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Johannes V. Jensen som ung Frank Egholm Andersen Hent PDF Forlaget skriver: »Som voksenlæser rives jeg
meget let med af biografiens indhold... ved projektarbejde eller arbejde med biografisk stof om Johannes V.

Jensen er materialet velegnet ... kan anbefales som supplerende læsning om forfatteren for eleverne i
folkeskolens ældste klasser.«

- Sofia Esmann Busch, Folkeskolen.

»Opgør med Johannes V. Jensens iscenesættelse af sig selv... lille, udmærket bog om forfatterens ungdom...
vist en ægte lille sensation... et brev, der har været klausuleret indtil foråret 2008, hvori den 22-årige i

foragtdryppende vendinger undsiger faderen i et brev til sin mor.«
- Arne Hardis, Weekendavisen

»Der findes ikke andre relevante udgivelser om Johs. V. Jensen som ung, der henvender sig til målgruppen.
Som de andre i serien en vægtig bog til litteraturundervisningen. I et letforståeligt sprog gives et nuanceret

indblik i et væsentligt dansk forfatterskab.«
- Erik Boas Pedersen, lektørudtalelse, Dansk BiblioteksCenter. Målgruppe: Fra 14 år
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