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En trilogi om Svendborg og Øhavet Hent PDF Forlaget skriver: Med udgivelsen 4. december af Svendborg
Historier har Livsglædens By fået en munter trilogi om livet i den gamle købstad og Det sydfynske Øhav.
Det var her, Dirch Passer under krigen blev uddannet sømand. Det var her, Mogens Amdi Pedersen ville

etablere maritimt hovedkvarter for Tvind-flåden.
Piet Hein og Mogens Frohn søgte forgæves at oprette hjemsted for Fulton-Stiftelsen – men mange andre ting

lykkedes i den charmerende by.

Henrik Cavling kaldte beboerne Danmarks kønneste på grund af vandet fra Termeriets kilder i
Christiansminde, og H.C. Andersen berømmede den smukke natur. Pigen på de velkendte SunMaid
rosinpakker er såmænd Sofie, der boede med sin mand Holger Dau i komponisten Oluf Rings hus.
Foskanerbevægelsens lyslokkede Ole fra Boghvedemøllen, blev i 50´erne tegnet af Kurt Ard til

Foskapakningerne, hvor Ib Schønberg og Knud Lundberg var spindoktorer for Boghvedemølleren Jørgen
Gryn - Birgit Meisters svigerfar.

Journalist og forfatter Bjarne Bekker dokumenterer og binder købstadslivets muntert fortalte historier
sammen med egne billeder fra den tid – hvor forfatteren iøvrigt var byrådsmedlem og med til at udnævne Hr.

Møller til æresborger i Svendborg.

De tre bøger Frederiks Øen, Øhavets Historier og Svendborg Historier kan købes i sampak eller hver for sig.

 

Forlaget skriver: Med udgivelsen 4. december af Svendborg
Historier har Livsglædens By fået en munter trilogi om livet i den

gamle købstad og Det sydfynske Øhav.
Det var her, Dirch Passer under krigen blev uddannet sømand. Det
var her, Mogens Amdi Pedersen ville etablere maritimt hovedkvarter

for Tvind-flåden.
Piet Hein og Mogens Frohn søgte forgæves at oprette hjemsted for

Fulton-Stiftelsen – men mange andre ting lykkedes i den
charmerende by.

Henrik Cavling kaldte beboerne Danmarks kønneste på grund af
vandet fra Termeriets kilder i Christiansminde, og H.C. Andersen
berømmede den smukke natur. Pigen på de velkendte SunMaid

rosinpakker er såmænd Sofie, der boede med sin mand Holger Dau i
komponisten Oluf Rings hus. Foskanerbevægelsens lyslokkede Ole

fra Boghvedemøllen, blev i 50´erne tegnet af Kurt Ard til
Foskapakningerne, hvor Ib Schønberg og Knud Lundberg var

spindoktorer for Boghvedemølleren Jørgen Gryn - Birgit Meisters
svigerfar.

Journalist og forfatter Bjarne Bekker dokumenterer og binder
købstadslivets muntert fortalte historier sammen med egne billeder
fra den tid – hvor forfatteren iøvrigt var byrådsmedlem og med til at

udnævne Hr. Møller til æresborger i Svendborg.



De tre bøger Frederiks Øen, Øhavets Historier og Svendborg
Historier kan købes i sampak eller hver for sig.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=En trilogi om Svendborg og Øhavet&s=dkbooks

