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Otium Peter D\u00fcrrfeld Hent PDF "Henrettelser eller likvideringer? Drab eller mord? Selv har jeg vaklet
mellem disse to sidste ord. Drab tiltaler mig, fordi det har en klassisk klang. En karsk klang af islandske
sagaer og reelle hug. Regnskaber, der skal gøres op. Og hvem vil ikke hellere være en drabelig drabsmand
end en modbydelig morder? Desuden foresvæver det mig, at det ærinde, jeg er ude i, netop er at dræbe. Man

dræber ‘skadedyr‘, man myrder dem ikke. Og hvad der gælder skadedyr, må selvfølgelig også gælde
‘skademennesker‘. Der er flere grunde til, at jeg alligevel er nået frem til at tænke på mit forehavende som
‘mord‘ …" Da Holger Gram efter et langt liv som skolelærer endelig trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet,
føler han, at hans livs vigtigste arbejde nu for alvor må begynde. Han beslutter sig for at bruge sit otium på at
udrydde alle de mennesker, som han mener forpester samfundet. Yuppier, rockere, tv-værter og popstjerner –
alle er de på hver sin måde ansvarlige for samfundets forfald. Efter lang tids planlægning skrider han endelig
til værks… Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og underviste i en lang årrække på

N. Zahles Gymnasieskole i København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med romanen
"Kandidaten", og siden er det blevet til en perlerække af romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit

forfattervirke interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket han har udgivet et utal af
bøger og artikler om, blandt andet for Kristeligt Dagblad og Information.

 

"Henrettelser eller likvideringer? Drab eller mord? Selv har jeg
vaklet mellem disse to sidste ord. Drab tiltaler mig, fordi det har en
klassisk klang. En karsk klang af islandske sagaer og reelle hug.
Regnskaber, der skal gøres op. Og hvem vil ikke hellere være en

drabelig drabsmand end en modbydelig morder? Desuden
foresvæver det mig, at det ærinde, jeg er ude i, netop er at dræbe.
Man dræber ‘skadedyr‘, man myrder dem ikke. Og hvad der gælder
skadedyr, må selvfølgelig også gælde ‘skademennesker‘. Der er flere

grunde til, at jeg alligevel er nået frem til at tænke på mit
forehavende som ‘mord‘ …" Da Holger Gram efter et langt liv som
skolelærer endelig trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, føler han,
at hans livs vigtigste arbejde nu for alvor må begynde. Han beslutter
sig for at bruge sit otium på at udrydde alle de mennesker, som han



mener forpester samfundet. Yuppier, rockere, tv-værter og
popstjerner – alle er de på hver sin måde ansvarlige for samfundets
forfald. Efter lang tids planlægning skrider han endelig til værks…
Den danske forfatter Peter Dürrfeld (f. 1942) er uddannet lærer og

underviste i en lang årrække på N. Zahles Gymnasieskole i
København. Peter Dürrfeld debuterede som forfatter i 1976 med
romanen "Kandidaten", og siden er det blevet til en perlerække af

romaner og novellesamlinger. Ved siden af sit forfattervirke
interesserer Peter Dürrfeld sig i høj grad for skak og musik, hvilket
han har udgivet et utal af bøger og artikler om, blandt andet for

Kristeligt Dagblad og Information.
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