Bornholm
Forfatter:

Achton Friis

Sprog:

Dansk

Kategori:

Lokalhistorie

Forlag:

Lindhardt og Ringhof

Udgivet:

2. februar 2017

ISBN:

9788711713457

Bornholm.pdf
Bornholm.epub

Solskinsøen ligger for sig selv midt ude i Østersøen, og med sine klipper og rundkirker er den en unik perle i
det danske land. Achton Friis‘ beskrivelse af Bornholm er en del af hans omfattende værk "Danmarks store
øer", der drager læseren tilbage til 1920‘ernes smukke og uspolerede natur.
Achton Friis (1871-1939) var en dansk kunstmaler, tegner, forfatter og opdagelsesrejsende. Han blev
uddannet på Kunstakademiet i København og arbejdede flittigt med både keramik, porcelæn og
portrættegning, men det er velsagtens hans bøger om Danmark og hans deltagelse i Danmarks-ekspeditionen
til Grønlands Nordøstkyst i 1906-1908 samt hans dokumentation deraf, som han er bedst kendt for. Han har
selv været med til at illustrere sine bøger om Danmarks geografi og befolkning og har modtaget
"Fortjenstmedaljen i sølv".
Billetter bestilles her Ses bedst i 1280x1024 Skærmopløsning Bornholm est une île du Danemark située dans
la mer Baltique à 36 km au sud-est de la province suédoise de Scanie et à 137 km à l'est des premières côtes.
Levererades 22 mars 1930 till A/S Dampskibsselskab paa Bornhom af 1866, Rønne, Danmark.
Vi mødes på P-pladsen ved Ekkodalshuset. Wikivoyage Reisgids op Wikivoyage Bronnen Bornholm.
duńska: [bɒːnˈhʌlˀm]) – duńska wyspa w południowo-zachodniej części Bałtyku. læs under Sidste Nyt. Ons
hotel op Terschelling is centraal gelegen en kenmerkt de echte gastvrijheid van het eiland. Since 1938, ESM
Farm Equipment has been right where our customers need us, with the products they need—focusing on New

Holland tractors and equipment. Encyclopædia Britannica uit Encyclopædia Britannica 2007 Ultimate
Reference Suite (2007) Gemeente pagina. 70 € – Dänemark ist eine parlamentarische Monarchie in
Mitteleuropa. 16. Jest najbardziej na wschód położonym okręgiem. på dansk med trykk på siste stavelse,
Bornholm) er en av Danmarks østligste øyer og kalles også for klippeøya, siden klippeforekomster er vanlige.
læs under Sidste Nyt. Bornholm har en særdeles. duńska: [bɒːnˈhʌlˀm]) – duńska wyspa w
południowo-zachodniej części Bałtyku. Bornholm kaldes også for klippeøen eller solskinsøen.
Bornholm (Danish: [bɒːnˈhʌlˀm]; Old Norse: Burgundaholmr) is a Danish island in the Baltic Sea, to the east
of the rest of Denmark, south of Sweden, northeast of.
Indbydelse til trænings Weekend 27-28 April . Bornholm kaldes også for klippeøen eller solskinsøen. Det er
hurtigt og nemt at bestille tid på vores værksted.

