
Fårdagboken
Ladda ner boken PDF

Axel Lindén
Fårdagboken Axel Lindén boken PDF En akademiker flyttar ut på landet med sin familj och får ansvaret för
skötseln av en flock får. Men samvaron med fåren kommer att bli något annat än han kunde förvänta sig. En
bok om de vägval vi gör i livet, stora som små, där vardagen avslöjar livets realitet, men också tillvarons

under.2 februariFårhållningen kräver en närvaro och en kontinuitet som gör att det blir mer än ett
fritidsintresse. Jag är tvungen att varje dag året om på ett eller annat sätt hantera fåren och i praktiken dygnet
runt ansvara för dem. Det är ett stort åtagande och man vet inte riktigt vad man får igen. Kött? Ull? Snarare är

åtagandet själva belöningen. Man behöver inte fundera på om man har ett tillräckligt innehållsrikt liv,
eftersom innehållet står 200 meter bort i en hage och idisslar, fullständigt, jag menar verkligen fullkomligt

och fulländat, omedvetet om sådana distinktioner.

 

En akademiker flyttar ut på landet med sin familj och får ansvaret för
skötseln av en flock får. Men samvaron med fåren kommer att bli

något annat än han kunde förvänta sig. En bok om de vägval vi gör i
livet, stora som små, där vardagen avslöjar livets realitet, men också
tillvarons under.2 februariFårhållningen kräver en närvaro och en
kontinuitet som gör att det blir mer än ett fritidsintresse. Jag är

tvungen att varje dag året om på ett eller annat sätt hantera fåren och
i praktiken dygnet runt ansvara för dem. Det är ett stort åtagande och
man vet inte riktigt vad man får igen. Kött? Ull? Snarare är åtagandet

själva belöningen. Man behöver inte fundera på om man har ett
tillräckligt innehållsrikt liv, eftersom innehållet står 200 meter bort i
en hage och idisslar, fullständigt, jag menar verkligen fullkomligt

och fulländat, omedvetet om sådana distinktioner.
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