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Fynbogen 2016 Bodil Steensen-Leth Hent PDF Fyn er fuld af gode historier, som fortjener at blive fortalt. I
denne første udgave af årbogen Fynbogen fortæller vi elleve af dem, og vi kommer vidt omkring – både
geografisk og tidsmæssigt. Der er den dramatiske fortælling om adelsdamen Anne Holck fra Lohals, der

modigt trodser fjenden under Svenskekrigene, men som må lide en barsk død i slottets hundehus. Vi kommer
også en tur i fattiggården i Fåborg omkring år 1900, hvor Ellen og hendes familie er endt efter en dramatisk
social nedtur. Og så er der portrættet af en af Odense store sønner Jacob Winsløw, der egentlig skulle have

været præst som sin far, men endte som tidens største anatom. Endelig rummer bogen smukke
erindringsartikler om at vokse op i gaderne omkring Holmehusvej i Odense og om at gå på Sct. Hans Skole i

halvtredserne.

Ja, Fyn er rig på historier, så sæt dig til rette, og lad fortællingerne folde sig ud.

Bogen er rigt illustreret i sort-hvid og farver.

 

Fyn er fuld af gode historier, som fortjener at blive fortalt. I denne
første udgave af årbogen Fynbogen fortæller vi elleve af dem, og vi
kommer vidt omkring – både geografisk og tidsmæssigt. Der er den
dramatiske fortælling om adelsdamen Anne Holck fra Lohals, der
modigt trodser fjenden under Svenskekrigene, men som må lide en
barsk død i slottets hundehus. Vi kommer også en tur i fattiggården i
Fåborg omkring år 1900, hvor Ellen og hendes familie er endt efter
en dramatisk social nedtur. Og så er der portrættet af en af Odense
store sønner Jacob Winsløw, der egentlig skulle have været præst
som sin far, men endte som tidens største anatom. Endelig rummer
bogen smukke erindringsartikler om at vokse op i gaderne omkring

Holmehusvej i Odense og om at gå på Sct. Hans Skole i
halvtredserne.

Ja, Fyn er rig på historier, så sæt dig til rette, og lad fortællingerne
folde sig ud.

Bogen er rigt illustreret i sort-hvid og farver.
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