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Zoom København. Historier om hovedstaden gennem 850 år udgives i samarbejde med Golden Days og er
den officielle bogudgivelse i forbindelse med Golden Days-festivalen 2017, som har 850-året for København
som tema.
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 19. århundredes
brokvarterer, det 20. århundredes Fingerplan med tilhørende forstæder, det 21. århundredes verdensby
med Ørestad, Øresundsbro, metro...
”Saa er By som Borger” står der over trappen ind til rådhuset, men samtidig med at byen har haft en stabil
kerne, har den hele tiden befundet sig i en strøm af forandringer, og dermed har borgeren også måttet
omstille sig til stadig nye rammer. Et hovedgreb i denne bog om København er at beskrive samspillet
mellem de arkitektoniske rammer, de sociale fællesskaber og den personlige profil. Men herunder også
brydningerne mellem ”hytte og slot”, mellem aristokrati og borgerskab, mellem borgerskab og arbejdere –
som for eksempel i Højres og Socialdemokratiets kappestrid i 1880’erne og 1890’erne om at hævde deres
særlige københavnske identitet gennem masseoptog på gaderne.
Zoom København er forankret i konkrete personer, begivenheder, fænomener. Der stilles skarpt ind på en
konge, en bøsseskytte, en grosserer, en forfatter, en flanør, gadedrenge, en tekst, der kan gøre tiden
konkret og levende.

Martin Zerlang, født 1952, er professor i litteraturvidenskab og moderne kultur på Københavns Universitet
og forfatter til en lang række udgivelser om Københavns kulturhistorie.

Martin Zerlang
Zoom København
365 sider
Forlagets pris: 349,95 kr.
Udkommer: 30. august 2017

