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I doktorbåd og karriol Aage Krarup Nielsen Hent PDF "Kun det spæde gule lys, der blinker ud i sneen fra en
hytte, langt, langt borte kalder ens tanker tilbage til jorden og minder en om, at ved fjeldenes fod – selv ved
foden af disse hvide og tindrende altre i naturens evige tempel, pusler små menneskevæsner med de samme
glæder, de samme sorger, de samme drømme og den samme død, som menneskene på enhver anden plet af

vor myldrende klode."

Aage Krarup Nielsen fortæller om sine oplevelser som læge i klodens nordligste egne, der, hvor dagene varer
i månedsvis og derefter bliver afløst af en næsten endeløs nat. Den berejste læge fortæller om sit særlige

forhold til nordboerne og hans store respekt for de mennesker, der formår at leve i isolation og ekstrem kulde
og alligevel leve langt lykkeligere liv end mange, man møder i de pulserende storbyer, hvor solen står op og

går ned på samme dag.

"I doktorbåd og karriol" er fra 1947 ud fra samtidens verdensbillede og reflekterer ikke nødvendigvis
forlagets holdninger.

Aage Krarup Nielsen (1891-1972) var en dansk skibslæge og forfatter, der er kendt for sine spændende
rejseskildringer. Han udgav over 20 bøger om rejser til lande som Burma, Rusland og Karriol, hvor han
mødte alt fra kannibaler til paradisfugle. Gennem sit liv blev Aage Krarup Nielsen tildelt en lang række
arbejdslegater, blandt andet Gyldendals Boglegat, Kaptajn H.C. Lundgreens Legat og Statens Kunstfonds

prestigiøse livsvarige ydelse.

 

"Kun det spæde gule lys, der blinker ud i sneen fra en hytte, langt,
langt borte kalder ens tanker tilbage til jorden og minder en om, at
ved fjeldenes fod – selv ved foden af disse hvide og tindrende altre i
naturens evige tempel, pusler små menneskevæsner med de samme
glæder, de samme sorger, de samme drømme og den samme død,
som menneskene på enhver anden plet af vor myldrende klode."

Aage Krarup Nielsen fortæller om sine oplevelser som læge i
klodens nordligste egne, der, hvor dagene varer i månedsvis og
derefter bliver afløst af en næsten endeløs nat. Den berejste læge

fortæller om sit særlige forhold til nordboerne og hans store respekt
for de mennesker, der formår at leve i isolation og ekstrem kulde og
alligevel leve langt lykkeligere liv end mange, man møder i de
pulserende storbyer, hvor solen står op og går ned på samme dag.

"I doktorbåd og karriol" er fra 1947 ud fra samtidens verdensbillede
og reflekterer ikke nødvendigvis forlagets holdninger.

Aage Krarup Nielsen (1891-1972) var en dansk skibslæge og
forfatter, der er kendt for sine spændende rejseskildringer. Han udgav
over 20 bøger om rejser til lande som Burma, Rusland og Karriol,
hvor han mødte alt fra kannibaler til paradisfugle. Gennem sit liv

blev Aage Krarup Nielsen tildelt en lang række arbejdslegater, blandt



andet Gyldendals Boglegat, Kaptajn H.C. Lundgreens Legat og
Statens Kunstfonds prestigiøse livsvarige ydelse.
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