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I 1890’erne vandt industrien for alvor indpas i København. Kendte virksomheder som Titan, Valby
Maskinfabrik, Atlas, Dansk Rekyl-Riffel Syndikat, Lauritz Knudsen og vaskerimaskinfabrikken Vølund samt
mange andre, heriblandt den største og ældste blandt dem alle, Burmeister og Wain, forvandlede København
til en moderne industriby.
Hundrede år senere begyndte denne "store bølge" at trække sig tilbage. Historien om København som
industriby kan sammenfattes i blot tre generationer, hvilket denne samling af erindringsbilleder indeholder
flere eksempler på. "Det er en god bog om de faktiske forhold i jernindustrien, for så vidt Anders Laubjerg
forekommer at være et samvittighedsfuldt menneske, der har ønsket at lade ellers uhørte røster komme til
orde.
Der er mindst en god historie i alle mennesker.
Det handler blot om at lytte." - Politiken
Trommehinnen er en tynn, oval membran som dekker åpningen ut til den ytre øregangen, og adskiller dermed
mellomøret fra atmosfæren. For eksempel, den stående bølgen   =  (−) −  (+) Den anden feministiske bølge
1960-85. Det kom i stand på initiativ av den store pave Innocens 3, og planen var at hæren skulle sendes
sjøveien fra Venezia til Palestina. 2018 | Af CSR. Trommehinnen er en tynn, oval membran som dekker

åpningen ut til den ytre øregangen, og adskiller dermed mellomøret fra atmosfæren. Det kom i stand på
initiativ av den store pave Innocens 3, og planen var at hæren skulle sendes sjøveien fra Venezia til Palestina.
Fysiologi Øreknoklene. 11. Trommehinnen. 883 døde som følge af … En slik stående bølge vil alltid ha
punkter som ikke beveger seg i det hele tatt. Bølgeudbredelsen en seismisk bølge tager mellem fokus og
observationsstedet gennem Jorden bliver ofte tegnet som et strålediagram. Jeg har sjældent fået så mange
private beskeder som på den, og her i indlægget samler jeg lidt ekstra info om garn og farvekode. 2018 | Af
CSR. århundrede. Et eksempel af dette vises i figuren med underteksten 'Jordskælvsbølgers udbredelse'. I er
ikke få, der reagerer, når jeg poster min nystrikkede Kristianes bølgegenser på Instagram. 2018 | Af CSR.
marts 2011: Jordskælvet ved Sendai 2011. Den franske revolution - 1789 »La liberté ou la mort« Indhold på
denne side: Den franske revolution - 1789 * * Fra den borgerlige til den proletariske Revolution * * Den store
franske Revolutions Betydning for Eftertiden Bølgeudbredelsen en seismisk bølge tager mellem fokus og
observationsstedet gennem Jorden bliver ofte tegnet som et strålediagram. Disse kalles noder eller «knuter».

