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Hendrik i Bakken Marie Bregendahl Hent PDF Hendrik i Bakken har undertitlen „Et Billede“, sådan som
Bregendahl også senere kalder en romanrække Billeder af Sødalfolkenes Liv (1914-1923). Der er da også tale
om en roman med en meget enkel komposition. Hendrik i Bakken er opdelt i tre næsten lige store afsnit. Det
første udspiller sin handling over knap en dag i sensommeren, og Hendrik skildres som en autoritær, vringlet,
sur og urimelig husbond, der med hård og klodset hånd styrer såvel sit folkehold som sin kone, Mariane, og
deres børn. Han styrer ikke bare arbejdet og dagsrytmerne, men lægger også med sit tavse, indelukkede
gemyt og sit uberegnelige sind en ubehagelig stemning over hele det sociale rum, der udgøres af gården...
Marie Bregendahls socialpsykologiske indsigt er således ikke bare skarp, men også uden nåde. Mariane og

Hendriks ægteskab kuldsejler, fordi liv og følelser ikke kan nå hinanden.
(Dansk Litteraturs Historie)
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