
Det bedste ved Holbæk
Hent bøger PDF

Peter Olesen

Det bedste ved Holbæk Peter Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Peter Olesen rejser tilbage til sin
barndomsby, Holbæk, og tager læseren med på en lystvandring gennem byen ved fjorden, placeret tæt på de
to skove Dragerup og Eriksholm. Mange vil måske blive overrasket over, hvor meget godt Holbæk har at

byde på.

Den man elsker, tugter man. For der er ingen tvivl om, at Peter Olesen elsker den sjællandske købstad, hvor
han er vokset op. Og derfor piner det ham så meget mere, når han ser, hvordan kommunen og private af og til
restaurerer, renoverer og nybygger på måder, som, han ikke mener, er fornuftige. Men midt i risen må man
ikke glemme rosen, derfor denne bog, hvor Peter i tekst og billeder fortæller om alt det, byen kan være stolt

over.

Gå med en tur ned ad Ahlgade og Klosterstræde, slentr rundt i havnen, nyd skovene, kulturlivet og kunsten
og tag et ekstra kig på de mange Bedre Byggeskik-huse, bl.a. centreret omkring Bakkekammen.

Peter Olesen er journalist, forfatter og foredragsholder. Han har skrevet en lang række bøger.
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