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Marie Bregendahls største bedrift efter En Dødsnat fra 1912, som vi tidligere 

udgav i Sandalserien, er efter min bedste overbevisning tvillingeromanerne Blandt 

de Unge og I Fest og Trængsler fra henholdsvis 1919 og 1921. De to små romaner er 

en del af syv-binds-værket Billeder af Sødalsfolkenes Liv, men kan med fordel læses 

for sig. 

Mod slutningen af Blandt de Unge er det som om Else, den ene af de to kvindelige 

hovedpersoner, den anden er Lise, som vi også kender fra En Dødsnat, kender sin 

skæbne, som om hun med en egen søvngængeragtig beslutsomhed konsekvent 

gør noget andet, end det, hun med fornuften ved, er rigtigt … Og da blander 

også uventet den alvidende fortæller sig og siger med et djævelsk glimt i øjet, at 

det med Else er en lang, lang Historie. Vorherre maatte vide, hvordan den vil ende. 

Midtvejs i I Fest og Trængsler flytter Else til Viborg, væk fra landsognet, for at lære 

at sy, for hun mener stadig, at strammer hun sig rigtig an, bliver det nok godt 

med hendes udkårne Christian. – Men ved på dette sted at flytte handlingen til 

Elses kammer i Viborg, flytter Marie Bregendahl samtidig blikket væk fra 

Sødalsfolkene. I Elses langsomme tilbageskriden gennem selvødelæggelsen 

opgiver Marie Bregendahl sit skæbneunivers til fordel for det psykologiske 

portræt. Dramaet selv kommer i fokus, og Else bliver hovedperson i sin egen 

fortælling. 

Et psykodrama af dimensioner, båret af Marie Bregendahls vrede over kvindens 

stilling. Dertil et stykke kulturhistorie, fra land til by og hvad     deraf fulgte:   

nemlig tilblivelsen af den enkeltes individuelle psyke, som ikke fandtes i 

agrarsamfundet. 

 

 


