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Guld har alle dage haft en en særlig fascination. Her er et overflødighedshorn af viden, kultur- og kunsthistorie
skrevet af forfatteren Nina Hald, der også har skrevet bøger om diamanter og perler.
I denne bog får vi alle de fantastiske legender, eventyr og myter, som hører guldet og de andre ædelmetaller
til. Som femte bind i Nina Halds populært kulturvidenskabelige serie om ædelsten og smykker underholdes vi
nok engang med de skønneste billeder, og så kommer vi tættere end nogensinde før på sjældent sete
ædelmetalkreationer i den danske kongelige samling, specielt fotograferet til bogen. Nogle af Verdens største
og vigtigste smykkefirmaer og auktionshuse leverer resten af den visuelle side af bogen, godt suppleret af
Kjøbenhavns Guldsmedelaug (anno 1429), der også har tilladt offentliggørelse af aldrig før sete billeder af
deres samling. Vi skal blandt andet rundt om den sproglige anvendelse af ordet guld og ordsprog omkring
guld, Danmarks nationalsjæl – Guldhornene – Perus El Dorado, guld som møntfod, fiktionaliseret brug af
guld, alkymistisk guld, bladguldets historie og praksis, guldbrokade som båret af Dronning Margrethe 2., og
selvfølgelig skal vi også runde guldprisernes himmelflugt i krisetid.
Kongens mønt slås ikke længere i guld, men markerer sig i stor stil i bæredygtighedsdebatter om økologi.
dk ALT I NYT ARBEJDE OG REPARATIONER. Vill du sälja guld. net. Egenskaber. : 5944 1465 - Mail:
kontakt@christinas-guld. Vill du sälja guld. OFFSHORE MARINE CONTRACTORS, INC.
Guild guitars are made to be played. Family owned and operated, Offshore Marine.
The official website of bestselling author David Gibbins, whose books include Atlantis, Crusader Gold, The

Last Gospel (The Lost Tomb), The Tiger Warrior, The Mask of. Se mere her. Vi køber og sælger guld og
sølv. Family owned and operated, Offshore Marine. Ved produktion af smykker legeres guldet både for at
ændre dets farve og for at gøre guldet mere slidstærkt. SMS GULD köper guld till ett högt guldpris.
Bernadett Guld & Kollegen in Frankfurt am Main.
Herzlich Willkommen in der Zahnarztpraxis Dr. Farvet guld er guld legeret med andre grundstoffer. Select
Page.

