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I storm og stille Holger Drachmann Hent PDF "I storm og stille" fra 1874 indeholder en række mindre skitser
og noveller - om bl.a. et ophold på Christiansø, nogle drenge der stikker af til Hven i en båd og en excentrisk
engelsk lord, der vædder med en fattig arbejder, om denne tør springe over skinnerne foran et frembrusende
lokomotiv. Hertil slutter sig "Fra sandets regioner" fra Skagen, der med sine 85 sider snarere er en kort roman

end en lang novelle. Dansk Litteraturs Historie skriver om den:

I begejstring over havet og sandets vælde skrev Drachmann novellen „Fra Sandets Regioner (perspektiviske
Fragmenter)“ om Palnatoke Olsen, der er træt af „Selskabet“ i hovedstaden, dets materialisme, tomme form
og uselvstændighed, og især af den unge, kokette kvinde, han er forelsket i, men ikke har udsigt til at vinde.
Så han rejser væk for at finde „Et Forsvindingspunkt for Hovedstadslivet“, som det hedder i første kapitels
undertitel. Det finder han som fisker på Skagen, hvor „den jernhaarde Nødvendighed“ ganske vist „smeder
sine Skabninger uvægerligt fast til Hytten under Klitten og til Toften i Baaden“, men hvor man til gengæld
har „et Centrum i sig selv“, fordi man aldrig har sat spørgsmål ved sin plads og sit kald. Fiskerlivet er den

rette kur mod tidens „optrævlede, udmarvede Storbyslæng“ og „blegnæbede, smaaklynkende Poeter“, mener
Olsen. På vejen derop får han følge af en snedkersvend, der underholder med en førstehåndsberetning fra

revolutionen i Berlin i 1848. Trods kritikken af de københavnske damer kan Olsen ikke bekvemme sig til at
stifte hjem med den skagenspige, der ser mildt til ham. I stedet finder han en heroisk død i en forulykket

redningsaktion. Perspektivet viser sig at forsvinde „i det Uendelige“, siger undertitlen til sidste kapitel. Det
drejer sig ikke om at vælge mellem hovedstadens radikale intelligens, arbejderklassens socialisme og den
arbejdsomme landbefolkning, men om at finde sit eget midtpunkt. Det lykkes først for Palnatoke Olsen i
døden, fordi han grundlæggende er splittet, som hans navn viser, mellem den borgerlige Olsen og den

„balstyrige jomsvikingske“ Palnatoke.

 

"I storm og stille" fra 1874 indeholder en række mindre skitser og
noveller - om bl.a. et ophold på Christiansø, nogle drenge der stikker
af til Hven i en båd og en excentrisk engelsk lord, der vædder med
en fattig arbejder, om denne tør springe over skinnerne foran et

frembrusende lokomotiv. Hertil slutter sig "Fra sandets regioner" fra
Skagen, der med sine 85 sider snarere er en kort roman end en lang

novelle. Dansk Litteraturs Historie skriver om den:

I begejstring over havet og sandets vælde skrev Drachmann novellen
„Fra Sandets Regioner (perspektiviske Fragmenter)“ om Palnatoke
Olsen, der er træt af „Selskabet“ i hovedstaden, dets materialisme,
tomme form og uselvstændighed, og især af den unge, kokette

kvinde, han er forelsket i, men ikke har udsigt til at vinde. Så han
rejser væk for at finde „Et Forsvindingspunkt for Hovedstadslivet“,
som det hedder i første kapitels undertitel. Det finder han som fisker

på Skagen, hvor „den jernhaarde Nødvendighed“ ganske vist
„smeder sine Skabninger uvægerligt fast til Hytten under Klitten og
til Toften i Baaden“, men hvor man til gengæld har „et Centrum i sig
selv“, fordi man aldrig har sat spørgsmål ved sin plads og sit kald.
Fiskerlivet er den rette kur mod tidens „optrævlede, udmarvede
Storbyslæng“ og „blegnæbede, smaaklynkende Poeter“, mener
Olsen. På vejen derop får han følge af en snedkersvend, der



underholder med en førstehåndsberetning fra revolutionen i Berlin i
1848. Trods kritikken af de københavnske damer kan Olsen ikke
bekvemme sig til at stifte hjem med den skagenspige, der ser mildt

til ham. I stedet finder han en heroisk død i en forulykket
redningsaktion. Perspektivet viser sig at forsvinde „i det Uendelige“,
siger undertitlen til sidste kapitel. Det drejer sig ikke om at vælge

mellem hovedstadens radikale intelligens, arbejderklassens
socialisme og den arbejdsomme landbefolkning, men om at finde sit
eget midtpunkt. Det lykkes først for Palnatoke Olsen i døden, fordi
han grundlæggende er splittet, som hans navn viser, mellem den
borgerlige Olsen og den „balstyrige jomsvikingske“ Palnatoke.
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