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De hovmodige Jørgen Nielsen Hent PDF Romanens ledefigur er den unge dyrelægedatter Ketty, der midt på
vinteren har fået job som advokatsekretær i den lille provinsby Lundved. På sit pensionat træffer hun allerede
første aften bankassistent Alfred Eriksen, som fører hende sammen med journalisten Lüde. Snart danner de
unge et trekløver, der taler og taler om tilværelsen. Bag deres filosofiske diskussioner hører man de tyske

filosoffer Arthur Schopenhauer og Friedrich Nietzsche.

Ketty iagttager nøgternt, hvordan de to mænd råber op om deres egen intelligens, og hvordan de ser sig selv
som frigjorte fra enhver form for konvention og religion. De diskuterer, om mennesker er produkter af
tilfældigheder og påvirket af ydre forhold, idet Alfred hævder, at han ikke er en "kludedukke", men
uforanderlig. Kort sagt: De opfatter sig selv som overmennesker højt hævet over deres omgivelser.

Deres til tider temmelig studentikose og selvhøjtidelige samtaler udvikler sig ikke til et trekantsdrama, selv
om den ellers så sympatisk skildrede Ketty svigter den letantændelige Alfred, der er alt andet end fredelig - i
diskussioner. Alfreds modspiller Lüde svarer helt til sit navn, idet hans karakterbrist afsløres som kulde og

kynisme i det, der kun tilsyneladende er et kærlighedsforhold til Ketty - og andre kvinder.

Den stilfærdige og gennemreflekterede Ketty udvikler sine menneskekundskaber i mødet med Lüde. Hun
afviser hans holdninger og bryder med ham. Da deres fællesskab forekommer mere filosofisk funderet end
erotisk, kommer det som lidt af et chok både for Ketty - og læseren - at hun hen på foråret er blevet gravid. I
løbet af kort tid udvikler hun sig og påtager sig ansvaret for sit barn, på trods af at det bl.a. vil få træk fælles

med den mand, som hun er kommet til at afsky så stærkt.

Hovmod står for fald, siger man, men Lüde bliver ikke straffet for sin selvtilstrækkelighed. Han slipper med
en mindre forskrækkelse, mens Ketty kommer til at betale for sin erkendelse. Hun er dog stærk nok til at

bevare sin selvrespekt og handlekraft.

Bogen er en kritik af mellemkrigstidens forestilling om overmennesker. Jørgen Nielsen, der var stærkt
påvirket af Schopenhauers tanker om menneskets vilje til liv, leverer et varmt forsvar for de mennesker, der

lever umiddelbart og engageret i deres omverden. Ketty vælger altid at handle med indføling og
betænksomhed uden af den grund at fremstå som karakterløs.

(Silkeborg arkiv)
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