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Christiansborg-interiører Christian Elling Hent PDF "Det ældste Christiansborg er vor senbaroks og rokokos

betydeligste og mest centrale monument. Tillige det mindst kendte. At endnu eksisterende anlæg som
Fredensborg og Frederiksberg Slotte har påkaldt forskningens opmærksomhed fremfor det Christiansborg,
hvis hovedkarré gik op i luer 1794, kan ikke undre. Alligevel – Christian VI‘s enorme residensslot har

ubetinget krav på monografisk behandling." Kunsthistoriker og arkitekturforsker Christian Elling udgav i
anledning af kong Christians X‘s fødselsdag i 1944 en bog om Christiansborg. Historien begynder allerede i
1735, da rigets første arkitekt, Elias David Häusser, overtog byggeriet af den bygning, der stadig i dag er
scene for landets politiske drama. Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor, forfatter,

kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk barokarkitektur var Christian Ellings primære
forskningsområde, og i løbet af sit liv foretog han talrige lange rejser til Italien. Christian Elling udgav over

40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie, klassisk litteratur, dansk kulturhistorie og danske
herregårde.
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Christian Elling udgav i anledning af kong Christians X‘s fødselsdag
i 1944 en bog om Christiansborg. Historien begynder allerede i 1735,
da rigets første arkitekt, Elias David Häusser, overtog byggeriet af
den bygning, der stadig i dag er scene for landets politiske drama.
Christian Thorvald Elling (1901-1974) var en dansk professor,

forfatter, kunsthistoriker og arkitekturforsker. Italiensk
barokarkitektur var Christian Ellings primære forskningsområde, og i
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Elling udgav over 40 bøger om blandt andet italiensk kulturhistorie,
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