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Slettens erobring Peter Jerndorff-Jessen Hent PDF Den unge, eventyrlystne Carl drømmer om livet som

cowboy i Argentina. Til stor bekymring for sin far, der nok kan se, at Carl har en stærkt idealiseret idé om,
hvad sådan et liv indebærer. Men da farens ingeniørfirma får tilbudt at udbygge vejnettet i det store

sydamerikanske land, rejser de alligevel begge to afsted. Og det nye liv i Argentina bliver både udfordrende
og fyldt med dramatiske hændelser ... Peter Jerndorff-Jessen (1900-1993) var forfatter, journalist og

oversætter. Han voksede op i et borgerligt hjem på Frederiksberg, men rejste efter studentereksamen til
Argentina, hvor han opholdt sig i første halvdel af 1920‘erne. Derefter vendte han hjem til Danmark for at
studere engelsk og idræt. Jerndorff-Jessen begyndte at skrive ungdomsjournalistisk i slutningen af 1920‘erne
og udgav sine første romaner på Drengebladets Forlag i begyndelsen af 1930‘erne. Han skrev primært bøger
med raske, eventyrlystne drenge i hovedrollen, men sent i livet udgav han også en biografi om den franske

digter Cyrano de Bergerac, som han havde arbejdet på gennem mange år.

 

Den unge, eventyrlystne Carl drømmer om livet som cowboy i
Argentina. Til stor bekymring for sin far, der nok kan se, at Carl har
en stærkt idealiseret idé om, hvad sådan et liv indebærer. Men da
farens ingeniørfirma får tilbudt at udbygge vejnettet i det store

sydamerikanske land, rejser de alligevel begge to afsted. Og det nye
liv i Argentina bliver både udfordrende og fyldt med dramatiske
hændelser ... Peter Jerndorff-Jessen (1900-1993) var forfatter,
journalist og oversætter. Han voksede op i et borgerligt hjem på

Frederiksberg, men rejste efter studentereksamen til Argentina, hvor
han opholdt sig i første halvdel af 1920‘erne. Derefter vendte han
hjem til Danmark for at studere engelsk og idræt. Jerndorff-Jessen

begyndte at skrive ungdomsjournalistisk i slutningen af 1920‘erne og
udgav sine første romaner på Drengebladets Forlag i begyndelsen af
1930‘erne. Han skrev primært bøger med raske, eventyrlystne drenge
i hovedrollen, men sent i livet udgav han også en biografi om den



franske digter Cyrano de Bergerac, som han havde arbejdet på
gennem mange år.
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