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Dyrlægens natmad Mogens Jerver Hent PDF Fra bagsiden:
Find gummistøvler, kittel og kasket frem og følg Mogens Jerver ud i de lyse sommernætter og ind i de mørke
stalde. Tag del i dyrlægens særprægede oplevelser blandt folk og fæ i det ganske land – især på Læsø. Her får
man blandt andet forklaringen på, hvorfor en tyr gik med stalden, hvorfor en professorinde brækkede tre

ribben, og hvordan det kunne gå til, at en lille ruhåret terrier dukkede op på dyrehospitalet med fem pilsnere i
blodet.

“Indhold

Natmad
Stud. med. vet. 1955-1961

Komponisten og kanariefuglen
Kandidat

Stalde med musik
Lassokast og bondefangeri
Sure bønder og søm i hjertet

Læsø
Klitten

Bagfodring, tagrender og tangtage
Kurvefester
Springdans

Johannes i Byrum
På sundhedskommissionens vegne

Tørfisk og talemåder
Ligkusken

Kingo Marcussen
Strandinger

Nordre Rønner
Seværdigheder i Byrum

Tårnet på Læsø
Elmer, Thorvald, Søren og klokkeren

Aftægt og ring i næsen
Sommerhede og vårfluelarver
Et betydningsfuldt bogværk

Pekingeseren, elefanten og hyggepisseren
Tre svaner, én hund og fem bajere

At være dyrlæge”

 

Fra bagsiden:
Find gummistøvler, kittel og kasket frem og følg Mogens Jerver ud i
de lyse sommernætter og ind i de mørke stalde. Tag del i dyrlægens
særprægede oplevelser blandt folk og fæ i det ganske land – især på
Læsø. Her får man blandt andet forklaringen på, hvorfor en tyr gik
med stalden, hvorfor en professorinde brækkede tre ribben, og
hvordan det kunne gå til, at en lille ruhåret terrier dukkede op på

dyrehospitalet med fem pilsnere i blodet.
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