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I "Portrætter" maler forfatter Peter Nansen en række stemningsbilleder af nogle af de mest markante
personligheder og kulturinstitutioner i Damark fra midten af 1800-tallet og til 1910'erne. Kong Frederik VIII
Prins Hans Herman Bang Bjørnstjerne Bjørnson Holger Drachmann Edvard Blaumüller George Brandes
Viggo Hørup Dagbladet Politiken Bogen er skrevet i og med samtidens sprog og retskrivning.
Peter Nansen (1861-1918) var en dansk journalist, forfatter, dramatiker og litterær forlagsdirektør. Han blev
født i København og voksede op i Aalborg og Næstved. Peter Nansen arbejde i flere år ved Berlingske
Tidende og skiftede sidenhen til Politiken, hvor han stod bag en stor mængde artikler både under sit eget navn
og under flere pseudonymer. Han skrev desuden en lang række romaner og skuespil, der blev udgivet i en
række tidsskrifter. Peter Nansens tid som forlagsredaktør skabte debat i samtiden, da han var meget positivt
indstillet over for den moderne naturalistiske og realistiske litteratur. Således er romanen "Brødrene Menthe"
fra 1915 tilegnet George Brandes, der var forgangsperson for det moderne gennembrud i dansk litteratur.
Museet fortæller 500 års danmarkshistorie gennem portrætter, historiemalerier, møbler og … Kontakt og find
vej. Portrætmaleri. Få et personligt og håndtegnet portræt eller illustration ud fra dit eget foto og ønsker til
farve og motiv. FOTOgalleriet - Kirkegade 149 - 6700 Esbjerg - Telefon 4079 4541 - fotogalleriet@mail.
Malerier. Bladet indeholder blandt andet portrætter af kendte og spændende danskere og noveller af danske
forfattere, og det er tilgængeligt som gratis e-blad. dk; Kort og rutevejledning Hvem er vi. Det
Nationalhistoriske Museum har til huse på Frederiksborg Slot. Museet fortæller 500 års danmarkshistorie

gennem portrætter, historiemalerier, møbler og … Dommergården, Dommervænget 6: Velkommen til Lene
Rasmussen & Claus Koch Parret er flyttet til Strynø fra Fredericia, hvor Lene stadig arbejder 3 dage om ugen.
Et portrætmaleri har stor personlig værdi og ligger i en kategori, hvor maleren skal være i stand til at
kombinere personlige særtræk. Få et personligt og håndtegnet portræt eller illustration ud fra dit eget foto og
ønsker til farve og motiv. dk; Kort og rutevejledning Hvem er vi. Officielle portrætter. Haagen-Müller er
Autodidakt; hans kunstneriske Udvikling har fundet Sted i Omgang med Malerkammerater, i Sorøtiden Aage
Wibolt, senere navnlig William Scharff.
FOTOgalleriet - Kirkegade 149 - 6700 Esbjerg - Telefon 4079 4541 - fotogalleriet@mail. Før musen
henover billedet for at se en forstørrelse Det Nationalhistoriske Museum har til huse på Frederiksborg Slot. og
meget mere.

