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Ad omveje fra Kokholm til Viborg Svend Damgaard Nørbæk Hent PDF Forlaget skriver: Jeg har altid været
fascineret af livet, som det levedes i de små familielandbrug i min barndom. Fællesskabet om alt betød, at
problemer, som syntes uløselige for den enkelte, oftest blev løst i gemytlighed, når man hjalp hinanden. Det

kunne være under sygdom, i høsten, hvis en ko havde en vanskelig fødsel og så videre, og så videre.

Bevidstheden om fællesskabets betydning førte til  tanken og idéen om andelbevægelsen i Danmark.
Er troen på fællesskabets betydning og styrke ved at blive historie?Jeg har sikkert snakket meget tit om min
barndom og om mine oplevelser i det hele taget, for nogle i min familie og blandt mine venner begyndte at

spørge mig, om jeg ikke kunne skrive en bog. Jeg tænkte – nå, ja. Det skal de nu ikke komme  til at
bestemme.
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