
Længe siden
Hent bøger PDF

Paul Anker Hansen

Længe siden Paul Anker Hansen Hent PDF Forlaget skriver:

Paul Anker Hansen blev født en kold vinterdag i marts 1930 som barn nummer 3 i en søskendeflok på en
storesøster og tre brødre.  

Deres fødehjem var en gammel gård liggende i en pragtfuld natur, omgivet af skov, mark og eng. Derfor satte
naturen et dybt præg på deres tilværelse.  Især kom den til at præge hans almene  holdning til tilværelsen.
Han drømte tidligt om, hvad han skulle være engang. Denne bog vil blandt andet berette om, hvorfor han

ville være dyrlæge - og blev det.  

Allerede som 24 årig etablerede han, sammen med sin kone, klinik for hunde og katte mfl. i Vejle.  

Men relationerne til skov og træ gav ham trang til at forme. Et eksempel på denne trang er den ugle, som i
dag distribueres af firmaet Architectmade.  

Paul Anker kan se tilbage på et liv fyldt med dybe rødder til barndom, og voksenliv i nærkontakt til dyr og
mennesker.
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