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Møn bugner af oldtidsfund og jættestuer, bakker og skråninger, et rigt plante- og dyreliv og ikke mindst den
vældige Møns Klint med sin 143 meter høje banke, Aborrebjerg.
Beskrivelsen af Møn er en del af Achton Friis‘ omfattende værk "Danmarks store øer", der drager læseren
tilbage til 1920‘ernes smukke og uspolerede natur. Bogen er rigt illustreret af nogle af tidens største kunstnere
– Johannes Larsen, Andreas Friis, Knud Kyhn og forfatteren selv.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".
Mercury Marine - Danmark, Jørgensen & Dahl A/S. Velkommen til sæson 2018. No references selected.
Vores øl på Bryghuset Møn har sin oprindelse på det skønne Møn. Velkommen til sæson 2018.
No references selected At 592 sq. Se den nye bestyrelse og laugsformæn under venneforeningen.
Resultaterne kan ses i en trykt udgave og en digital udgave. Mod nord skiller Ulvsund Møn fra Sjælland, mod
vest skiller Grønsund øen fra Falster. Our central location on the island makes us the ideal starting point for
your excursions No references selected. Outdoor sessions influenced by season and weather.

Møn er kendt for naturskønhed, gode badestrande, kirker med kalkmalerier af Elmelundemesteren og Møns
Klint. @MOMOMOYOUTH | Get the latest music, videos and tour dates. Nyheder: Niels og Heidi byder jer
velkommen til sæson 2018 på Keldby Camping Møn I år har vi valgt ikke at stige vores priser. Møn is an
island in south-eastern Denmark. But for most families, this would definitely be considered tiny or at least
small. Vi er de eneste i verden, som forhandler alle slags special øl fra Bryghuset Møn. Velkommen til sæson
2018. Over 20 aktiviteter venter på både små og store eventyrlystne - oplevelser nok til mere end et besøg.

