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Fiskemesteren - Mand, far og bedstefar 1968-2015 Hans J\u00f8rgen Holm Hent PDF Livsmod båret af

kærlighed til familien og naturen. Det er den bagvedliggende kraft i Hans Jørgen Holms 2. bog i krøniken om
familien Holm i Lundby, Nordjylland i årerne 1968-2015. Det er også historien om kampen for eksistensen i
økonomisk hårde tider - og ikke mindst kampen for og troen på viden, visdom og erfaring, når den kommer

på prøve i forhold til mere teoretiske indfaldsvinkler i myndighedernes miljølove. Det er historien om
sammenhold - ikke kun i familien, hvor børnene er en respekteret del af virksomheden - men også om

traditioner, der markeres ved højtider i familien og med fester og musik i Lundby Forsamlingshus. “Jeg maler
for min egen fornøjelse, det hjælper på min sjæls fordøjelse”, skriver Hans Jørgen Holm i et digt. Denne bog

er som den forrige rigt illustreret med hans karakteristiske akvareller. Der venter læseren en varm og
spændende fortælling.
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