denne aktivitet er
det vigtigt ikke helt at glemme fortiden og fortidens bygningskultur.

I denne bog er udvalgt nogle af Godthåbs gamle bygninger, hvis
historie i hovedtræk fortælles. Der oplyses, hvorvidt hver enkelt
bygning er fredet eller er bevaringsværdig ifølge kommuneplanen.

Bogen er tilrettelagt som en ´byvandring´ som starter ved Grønlands
Nationalmuseum, fører rundt i den gamle bydel ved Kolonihavnen,
videre op gennem centrum og forbi Kulturhuset Katuaq, for efter en
afstikker til Herrnhutmissionens smukke hovedsæde at slutte ved

Sømandshjemmet og sidst ved Atlanthavnen.

Hvert enkelt hus er fotograferet og bag i bogen er der bykort, hvor
dels hvert af de omhandlede huse er vist - dels er den foreslåede

´byrundtur´ indtegnet.

Bogen er på dansk, grønlandsk og engelsk.



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

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

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

