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og menneske i verden. Skæret er Christiansø, den lille bitte ø mellem Bornholm og Sverige, et skær med en
flok mennesker og deres liv. Bogen rummer tanker ved fødslen, børnenes lege, alderdommen og døden. Det
er overvejelser ved møde med fugletrækket, stormene, turisterne, det er spekulation over tidens og afstandens

mysterium, over menneskets skænderier og over deres tålmodighed. Det er undren over fyrtårnet som
fænomen, over bølgeslaget, stjernerne og det evige liv.

"Status på skæret" er bogen til enhver, der ønsker en stille stund i samvær med en klog og følsom digter.

Tage Voss (f. 1918) er en dansk læge, forfatter og samfundsdebattør, der står bag en lang række romaner,
essays og fagbøger. Han har bred erfaring inden for mange sundhedsområder og har gennem årene engageret

sig i både den praktiske og den etiske side af lægegerningen.
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