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Lauritz Petersen: Gadens roman 
 
Udkommer d. 16. august! 
 
Det er kærligheden, det er beruselsen, det er lidenskaben, men det er også 
fattigdommen, der er på spil i Lauritz Petersens Gadens roman fra 1896. I 
Petersens kollektive roman er det ikke kun hovedpersonen Rudolf der er i fokus, 
men mere et miljø; nemlig gaden. Dermed handler Gadens roman ikke om et 
enkelt individ, men derimod om de forskellige steder: Urtekræmmer Hansens 
butik, Café chantanten Nordstjernen, hjemme hos familien Jakobsen og der er 
således flere karakterer, der får deres historie fortalt. Vi møder Dronningen, der 
altid går i lange kjoler, Schmidt med studenterhuen, Greven med det røde skæg.  
 
Bare ved en gengivelse af romanens karakterer, kan man fornemme, hvordan 
Lauritz Petersen i sine beskrivelser af karaktererne har en forkærlighed for det 
overdrevne, tenderende til det absurde. Karaktererne bliver præsenteret og 
beskrevet en efter en, men tilsammen udgør de et hele: De udgør gaden. Det 

brede fokus er tænkt til at fordre en særlig ekstrem atmosfæreansning. 
Karaktererne myldrer ind og ud mellem hinanden. 
 
Det bliver gennem det hypersociale liv karaktererne lever, at romanen giver en 
forståelse af mennesket som et socialt væsen og ikke som et i sig selv hvilende 
individ. Alle karaktererne har hver især, og af hver deres grund, et enormt behov 
for at fodre deres sociale relationer, og det er til tider som om, det bliver en 
afhængighed for dem – at være ude, at være sammen, at være sociale.  
 
Fattigdommen er ikke til at komme udenom i Gadens roman. Den er 
allesstednærværende, og den synes at forfølge karaktererne, selvom de gør alt i 
deres magt for at slippe af med den. Livet på gaden er travlt, hårdt og fattigt, det 
er et liv i prøvelse og plage, men karaktererne forsøger at drømme hinsides det 
liv, til et liv, hvor der er ingen prøvelse og plage er.  
 
Lauritz Petersen, 1868-1951. Debuterede i tidsskriftet Nordstjernen med 
fortællingen En Kunstner (1888). Herefter udgav Petersen adskillige romaner: 
Mennesker (1891), Mellem Klitter (1894) og Gadens Roman. (1896) 


