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Det enkle liv Frank Erichsen Hent PDF Frank Erichsen - ung, seriøs bondemand på Djursland - giver i denne
bog sit bud på, hvordan man på én sæson klarer: - at bygge et drivhus, - høste sine æbler og lave cider af dem
(sammen med nabo Claude), - holde gæs og bygge dem et hus, - lave sin egen økse, - slå sit eget hø med egen
hjemmekonstruerede le, - få det bedste udbytte af sine bønner i køkkenhaven – og få det daglige arbejde og

familieliv til at gå op i en højere enhed.

”Siden ganske ung har jeg haft en stor interesse for at arbejde med det, man under en hat kan kalde for
selvforsyning. Selvforsyning som målet og midlet for min tilværelse var dog noget der først langt senere kom
ind i billedet. For mig var det og er det stadig den euforiske fornemmelse af at tilegne sig kundskaber, der
gør en i stand til at klare sig selv, der var motivationen. Hvad end det så er at holde hest, sætte rypesnare,

lufte en traktor eller dyrke gulerødder uden orm.”
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