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København Otto Rung Hent PDF "Engang var her blot et smalt sund mellem holme og strand. Fangstmænd
klædt i skind kom hertil i en brandhulet båd, så her var læ, smult vande og gik i land. De skjulte deres båd

mellem strandens siv, ryddede græs, fandt ved, tændte bål. Det første vartegn af røg stod rejst over
stenalderfolkets boplads her ved havn." Otto Rungs bog om København rækker helt tilbage til byens tidligste
historie og fortsætter op gennem århundrederne, hvor hovedstaden udvidede sig ind over landet, smukke
bygningsværker skød op overalt og romantiske parker og haver blev anlagt rundt omkring i byen. Bogen er
en hyldest til det gamle København, som byen så ud før 2. verdenskrig. Bogen er skrevet i og med samtidens
sprog og retskrivning. Otto Christian Henrik Rung (1874-1945) var søn af den danske meteorolog og opfinder

Georg Rung, men hans eget liv gik i en ganske anden retning. Rung arbejdede både som jurist og
embedsmand, men han er bedst kendt for sit virke som forfatter og manuskriptforfatter. I 1931 modtog Rung

Ridderkorset, og i 1943 blev han beæret med Holberg-medaljen. Han har endvidere fået opkaldt et
forfatterlegat efter sig og været uddeler af Otto Benzons forfatterlegat.

 

"Engang var her blot et smalt sund mellem holme og strand.
Fangstmænd klædt i skind kom hertil i en brandhulet båd, så her var
læ, smult vande og gik i land. De skjulte deres båd mellem strandens
siv, ryddede græs, fandt ved, tændte bål. Det første vartegn af røg
stod rejst over stenalderfolkets boplads her ved havn." Otto Rungs
bog om København rækker helt tilbage til byens tidligste historie og
fortsætter op gennem århundrederne, hvor hovedstaden udvidede sig

ind over landet, smukke bygningsværker skød op overalt og
romantiske parker og haver blev anlagt rundt omkring i byen. Bogen

er en hyldest til det gamle København, som byen så ud før 2.
verdenskrig. Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og

retskrivning. Otto Christian Henrik Rung (1874-1945) var søn af den
danske meteorolog og opfinder Georg Rung, men hans eget liv gik i

en ganske anden retning. Rung arbejdede både som jurist og
embedsmand, men han er bedst kendt for sit virke som forfatter og



manuskriptforfatter. I 1931 modtog Rung Ridderkorset, og i 1943
blev han beæret med Holberg-medaljen. Han har endvidere fået

opkaldt et forfatterlegat efter sig og været uddeler af Otto Benzons
forfatterlegat.
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