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En bog om Bornholm Henning Ipsen Hent PDF "Bornholm er en ø. Det er kun på Christiansø de kalder den
Landet. Det er ikke engang nogen særlig stor ø, i omkreds er dens parallelogram cirka hundrede kilometer.

Men den har mange og rige facetter. Jeg kender en dame der plejer at sige: hvorfor skulle man rejse
nogensteder – på Bornholm har vi jo det hele! Det er måske let overdrevet, men på mange måder har min mor
ret, for Bornholm er ikke kun de klipper og badestrande man ser op plakater og i turistbrochurer." Henning
Ipsen, en bornholmer med stor kærlighed til sin fødeø, fortæller om Solskinsøens mange herligheder, dens
natur, historie og dens folk – alt det, der ikke kan presses ind i en turistbrochure. Henning Ipsen (1930-1984)

var en dansk forfatter, der skrev en lang række bøger blandt andet inden for genrerne roman, noveller,
erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han debuterede som forfatter i 1956 med romanen "De tavse

huse". I en årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten, og han har endvidere skrevet
manuskript til tv-serien "Regnvejr og ingen penge."

 

"Bornholm er en ø. Det er kun på Christiansø de kalder den Landet.
Det er ikke engang nogen særlig stor ø, i omkreds er dens

parallelogram cirka hundrede kilometer. Men den har mange og rige
facetter. Jeg kender en dame der plejer at sige: hvorfor skulle man
rejse nogensteder – på Bornholm har vi jo det hele! Det er måske let
overdrevet, men på mange måder har min mor ret, for Bornholm er

ikke kun de klipper og badestrande man ser op plakater og i
turistbrochurer." Henning Ipsen, en bornholmer med stor kærlighed
til sin fødeø, fortæller om Solskinsøens mange herligheder, dens
natur, historie og dens folk – alt det, der ikke kan presses ind i en
turistbrochure. Henning Ipsen (1930-1984) var en dansk forfatter,
der skrev en lang række bøger blandt andet inden for genrerne
roman, noveller, erindringer samt børne- og ungdomsbøger. Han

debuterede som forfatter i 1956 med romanen "De tavse huse". I en
årrække var Henning Ipsen bog- og tv-anmelder for Jyllands-Posten,



og han har endvidere skrevet manuskript til tv-serien "Regnvejr og
ingen penge."
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