
Den gamle Adam
Hent bøger PDF

Henrik Pontoppidan
Den gamle Adam Henrik Pontoppidan Hent PDF Romanen er en typisk Pontoppidan-roman. I lighed med
"Minder" og "Højsang" kommer en mandsperson udefra som en fremmed og opsøger et miljø. Herefter er
alting, som ingenting nogensinde har været. Miljøskildringen og egnsskildringen, landskabet, er vigtige

ingredienser ikke blot som baggrund for handlingen, men som en betydningsbærende bestanddel af samme
handling. 'Stedet' og 'tiden' er aktive størrelser, der medformende griber ind i de pågældende menneskers liv

og skæbne. Typisk er den endvidere ved sin udprægede form som 'indre monolog'. Romanen er i
virkeligheden et forum for diskussion af en række værdiladede begreber, der griber ind i hinanden, og som
igennem samtaler mellem forskellige personer belyses flersidigt. Ofte med det resultat, at to modsatte

synspunkter overfor læseren fastholdes med lige stor ret - pro et contra. Således er romanerne op til læserens
afgørelse. Det drejer sig først og fremmest om 'lidenskabens ret', om frihed og moral, om ansvar og lykke,

adspredelse og fordybelse, handling og fred. (Silkeborg Bibliotek)
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