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Odense retake Anders W. Berthelsen Hent PDF Forlaget skriver: Odense retake – En by i forandring er en
fotografisk før- og nufortælling henover ca. 100 år med gamle og nye fotos – side om side som et

sammenhængende billedsæt. De nye billeder er fotograferet, så der opstår 100 billedsæt bestående af gamle
og nye fotos med, så vidt muligt, samme vinkel og perspektiv. Bogen viser udviklingen i Odense på en
folkelig og æstetisk måde, hvor de gamle steder og miljøer fra århundredskiftet er genfotograferet, så

forandringerne træder tydeligt frem.

Byens interessante og stemningsfulde atmosfære orkestreres af både det gamle og det nye billede. I takt med
at historien er skredet frem, har bybilledet ændret sig kolossalt, hvilket bogens billeder og små korte skarpe
tekster fanger og giver et indblik i. Bogen tager læseren med på en rejse i tid og sted rundt i Odense midtby,

ved havnen og de flotte omkringliggende kvarterer. Den giver et unikt indtryk af, hvordan Odense har
udviklet sig og viser samtidig lidt om, hvor byen bevæger sig hen.
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billeder er fotograferet, så der opstår 100 billedsæt bestående af

gamle og nye fotos med, så vidt muligt, samme vinkel og perspektiv.
Bogen viser udviklingen i Odense på en folkelig og æstetisk måde,

hvor de gamle steder og miljøer fra århundredskiftet er
genfotograferet, så forandringerne træder tydeligt frem.

Byens interessante og stemningsfulde atmosfære orkestreres af både
det gamle og det nye billede. I takt med at historien er skredet frem,
har bybilledet ændret sig kolossalt, hvilket bogens billeder og små
korte skarpe tekster fanger og giver et indblik i. Bogen tager læseren
med på en rejse i tid og sted rundt i Odense midtby, ved havnen og
de flotte omkringliggende kvarterer. Den giver et unikt indtryk af,

hvordan Odense har udviklet sig og viser samtidig lidt om, hvor byen
bevæger sig hen.
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