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Fodretid Anne Marie Løn Hent PDF Alle havde en fornemmelse af, at der var noget galt på Niels Peters gård.
Men først da politibilen holdt inde på gårdspladen, stod det klart, hvor galt det var fat. Alene stanken var nok

til bekræfte mistanken. Hundredvis af døde og forsømte grise.
Niels Peter havde ellers gjort alt, hvad han kunne for at redde den fædrene gård. Efter Danmarks indtræden i
EF indrettede han sig efter de nye tider. Det var også derfor, han overhovedet besluttede at omlægge fra

malkekvæg til svineproduktion.
Men arbejdet med at gennemføre skiftet til et moderne industrialiseret landbrug blev for meget for ham. Bare
det at fodre dyrene virkede til sidst uoverkommeligt. Hvordan kunne det her ske for én som Niels Peter, som

fra barnsben har passet dyrene og gården, han før var så fortrolig med?

Fodretid er Anne Marie Løns gennembrudsroman (1984) og bygger på virkelige sager om vanrøgt af dyr på
landet, som Anne Marie Løn indsamlede i sit daværende arbejde som journalist.

Anne Marie Løn (f. 1947), dansk forfatter, er opvokset i Vendsyssel og Vestjylland og uddannet journalist.
Hun debuterede som forfatter i 1977 og fik sit gennembrud med romanen Fodretid (1984). Forfatterskabet
tæller romaner som Sent bryllup (1990), Prinsesserne (1996), Dværgenes dans (1998) og Sekstetten (2008),
ud over digte, børnebøger og en biografi om Adda Ravnkilde. Hun vandt i 2001 Boghandlernes Gyldne

Laurbær for romanen Kærlighedens rum.
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