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Fuld kraft frem Aage J. Chr. Pedersen Hent PDF Fridtjof Funk er nykonfirmeret og drømmer om eventyr til
søs, men hans forældre synes, han skal have en kontoruddannelse. Hans indre trang til at udforske havnens liv

bringer den unge mand til et liv på frihavnen mellem dieselmotorer, dampmaskiner og skibsfolk.
Det er et spændende liv, men en dag bryder anden verdenskrig ud, og verden og dagliglivet på havnen

forandres for altid...

Bogen er skrevet i tidens sprog og ud fra datidens retskrivning.

Aage J. Chr. Pedersen (1894-1965) var født i København og uddannet maskinmester og værkfører. Han er
forfatter til en række klassiske ungdomsromaner herunder den populære bogserie om den unge

københavnerdreng Lars Lynge og hans heltemodige eventyr i 1930'erne og 1940’erne. Et gennemgående
tema for forfatterskabet er beskrivelsen af unge drenge, der er stærke og klar til at kæmpe for Danmark, og

især Lars Lynge serien var meget populær i samtiden og udkom delvist under Danmarks besættelse.

Fuld kraft frem er ikke blot en spændende bog, der holder læserens interesse fangen fra første til sidste blad,
det er også en bog med en god moral. Læserne af Fuld kraft frem vil glæde sig til fortsættelsen.

– Roskilde Avis

En frisk og spændende bog, der fængsler fra først til sidst.
– De unges blad

En bog, som enhver dreng, der ønsker at blive noget i samfundet, bør anskaffe sig.
– Drengebladet

Fuld kraft frem er en bemærkelsesværdig bog for ungdommen. Dens handling er hentet fra praktisk dansk
erhvervsliv, og den har bud til alle virkelystne unge.

– Jyllands-Posten

Denne bog bringer netop den fornyelse af drengebogslitteraturen, man har ventet på i årevis, såvel blandt
ungdommen selv som blandt pædagoger og i boghandlerkredse.

– Herning Folkeblad

Vi betænker os ikke på at karakterisere bogen som etisk værdifuld.
– Modersmålet

Det er en fortræffelig ide at lade en ungdomsbog handle om en jævn og virkelig måde at komme frem på. Vi
har nok af bøger, der udstyrer Peter med geniale egenskaber, som trodser alt og bringer ham de usandsynligste
sejre. Drengen her er helt igennem fornuftig, holder sig ikke for god til at begynde fra en ende af og arbejde
som andre mennesker. Grundtonen er etisk, og resultatet af læsningen vil absolut være opbyggelse i bedste

forstand.
– Folkeskolen

Fuld kraft frem vil finde et stort publikum i store kredse af dansk ungdom.
– Kristeligt Dagblad

Underholdende og munter.
– Ekstra Bladet
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