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Medløbende sø Anders Chr. Enevoldsen Hent PDF Kr. Mose har hele sit liv boet og virket på Holmslands Klit
mellem hav og fjord. Her voksede han op. Her stiftede han familie, og her tjente han til livets ophold som

fisker. Samtidig var han en del af det ukuelige redningsmandskab, der gang på gang rykkede ud, når andre var
i nød på havet. Bogen er et vidnesbyrd om et ofte barskt og slidsomt liv i en helt særlig egn af Danmark, og
vi får indblik i en tilværelse, hvor både havets og livets bølger er gået højt. De har sat sig spor, men ikke

knækket ham, for bogen er også et vidnesbyrd om en mand, for hvem den røde tråd altid har været troen på
Ham, der holder fast, når alt andet vælter. Det har båret ham igennem, når livets brodsøer truede med at

overskylle ham. Her har redningsmanden selv fundet redning.
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