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Det blæser fra vest Else Muusmann Hent PDF Forlaget skriver: Det blæser fra vest er fortsættelsen til værket
Befrielse, som omhandler den unge mand, Otto Svendsen, der i sorg over moderens død og i vrede mod sin

far forlader sit hjem og rejser til Amerika, hvor han efter mange oplevelser når at blive en anset læge.

Nu er han vendt hjem til Danmark, al misforståelse mellem fader og søn er fjernet, og deres liv bliver til
gensidig berigelse. Otto praktiserer som læge, og hans gerninger kommer til at sætte spor. Hans erfaringer fra
de store hospitaler i Amerika benyttes til forbedringer på det mere gammeldags sygehus, hvor han en tid er
ansat; hans frisind fører til højnelse af sygeplejerskernes kår, hans menneskekærlighed rækker til de dybest

sunkne og hæver dem til selvrespekt, og hans dybe, mandige kristentro giver ham kraft til at hjælpe
fortvivlede mennesker. Under den spanske syge efter verdenskrigen yder han utrættelig hjælp. Overalt virker
han styrkende og inspirerende, stadig bistået af sin kloge og elskelige hustru, der fra barndommen havde

været hans gode kammerat.

OM FORFATTEREN
Else Muusmann (1873-1950) har udover Det blæser fra vest blandt andet skrevet værkerne Bondepigen fra

Thy (1933), Befrielse (1939) og Slægten (1947).
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