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Havet om vort hus Tage Voss Hent PDF "Om vort hus mumler havet, dag og nat. Hvor i landet vi end bor,
føler vi havet om os, nærmere eller fjernere. I vort lille land er det få, som ikke har rejst på det og ingen, som
ikke har set det. Mange af os har det så nært, at dets lyde bliver akkompagnement til vore dage, skibenes

tuden ude i disen når vore ører gennem mangen nats halvvågne drømme."

Den ihærdige sejler Tage Voss filosoferer over lystsejladsens glæder, og hvad havet betyder for danskerne
som helhed og det enkelte menneske generelt.

Tage Voss (f. 1918) er en dansk læge, forfatter og samfundsdebattør, der står bag en lang række romaner,
essays og fagbøger. Han har bred erfaring inden for mange sundhedsområder og har gennem årene engageret

sig i både den praktiske og den etiske side af lægegerningen.

 

"Om vort hus mumler havet, dag og nat. Hvor i landet vi end bor,
føler vi havet om os, nærmere eller fjernere. I vort lille land er det få,
som ikke har rejst på det og ingen, som ikke har set det. Mange af os
har det så nært, at dets lyde bliver akkompagnement til vore dage,
skibenes tuden ude i disen når vore ører gennem mangen nats

halvvågne drømme."

Den ihærdige sejler Tage Voss filosoferer over lystsejladsens glæder,
og hvad havet betyder for danskerne som helhed og det enkelte

menneske generelt.

Tage Voss (f. 1918) er en dansk læge, forfatter og samfundsdebattør,
der står bag en lang række romaner, essays og fagbøger. Han har
bred erfaring inden for mange sundhedsområder og har gennem
årene engageret sig i både den praktiske og den etiske side af

lægegerningen.
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