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Byen som har det hele Her er bogen om Hornbæk ved Den Danske Riviera. Bogen sætter fokus på flere af den
kendte badebys interessante personligheder før og nu, dens spændende historie, idylliske bygninger og
smukke natur - i fiskerlejet, ved stranden og i plantagen. Også badehoteller, restauranter, kunst og
forretningsdrivende er til at blive klog på. For ikke at tale om den kultur og afslappede livsstil, som er så
karakteristisk for byen og dens mennesker. Både de som bor her hele året og for
sommergæsterne.Hornbæk-bogens billeder er taget af fotograf Josephine Larsen, mens luftfotograf Hans
Henrik Tholstrup har stået for billeder af sommerbyen og dens omegn set fra luften! Bogen er blevet til med
hjælp fra velvillige sponsorer - uden dem var bogen om Hornbæk slet ikke udkommet. Flere privatpersoner
har bidraget med viden, som har været helt nødvendig for tilblivelse og indhold. Ikke mindst Hornbækegnen,
Forening & Arkiv og bysbørnene William Leedgaard og Anders Møller, har været behjælpelig med
informationer fra lokalhistorien og udlån af historiske fotos i sort hvidt. Dertil kommer turistchef Olav
Berntsen, der lige som Helsingør Leksikon har været til stor hjælp ved indsamling af stof til bogens mange
kapitler.
Det samlede indtryk af Hornbæk giver billedet af en by, som har bevaret sit særkende. Mange tråde trækker
tilbage i tiden, men samtidig er Hornbæk et sted, som har udviklet sig i sin egen retning takket være kreative,
innovative iværksættere på mange felter og niveauer. Forhåbentlig kan Hornbæk Bogen bidrage til at uddybe
fortællingen om disse mennesker, byens forfædre og deres erhverv, bygningsværker, interesser, kultur og
daglige liv blandt høj og lav. God læselyst!
Hornbæk ligger på Nordsjälland och är ett fiskeläge i Helsingørs kommun, ca 12 km nordväst om Helsingør,
Danmark, vid järnvägen Hornbækbanen. Nordea Bank - Tilbyder online bank, forsikringsprodukter samt
information til investorer. parochie van Hornbæk Hornbæk Skovpark byder på 24 ejerlejligheder på 88-91
kvm. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s millions of monthly readers. Hos os er

du i de bedste hænder. Konsultation efter tidsbestilling. Hornbæk Surf Shop, Hornbæk, Frederiksborg,
Denmark. Has got newer engine mileage unknown.
Du finder os i den gamle stationsbygning med gode parkeringsforhold lige uden for døren. Produkter, events
& messer. Hornbæk hat 3. dk Velkommen til din lokale dyrlæge. En gåtur ned gennem plantagen, hvor
skoven åbner sig mod den … Hornbæk (duński: Hornbæk Station) – stacja kolejowa w miejscowości
Hornbæk, w Regionie Stołecznym, w Danii. Jeg har tidligere været ansat som køkkenchef i forskellige
italienske restauranter i Københavnsområdet og i mange år … Søger du lejebolig i Hornbæk. Usługi związane
z transportem kolejowym prowadzone są przez Lokalbanen. Opret dig online som kunde i Nordea Bank
allerede i dag. 2 minutes ago • Webcam • 384x288 • Views:30,165 • trafikken. We are painting and
decorating, we are plastering and preparing, we are treating and building and working with colours and
furniture and textiles and plates and menus, so everything can be ready for the opening of the new
Hornbækhus. Nyheder.

