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Læretid Peder Frederik Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Læretid er fintsleben prosa fra Peder Frederik
Jensen om en ung mand, der er spændt ud mellem to verdner uden at føle sig hjemme i nogen af dem.

En ung mand får en læreplads hos en bådebygger i Kalundborg. Det er et kultursammenstød. Han kommer fra
København, hvor omgangskredsen består af aktivister. I Kalundborg er tonen en anden.

Læretid er et portræt af mennesker og værktøj og skibe på en arbejdsplads i Danmark. Det er samtidig
fortællingen om en ung mand, der finder en plads i verden og lærer et sprog. Med svendeprøven bliver han

bådebygger - og forfatter. 

Pressen skriver:

»En forfatter skal kunne koge tilværelsen ind til en Maggiterning. Det gør Peder Frederik Jensen i sin
minimalistiske og forfriskende roman.«

**** – Thomas Kaarsted, Fyens Stiftstidende

»Peder Frederik Jensen skriver faktisk virkelig godt.«
– Tue Andersen Nexø, Information

»Der er originale takter og kompromisløs stil hos Peder Frederik Jensen.«
– Leonora Christine Skov, Weekendavisen

»Det er ikke hver dag, man støder på en bog med så originalt et emne som bådebyggeri, men man skal ikke
lade sig skræmme, romanen er et fint stykke øjebliks- og antydningskunst; den fortjener vind i sejlene. «

**** – Arne Mariager, Vejle Amts Folkeblad

»En højst usædvanlig roman«
– K.E. Watz, Lollands-Falsters Folketidende

»Et svendestykke«
– Mai Misfeldt, Kristelig Dagblad

»En stor, blivende læseoplevelse. … Fortrinligt.«
***** – Jeppe Krogsgaard Christensen, Berlingske Tidende

»Jensen er minimalismens mester.«
– Jens Henneberg, Nordjyske Stiftstidende
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