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Beton Jakob Mathiassen Hent PDF Forlaget skriver: Portræt af en arbejderklasse. Det er sjældent, at
betonarbejdere skriver bøger, og sensationelt at finde én, der kan fortælle som Jakob Mathiassen. Han
tilhører det folkefærd, som i bogstaveligste forstand har støbt fundamentet til hele det danske samfund.

Beton giver stemme til den arbejderklasse, hvis arbejde ikke kan outsources til Østen og sætter ansigt på de
mennesker, der normalt kun optræder i efterlønsstatistikkerne.

Jakob Mathiassen skildrer livet på byggepladsen, og giver kærligt og usminket portræt af af en gruppe
ualmindeligt almindelige danskere, deres kampe og drømme, deres sejre, nederlag og luftkasteller. Om

polakker og akkorder, thaipiger og guldbajere, og solopgangen set fra et armeret betondæk i 5. sals højde.

Samtidig sætter han fingeren ned dér, hvor det gør ondt: finterne for at omgå sikkerhedsreglerne, problemerne
omkring EU's østudvidelse, og politikernes manglende kontakt til en arbejderklasse, vi ikke længere troede

eksisterede.

Med fotos af Torben Eskerod.
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