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6 år på havet Niels Østergaard Rasmussen Hent PDF Forlaget skriver: Sønnen Thomas var 2½ år da Stine og
Niels solgte hus og købte en sejlbåd for at udleve drømmen om en jordomsejling. De besøgte steder, som kun

lader sig gøre med båd og blev vidne til små eksotiske økulturer, som trues af hastig forandring i en
globaliseret verden. De oplevede himmel og helvede på havet under passagerne, fra vindstille til orkan, fra
tidløs fred til eksplosiv kaos. De overværede et statskup, var tæt på pirateri og 30 meter fra bådforlis. Men
havet gav dem også perioder med enhedsfølelse, ikke kun med hinanden, men også med elementerne. De

lærte at værdsætte nærværet og nuets skønhed med dets utallige ansigter af liv.

»Sammen træder vi ud i et hylende og vådt inferno. Det er ikke kun mørkt, men kulsort. Jeg tænder dækslyset
som oplyser fordækket, og jeg ser Bess omgivet af hvidt skum, som var det fråden i djævlens gav.

Modstanderen er synlig for en stund, og jeg har vist mig i min mest ydmyge form, som David overfor Goliat.
Jeg kravler langs søgelænderet med livlinen sikret til punkter på vejen til stævnen. Det skal lykkes, det

gælder vores overlevelse.
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