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Nattevagt Henrik Pontoppidan Hent PDF "Nattevagt", der, som næsten alt fra Pontoppidans Haand, er

særdeles velskrevet og letlæst, handler om en ung, radikal Maler, Jørgen Hallager, eller den røde Hallager,
kaldet saaledes paa Grund af sin Haar- og Skjægfarve, dels formedelst sin Førerstilling i "Klumpen", en Kreds
af unge Kunstnere, hvis ramme Virkelighedsbilleder har gjort Front mod saavel gammel Renæssance som ny
Symbolisme. Jørgen har i Rom, hvor Hovedparten af Fortællingen foregaar, ægtet en ung Pige af det højere
Bourgeoisi, en Datter af en rig Etatsraad og forhenværende Departementschef. Det unge Ægtepar tilhører ikke
blot to forskellige Samfundslag, men deres Naturanlæg og Gemytsbund er saa ulige som tænkes kan. Ursula
er en lille, fin Kvinde, der med Hengivenhed slutter sig til sin Mand og efter yderste Evne stræber at tilegne
sig hans Syn paa Livet. Men den lige saa raa og brutale som kyniske Jørgen støder hende uafbrudt tilbage, og
til sidst knækker Ursula over i en Kamp, hvor hendes Evner ikke strækker til. Fra deres første Samlivsdag har
Jørgen ikke andet end Haan og Foragt for hendes Fader og hele den Verden, hvori hun er voxet op. Han selv
er Søn af en fattig Landsbyskolelærer, der er faldet som Offer for sit Venstresind og sin Sandhedsdrift og efter
uskyldig at være mistænkt for Bedrageri har slaaet sig paa Flasken. Jørgen vil være hans Hævner, og hele det

besiddende Samfund skal undgjælde for Faderens Skæbne. I hans Øjne er Svigerfaderen og hele hans
Omgangskreds "Ærkekjæltringer, Tyveknægte, infame Hyklere, der under Paaskud af at værge Lov og Orden
holder Folket i Søvn for at kunne bestjæle det des grundigere"1. Den for Øjeblikket samlede skandinaviske
Koloni i Rom bliver lutter Typer Kjæltringer i Hjemmet. Men Jørgens Radikalisme gaar endnu videre. De
hjemlige Strejker er kun "Lapperier" for ham, skjønt han altid med Glæde hilser "en knyttet Næve" og "et

Spark i Bagen paa Avtoriteterne". (Otto Borschenius)
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og til sidst knækker Ursula over i en Kamp, hvor hendes Evner ikke
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faldet som Offer for sit Venstresind og sin Sandhedsdrift og efter
uskyldig at være mistænkt for Bedrageri har slaaet sig paa Flasken.
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undgjælde for Faderens Skæbne. I hans Øjne er Svigerfaderen og
hele hans Omgangskreds "Ærkekjæltringer, Tyveknægte, infame

Hyklere, der under Paaskud af at værge Lov og Orden holder Folket
i Søvn for at kunne bestjæle det des grundigere"1. Den for

Øjeblikket samlede skandinaviske Koloni i Rom bliver lutter Typer
Kjæltringer i Hjemmet. Men Jørgens Radikalisme gaar endnu videre.
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