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Hans Råskov Knud Hjortø Hent PDF Det egentlige transcenderende gennembrud til det religiøse sker i Hans
Råskov, der er den mest interessante af Hjortøs karakterer og den bedste af Hjortøs romaner. Hans Råskov er
ædende og angstfyldt i sit væsen, skærmet af fra verden bag en skal af hårdhed. Et lukket jeg, der lever i kraft
af had og vrede mod verden, stålsat, forbitret – og fortvivlet. Hans „tavse afsind“ gør ham fjern, og han kan,
som sine åndsfæller hos Hjortø, ikke hengive sig til kvinden. Hvor det lykkes Niels Grandlev i To Verdener at
omforme sin lidenskab til viden, trænger Hans Råskov sit begær tilbage og låser det i ufrugtbar vrede. Han er
ikke modtagelig for kvindens varme eller hengivenhed og vender sin afmagt til had. Således hjemfalden til
straf i eksistentiel forstand glider han ud i destruktive syner af ild og ødelæggelse – han er kemiingeniør med
et karakteristisk hjortøsk og nietzscheansk speciale i dynamit og sprængstoffer. Den stærke mand holder sit
afsind i ave med jernhård vilje og indædt arbejde, hvormed han hårdnakket fortrænger kvindens fristelser og
vanviddets udbrud. Men som i Syner vender sjælelivets farligt illuminerede, blodrige, røde mareridt tilbage
med perverse hallucinationer: „Hans bevidsthed havde nået de sumpede, farlige dybder, som vort sjæleliv
synes at hvile på“. Men den stålsatte Hans Råskov kan til stadighed hævde sin fornuft overfor synernes rå,
skinnende billeder og bringe sig ind i tilværelsen igen. Forløses kan han ikke, før ilden i hans sjæl ved

romanens slutning bliver til is og en anden varme – barmhjertighedens – flyder over i hans væsen og lader
ham gå under. Det sker i romanens smukke frostklare epilog, hvor Hans Råskov redder en dreng fra

druknedøden i isen. Han omkommer selv derved, men dette sidste uselviske offer forklarer hans verden og
løsner hans væsen: „Han så op, himlen havde ligesom løftet sig, stjærnerne stod højere over hans hoved end
ellers“. Der er ikke som hos Kierkegaard tale om et spring ind i det religiøse, men om en elevation, hvor

himlens porte åbner sig for manden med jernmasken, da han endelig lader sit liv ytre sig intuitivt.

(Dansk Litteraturs Historie)

"Hans Råskov" er tredje bind i en trilogi, der begynder med "Støv og stjærner" og "To verdener".

"Den første er fantasiens roman, den anden er romanen om den rene intelligens for den mandlige
hovedpersons vedkommende, og den tredje er lidenskabens, viljens roman“. Således spalter Hjortø inden for
den psykologiske romans skæbnebestemte ramme åndslivets bærer – i Hjortøs tilfælde notorisk manden – op i
tre rendyrkede figurer: fantasiens, forstandens og lidenskabens. Eksistensfilosofisk har de også lighed med

Søren Kierkegaards tre stadier fra Enten-Eller: det æstetiske, det etiske og det religiøse."

(Dansk Litteraturs Historie)

 

Det egentlige transcenderende gennembrud til det religiøse sker i
Hans Råskov, der er den mest interessante af Hjortøs karakterer og
den bedste af Hjortøs romaner. Hans Råskov er ædende og angstfyldt
i sit væsen, skærmet af fra verden bag en skal af hårdhed. Et lukket
jeg, der lever i kraft af had og vrede mod verden, stålsat, forbitret –
og fortvivlet. Hans „tavse afsind“ gør ham fjern, og han kan, som
sine åndsfæller hos Hjortø, ikke hengive sig til kvinden. Hvor det
lykkes Niels Grandlev i To Verdener at omforme sin lidenskab til

viden, trænger Hans Råskov sit begær tilbage og låser det i ufrugtbar
vrede. Han er ikke modtagelig for kvindens varme eller hengivenhed

og vender sin afmagt til had. Således hjemfalden til straf i
eksistentiel forstand glider han ud i destruktive syner af ild og

ødelæggelse – han er kemiingeniør med et karakteristisk hjortøsk og
nietzscheansk speciale i dynamit og sprængstoffer. Den stærke mand
holder sit afsind i ave med jernhård vilje og indædt arbejde, hvormed



han hårdnakket fortrænger kvindens fristelser og vanviddets udbrud.
Men som i Syner vender sjælelivets farligt illuminerede, blodrige,

røde mareridt tilbage med perverse hallucinationer: „Hans
bevidsthed havde nået de sumpede, farlige dybder, som vort sjæleliv
synes at hvile på“. Men den stålsatte Hans Råskov kan til stadighed
hævde sin fornuft overfor synernes rå, skinnende billeder og bringe
sig ind i tilværelsen igen. Forløses kan han ikke, før ilden i hans sjæl

ved romanens slutning bliver til is og en anden varme –
barmhjertighedens – flyder over i hans væsen og lader ham gå under.
Det sker i romanens smukke frostklare epilog, hvor Hans Råskov

redder en dreng fra druknedøden i isen. Han omkommer selv derved,
men dette sidste uselviske offer forklarer hans verden og løsner hans
væsen: „Han så op, himlen havde ligesom løftet sig, stjærnerne stod
højere over hans hoved end ellers“. Der er ikke som hos Kierkegaard

tale om et spring ind i det religiøse, men om en elevation, hvor
himlens porte åbner sig for manden med jernmasken, da han endelig

lader sit liv ytre sig intuitivt.

(Dansk Litteraturs Historie)

"Hans Råskov" er tredje bind i en trilogi, der begynder med "Støv og
stjærner" og "To verdener".

"Den første er fantasiens roman, den anden er romanen om den rene
intelligens for den mandlige hovedpersons vedkommende, og den
tredje er lidenskabens, viljens roman“. Således spalter Hjortø inden
for den psykologiske romans skæbnebestemte ramme åndslivets
bærer – i Hjortøs tilfælde notorisk manden – op i tre rendyrkede

figurer: fantasiens, forstandens og lidenskabens. Eksistensfilosofisk
har de også lighed med Søren Kierkegaards tre stadier fra Enten-

Eller: det æstetiske, det etiske og det religiøse."

(Dansk Litteraturs Historie)
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