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I 2017 fejrer København fødselsdag, idet det er 850 år siden at Absalon ifølge Saxo anlagde sin borg her. Det
markeres bl.a. med denne bog, som udgives i samarbejde med Golden Days, som har København som sit

festivaltema i september.

Siden Absalon har magten i København haft sit centrum på Slotsholmen. Siden middelalderen har troen haft
sit centrum i Vor Frue Kirke. Siden 1479 har videnskaben haft sit centrum på Vor Frue Plads. Voldene

omkring København er stadig mærkbare og nærværende, selvom de blev sløjfet for mere end 150 år siden.
Men samtidig med at København hele tiden har haft sin fortid med sig, har byen i små og store ryk fragtet den

ind i en åben fremtid: Christian 4.s ”Ny-København”, Frederik 5.s ”Frederiksstad”, det 1800-tallets
brokvarterer, 1900-tallets Fingerplan med tilhørende forstæder, det 2000-tallets verdensby med Ørestad,

Øresundsbro, metro...

Bogen fortæller – som den første i overraskende mange år – vores hovedstads historie.

Bogen er forankret i konkrete personer og begivenheder. Deraf titlen: Zoom København. Der stilles skarpt på
en konge, en bøsseskytte, en grosserer, en forfatter, en flanør, en gadedreng, en tekst eller andet, der gør tiden
konkret, levende og vedkommende for nutidens læsere – uanset om man er fuldblods københavner eller om
man bor et andet sted og bare vil være klogere på vores allesammens på én gang højt elskede og stærkt

forkætrede hovedstad, og hvordan den er blevet til det den er i dag.
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