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Lolland Achton Friis Hent PDF Nok er Lolland flad, men øen rummer mange perler af naturoplevelser. De
store skove strækker sig flere steder helt ned til kysten, utallige herregårde med smukke parkområder ligger
spredt i det skønne landskab, og omkring Svinsbjerg og Ravnsby strækker bakkelandet sig ud mod havet.

Beskrivelsen af Lolland er en del af Achton Friis‘ 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".

 

Nok er Lolland flad, men øen rummer mange perler af
naturoplevelser. De store skove strækker sig flere steder helt ned til
kysten, utallige herregårde med smukke parkområder ligger spredt i
det skønne landskab, og omkring Svinsbjerg og Ravnsby strækker
bakkelandet sig ud mod havet. Beskrivelsen af Lolland er en del af
Achton Friis‘ 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".
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