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BESKRIVNING

"Fyrarna är kända från 700-talet f. Kr., alltså ungefär samtidigt som Homeros tecknade ned sin historia om
sjöfararen Odysseus irrfärder. Fyren på ön Faros var färdig 279 f. Kr. och räknades som ett av den antika
världens sju underverk. Långsamt spred sig sedan fyrkulturen över världen. Den första fyren i nuvarande
Sverige ? det tillhörde Danmark på den tiden ? började byggas i Falsterbo 1202.Fyren är intimt förknippat
med dess väktare. Förr fanns ett helt litet samhälle uppbyggt kring tornet med fyrmästare, fyrväktare, fruar
och barn, lotsar, lärare och andra. Idag är detta en yrkeskår på väg att försvinna i takt med att allt fler fyrar
blir helautomatiska."Fyrtornet har en klar och tydlig funktion, men är samtidigt djupt förbunden med
starka känslor i människans inre. Fyren är en reseberättelse om några av världens mest intressanta fyrar. En
hyllning till fyrkulturen och till en yrkeskår som är på väg att försvinna.Illustratör: Cilla
Ramnek,Omslagsformgivare: Johan Irebjer
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Fyren - sodersjukhuset.se

Moderaterna är först ut med lokal valpropaganda i brevlådan. Efter 20 års styre vill man självklart passa på
att berätta hur bra man är, att man håller vad ...

Apoteket Fyren, Hudiksvall - Apoteket

Du kan hyra möteslokal och ytor för olika arrangemang i kulturhuset Fyren.

Fyren - Karlsborgs Kommun

Fruktig, något humlearomatisk smak med tydlig beska, inslag av mandarinskal, örter, aprikos och
vitpeppar. Serveras vid 10-12°C till rätter av lamm- eller ...
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Fyren

https://www.bo-fi.club/?p=FYREN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=FYREN&ln=se
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