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behov. Til mennesker, der tænker selv. Ikke til mennesker der kun
lever i nuet. Hvor mange vil huske ordene? Vil nogen huske dem?
Måske ikke denne gang, for de er allerede beskæftiget med så meget

andet."

Kai Karnøe arbejdede i mange år som praktiserende læge på
vadehavsøen Mandø. Han har tidligere skrevet bøger om sine egne
oplevelser, men bogen "Tidevand" er bygget på præsten Henrik

Bruuns notater fra omkring 1806. Henrik Bruun levede fra 1766 til
1821, og hans notater giver et spændende indblik i livet på Mandø i

slutningen af 1700-tallet.

Kai Karnøe var dansk læge og forfatter. Han blev født i 1917 og har
blandt andet udgivet erindringsbogen "Fra det største til det

mindste", der fortæller om hans oplevelser som praktiserende læge i
Grønland, Midtjylland, Vendsyssel og på Mandø.
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