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Familiehistorie (heri: Den store Bjørns Endeligt); Andre Historier (bl.a. En Strandvaskers Historie));
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Holger Drachmann, 1846-1908, dansk maler og forfatter med et omfattende og alsidigt virke, som blev til
igennem et rastløst og broget livsforløb, der ofte bragte ham i offentlighedens søgelys. Ud over diverse

litterære værker talte produktionen teaterstykker og journalistik, illustrationer og malerier. Han betragtedes
som en af Det Moderne Gennembruds ledende mænd. Dog karakteriserede Georg Brandes med en slet skjult

kritik Drachmanns litterære arbejde som "flyvesandsagtige", idet det på sin vis var uden de store faste
standpunkter. Holger Drachmann kritiserede på sin side i stigende grad det moderne gennembruds

radikalisme, hvilket førte til et brud med Brandes-kredsen og en flirt med mere konservative kredse. I
individualismens navn og muligvis på baggrund af den ofte rodløse livsstil kom det senere til et opgør med

det borgerskab, der havde forskrevet sig til materialismen og samfundets vedtagne normer.

Drachmann udviklede i sit forfatterskab en moderne, impressionistisk prosastil i en levende skildring af
storbyens liv, og i forbindelse med hans 60-års fødselsdag blev store dele af det meget læste forfatterskab

udgivet i samlingen Samlede poetiske Skrifter.
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