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Det gamle Aarhus i farver Arne Kjær Hansen Hent PDF Forlaget skriver: De seneste år er digital farvelægning
af gamle fotografier blevet en populær måde at bringe fortiden til live. Det er blevet muligt at farvelægge
gamle billeder i så god en kvalitet, at det næsten er blevet svært at kende forskel på et nyt farvefoto og så et
farvelagt sort-hvid fotografi. Billederne får et helt nyt liv – og mange af dem ser ud som om de næsten er

taget i går.

Forfatteren Arne Kjær Hansen er en af dem, der har brugt teknikken. Han har fundet 55 billeder frem fra det
gamle Aarhus og farvelagt dem efter de farver, der blev brugt, da billedet blev taget. Der findes billeder fra

sidst i 1800-tallet til 1930’erne.

Datidens gader og de mennesker, der befolkede dem, kommer pludselig tæt på, når man sidder og betragter
Arne Kjær Hansens værker. Hvert enkelt foto er forklaret med en tekst forfattet af historiker Jørgen

Mührmann Lund.
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