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Over det Indiske Hav Valdemar R\u00f8rdam Hent PDF I "Over det Indiske Hav" fra 1920 beskriver Rørdam
en rejse til Java. Det tog sin tid at komme frem, for man sejlede naturligvis. Digtsamlingen giver et levende
indtryk af rejsen, og Rørdam sugede til sig af de mange indtryk, men det virker ikke som om han bevægede
sig meget ned under overfladen. På hjemvejen bliver han rørstrømsk og lovpriser Danmark, som han synes er
langt bedre end alle andre lande. Selv om Rørdams noget chauvinistiske holdning til fædrelandet kan virke

frastødende, er der næppe tvivl om, at de fleste af dem, der foretog den slags rejser, der dengang var
forbeholdt de få, havde samme holdning, og det er trods alt godt at se, at Rørdam forsøger at sætte sig lidt ind
i forholdene i de lande, han besøger, og ikke hengiver sig helt til de racistiske stereotype forestillinger, der
var så almindelige på den tid. Under alle omstændigheder kommer den nutidige læser til at foretage både en

rejse mellem kontinenter og en rejse i tid.

 

I "Over det Indiske Hav" fra 1920 beskriver Rørdam en rejse til Java.
Det tog sin tid at komme frem, for man sejlede naturligvis.

Digtsamlingen giver et levende indtryk af rejsen, og Rørdam sugede
til sig af de mange indtryk, men det virker ikke som om han

bevægede sig meget ned under overfladen. På hjemvejen bliver han
rørstrømsk og lovpriser Danmark, som han synes er langt bedre end
alle andre lande. Selv om Rørdams noget chauvinistiske holdning til
fædrelandet kan virke frastødende, er der næppe tvivl om, at de fleste
af dem, der foretog den slags rejser, der dengang var forbeholdt de
få, havde samme holdning, og det er trods alt godt at se, at Rørdam
forsøger at sætte sig lidt ind i forholdene i de lande, han besøger, og
ikke hengiver sig helt til de racistiske stereotype forestillinger, der
var så almindelige på den tid. Under alle omstændigheder kommer
den nutidige læser til at foretage både en rejse mellem kontinenter og



en rejse i tid.
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