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Fiskerliv Erik Bertelsen Hent PDF Forlaget skriver: "Pludselig fik jeg øje på noget, som jeg ikke kunne være
ligegyldig over for. Et stykke henne mod sydvest, oppe mellem de lave klitter, knejste en høj, hvid mast med

rå. Det var faresignalstationen. Og nu gled en stor, sort ballon op mod toppen.

Jeg var kun fem, seks år dengang. Ret megen livserfaring havde jeg næppe samlet; men jeg var gammel nok
til at vide, hvad ballonen gik til vejrs for; den var en advarsel til fiskerne, der var taget ud før daggry: Havet

rejste sig, og de måtte være agtpågivende og søge mod land i tide!"

De 16 fortællinger i "Fiskerliv" følger livet for de danske fiskere i første halvdel af det tyvende århundrede.
Erik Bertelsen tager os med til fiskermiljøet i Grenå, Vestjyllands smukke klitlandskab, der omfavner

stranden, og havet ved Gilleleje.

Erik Bertelsen (1898-1969) debuterede som forfatter i 1921, mens han ernærede sig som fabriksarbejder efter
at have opgivet en læreruddannelse. Fiskermiljøet og den vestjyske hjemstavn danner baggrund for næsten
alle hans romaner. Erik Bertelsens folkelivsskildringer hørte i mange år til den mest efterspurgte litteratur på

bibliotekerne.
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