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På den anden side af havet Stig Wandel Hent PDF På den anden side af havet er en fortælling, hvis centrale
handling udløses af et skæbnevalg. Tiden er det 20. århundredes første halvdel. Geografisk er der også et
spænd. I dette tilfælde er det på begge sider af Atlanterhavet, det foregår – ja længere, idet romanen også

kommer øst for Danmark. Dens hovedpersons mirakuløse redning fra et berømt skibsforlis bliver starten på en
række dramatiske begivenheder, også historiske, som han, Gorm, som konsekvens af førnævnte valg trækkes
med ind i. Romanens virkelighedsbillede præges af den opfattelse, at livet ikke er døvt og uflytteligt, men

rigt på muligheder. Det er en historie fortalt på en bund af optimisme, og i sit menneskesyn rummer den en tro
på en mening, på det ikke umulige, men nok vanskelige spil mellem skæbnen, man har – og den, man ta’r.
Uddrag af bogen: Imidlertid, de første 800 sømil gik alt godt. Men da vi så går stik sydøst, begynder vinden
for alvor at drille. Lad mig se, det må have været … det her må have været omkring den 20. december. Der
kommer dage med meget sø, vinden er meget på tværs!” På ny en kort pause. Gorm bad om lidt mere i

kaffekoppen, hvad hans tilhørere ikke var sene at give ham. ”På et tidspunkt,” fortsatte han, ” tager den til fra
nordvest og barometret falder, bare falder. Når det så er i bund, altså er holdt op med at falde, helt – så skal
man være hurtig! Men vi ventede for længe – fandens også – for længe med at få bjerget de sejl. De flænses,
hvis de ikke er surret til ræerne, nå ja, det ved I jo, og at der så også meget let sker anden skade. Vinden slog
om og kom brølende med fuld styrke fra sydvest!” Om forfatteren: STIG WANDEL er cand.mag. i fransk og
dansk fra Aarhus Universitet 1976. Han har undervist som lektor i gymnasiet og været Foreningen Nordens
rejselektor i Finland 1979-2000. Han markerede sig i 80’erne som miljøaktivist og fik heldigt afsluttet flere

sager omkring retten til nærmiljøet. Han debuterede i 2010 med romanen Fisk kan ikke drukne.

 

På den anden side af havet er en fortælling, hvis centrale handling
udløses af et skæbnevalg. Tiden er det 20. århundredes første

halvdel. Geografisk er der også et spænd. I dette tilfælde er det på
begge sider af Atlanterhavet, det foregår – ja længere, idet romanen
også kommer øst for Danmark. Dens hovedpersons mirakuløse
redning fra et berømt skibsforlis bliver starten på en række

dramatiske begivenheder, også historiske, som han, Gorm, som
konsekvens af førnævnte valg trækkes med ind i. Romanens

virkelighedsbillede præges af den opfattelse, at livet ikke er døvt og



uflytteligt, men rigt på muligheder. Det er en historie fortalt på en
bund af optimisme, og i sit menneskesyn rummer den en tro på en
mening, på det ikke umulige, men nok vanskelige spil mellem

skæbnen, man har – og den, man ta’r. Uddrag af bogen: Imidlertid,
de første 800 sømil gik alt godt. Men da vi så går stik sydøst,

begynder vinden for alvor at drille. Lad mig se, det må have været …
det her må have været omkring den 20. december. Der kommer dage

med meget sø, vinden er meget på tværs!” På ny en kort pause.
Gorm bad om lidt mere i kaffekoppen, hvad hans tilhørere ikke var
sene at give ham. ”På et tidspunkt,” fortsatte han, ” tager den til fra
nordvest og barometret falder, bare falder. Når det så er i bund, altså
er holdt op med at falde, helt – så skal man være hurtig! Men vi
ventede for længe – fandens også – for længe med at få bjerget de
sejl. De flænses, hvis de ikke er surret til ræerne, nå ja, det ved I jo,
og at der så også meget let sker anden skade. Vinden slog om og kom

brølende med fuld styrke fra sydvest!” Om forfatteren: STIG
WANDEL er cand.mag. i fransk og dansk fra Aarhus Universitet

1976. Han har undervist som lektor i gymnasiet og været Foreningen
Nordens rejselektor i Finland 1979-2000. Han markerede sig i

80’erne som miljøaktivist og fik heldigt afsluttet flere sager omkring
retten til nærmiljøet. Han debuterede i 2010 med romanen Fisk kan

ikke drukne.
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