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Danmarks dejligste ankerpladser Bent Lyman Hent PDF Forlaget skriver: Danmarks Dejligste Ankerpladser
tager læseren med på en odyssé til 103 fantastiske ankerpladser fra Limfjordens skønne kyster i nordvest til
Bornholms ditto i øst. Der er ikke det hjørne af Danmark, som ikke byder på beskyttede ankerpladser, og når

man ser bort fra Vadehavets enkelte perler, er hele Danmark dækket i inspirerende tekst og billeder af
Danmarks Dejligste Ankerpladser.  

Alle ankerpladserne kan i princippet ´udforskes´ på én dag, men da de fleste lokaliteter er spændende og
byder på en interessant historie, kan man godt blive adskillige dage, hvis man er blevet inspireret af Arne

Magnussens fabelagtige luftfotografier og Bent Lymans finurlige pen.   

Det er Bent Lyman og Arne Magnussens forfængelige håb, at denne imposante bog vil blive en oplevelse og
inspirator for læseren, hvad enten man vil besøge en af de 103 smukke og i princippet vidt forskellige

ankerpladser eller blot vide lidt mere.  

Forfatteren og udgiveren Bent Lyman, skipper på ikonet 10mR-båden ´Ghoster´ fra 1927, er et særdeles kendt
navn i sejlsportskredse via foredrag, artikler og bøger. Bent Lyman, som har sejlet over 100.000 sømil med
´Ghoster´, har skrevet om lystsejlads siden 1978, hvor han og hustruen Ulla-Britt var de første danske

lystsejlere, der sejlede langs hele Norges vestkyst og rundede Nordkap.
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