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Stockholm Stockholm Henrik Wivel Hent PDF Stockholm, Stockholm er en bog om Nordens smukkeste

hovedstad. Henrik Wivel tager læseren med på en rejse til Sveriges metropol og til skærgårdens møde mellem
himmel og hav. Han ser og oplever byen med egne øjne, men også med de svenske kunstnere og

kulturpersonligheders, som igennem de sidste 150 år, hvor Stockholm forvandles til en moderne storby, har
sat scenen og tilegnet sig byen, så den er blevet deres. Han beskriver kvartererne i indre by (Gamla stan,

Norrmalm, Vasastan, Östermalm, Kungsholmen, Södermalm), folder byens kunst og arkitektur ud med dette
dobbelt blik, der dels er hans eget, dels de andres til en samlet mosaik om en by og dens mennesker, om
byens historie og natur.  Resultatet er et billede af en by, der fremstår med stærk intensitet og skarpe
modsætninger. Bogen er rigt illustreret og indeholder kort over kvartererne og en liste over klassiske

spisesteder i Stockholm.

 

Stockholm, Stockholm er en bog om Nordens smukkeste hovedstad.
Henrik Wivel tager læseren med på en rejse til Sveriges metropol og
til skærgårdens møde mellem himmel og hav. Han ser og oplever
byen med egne øjne, men også med de svenske kunstnere og
kulturpersonligheders, som igennem de sidste 150 år, hvor

Stockholm forvandles til en moderne storby, har sat scenen og
tilegnet sig byen, så den er blevet deres. Han beskriver kvartererne i

indre by (Gamla stan, Norrmalm, Vasastan, Östermalm,
Kungsholmen, Södermalm), folder byens kunst og arkitektur ud med
dette dobbelt blik, der dels er hans eget, dels de andres til en samlet
mosaik om en by og dens mennesker, om byens historie og natur. 
Resultatet er et billede af en by, der fremstår med stærk intensitet og
skarpe modsætninger. Bogen er rigt illustreret og indeholder kort



over kvartererne og en liste over klassiske spisesteder i Stockholm.
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