
Skagen
Hent bøger PDF

Claus Jacobsen

Skagen Claus Jacobsen Hent PDF Forlaget skriver: Claus Jacobsen fortæller om et Skagen, som de færreste
kender. Han har haft tilknytning til Skagen siden 1966, da han lavede sine første tv- og radioprogrammer fra

Danmarks nordligste bysamfund. Siden er det blevet til flere om denne atmosfærefyldte fiskerby.

Men hvad ved vi egentlig om skagboerne og Skagen, som hvert år besøges af 1-2 millioner mennesker, der
tiltrækkes af Grenen, lyset, Den Tilsandede Kirke, Brøndums Hotel, skagensmalerne og den årlige Skagens

Festival?

Alt dette og meget mere fortælles der om i denne bog om Skagen og omegn med de store naturrigdomme
samt om fiskerne og fiskeriet fra Danmarks største fiskerihavn, om de dramatiske strandinger gennem

århundreder, fyrenes Danmarkshistorie, om plantager, hede og sandmiler med forslag til udflugter og om,
hvor man observerer rovfugle på træk, om de syv kirker, kunsten og museerne, musikken og poesien samt om
arkitekturen og de usædvanlige gågader med omkring 100 specialforretninger. Bogen er den første samlede
fremstilling om Skagen, der i dag er en del af Frederikshavn Kommune, og denne mere end 600 år gamle

købstad, der fik købstadsrettigheder i 1413. Journalist og forfatter Claus Jacobsen har skrevet flere bøger om
Skagen samt produceret en række TV-udsendelser om skagensmalerne og Brøndums Hotel. Derudover står
han også bag bøger om samfund og kommunikation. Claus Jacobsen er tidligere kulturredaktionssekretær på
dagbladet Politiken og medarbejder ved Danmarks Radio, blandt andet som studievært i TV-Avisen, tidligere
tv-lektor på Danmarks Medie – og Journalisthøjskole i billedkomposition samt informationschef i Nordisk

Råd.
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