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De blinde Harald Kidde Hent PDF "De blinde" (1906) er anlagt efter et samme psykologiske grundskema som
"Aage og Else". Her oplever en unge Bent Havlykke kærligheden til legekammeraten Helene Kønig med en
så voldsom kraft, at den bliver hele hans tilværelses mening. Da hun svigter ham, vælger han et asketisk

eneboerliv i en schweizisk bjergdal i ubrydelig trofasthed mod deres første kærligheds fryd og smerte. Der er
en vældig tragisk linieføring i denne roman, der har adskillige, af Kidde selv vedgåede, berøringspunkter med

"Når vi døde vågner". Bent og Helene har krænket den samme moralsk-religiøse lov som det ibsenske
kunstnerpar og går tilgrunde i snefjeldenes lavineskred. Men et øjeblik før døden har de set ind i det store
ansigt bag bjergtoppene og følt den isnende retfærdighed i den dom, der venter dem. Bogen er konstrueret
med en interessant brug af ledemotiver, hvorved en række bifigurer gennem deres heroiske skæbner belyser

og forbereder de elskendes undergang.

(Danske digtere i det 20. århundrede, 1. udgave 1951)
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