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med masser af billeder og kort, så turen kan planlægges og nydes hjemmefra.

Bogen introducerer til klassicismen, til C.F. Hansens særlige kendetegn og ikke mindst til de 78 bevarede
bygninger, som han står bag.  

Igennem de seneste år har man kunnet spore en forstærket interesse for C.F. Hansens værker. Han er den
første i rækken af Danmarks internationalt kendte arkitekter. Hans arkitektur er af international karat og har
haft vidtrækkende betydning for nutidige danske arkitekter som f.eks. Jørn Utzon og Henning Larsen.

C.F. Hansens klare linjer og huse fremstår med deres enkle udtryk overraskende moderne.   

Guiden indbyder sin læser til at opleve bygningerne. Overskuelige kortudsnit gør det let at finde frem til de
enkelte lokaliteter.

Bogen er rigt illustreret med en række oversigts- og detaljefotos af værkerne - heriblandt Vor Frue Kirke,
Københavns Domhus, Metropolitanskolen, Aabenraa Rådhus og Lemvig Rådhus.

Thomas Roland er cand.phil. i forhistorisk arkæologi og arbejder som konsulent i Kulturarvsstyrelsen. Han
har en lang række publikationer bag sig.
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