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Kraft Knud Hjort\u00f8 Hent PDF Hjortøs personlige systemskifte kommer med Kraft et år efter det politiske
i 1901. Romanen er et opgør med det moderne sammenbruds dekadence og brandesianismens tolkning af den

frie kærlighed. Allerede i Syner blev den sprængfarlige Hjortø'ske legering af krop og sjæl, blod og ånd
synlig. I Kraft koncentreres blod og ånd i den indebrændte skikkelse Henrik Stendal, en af tidens mange

litterære provinsstudenter, der kommer til den store by og skjuler sit mindreværd bag en aggressiv maske og
hårdt tilkæmpet vilje. Stendal vil gøre op med 1880'ernes brandesianisme og fritænkeri og 1890'ernes

sværmeriske poesi i en og samme hårdtslående bevægelse, der skal ramme modstanderen som en knytnæve i
panden. Modstanderen er inkarneret i studiekammeraten og forføreren Johannes Levison (Johannes Jørgensen
og brødrene Brandes i et!), der har tiltaget sig magten på det radikale hoforgan „Århundredet“ (dagbladet
Politiken). Som modoffentlighed starter Henrik Stendal kampskriftet „Faldøksen“ (Vagten), der med
guillotinens hug skærer dekadencen fra århundredets udlevede krop, patetiske kristendom og lumre

sovekamre: „Væk med de stinkende, litterære sengetæger! Ud med kammerpoeterne! De har længe nok stået
og lugtet ilde i den danske litteratur!“ Henrik Stendals poesi „sidder i næven“, og den hugger han med stejl
hellenistisk kraft ind i tidens bløddyr. Den atletiske mand stemmer sine aggressive energier op ved at vise
kvindens forføreriske begær fra sig og i stedet med stålsat vilje og nietzscheansk foragt sikre sig retten til
riget. Stendal ender karakteristisk som køllesvingende folketingspolitiker, der med kraften i sig sætter
handling over grublen. Romanens vitalisme og handlingsbestemte omvendelsesrite har sine paralleller i

Johannes V. Jensens to bøger, novellesamlingen Skovene (1904) og romanen Hjulet (1905), hvor
potenseringen ligeledes slår over i påtaget kynisme og straf- og skyldfri udrensninger. (Dansk Litteraturs

Historie) Man kan måske også se Johannes Levison som et ondskabsfuldt portræt af Peter Nansen og romanen
som først og fremmest en jaloux mands opgør med sin heldigere rival.
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