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Støv og stjærner Knud Hjortø Hent PDF Ivar Holt i Støv og Stjerner er en æstetiker, der, som Des Esseintes i
J.-K. Huysmans' Á rebours, drømmende henlever sit liv i vegetativ plantelignende vækst, lukket inde i sit
eget sjælelige drivhus: „Han bevarede den ævne til at hylle sig ind, når livet gik ham imod. Han krøb sammen
og gjorde sig hård, lukkede sanserne og lavede drivhus indenfor, hvor jeg-følelsen skød vildt op i den
tropiske hede“. Ivar Holt er digterspire og sværmer på lange, særegent psykisk skildrede cykelture for
anelserne i naturen og deres inspirerende indvirken på den fantasi, der konstituerer hans væsen. Han virker
ikke ved sanserne, men ved ånden alene. Han viser erotikken og kærligheden i kvindens skikkelse fra sig for
ikke at realisere det almene, og gradvist nedkøles hans væsen, og han ender i ensom død i en snedrive. Hans
„umenneskelige kulde (…) har bragt ham til den yderste grad af resignasjon“, og denne opgiven over for en
„verden, der er gået i stykker“, sender ham i døden. Ild og is er genkommende og fascinerende
symboldannelser hos Knud Hjortø, der lader elementerne mødes som billede på det spaltede jeg.
(Dansk Litteraturs Historie)
"Støv og stjærner" er første bind i en trilogi, der fortsætter med "To verdener" og "Hans Råskov"
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