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En dødsnat Marie Bregendahl Hent PDF "En Dødsnat" udspiller sig som en tragedie midt imellem livet og
døden, imellem altings begyndelse og slutning. Romanen skildrer det ubarmhjertige drama, der på en enkelt

nat udspiller sig omkring en skæbnesvanger fødsel, der ender med en dødelig styrtblødning.

Scenen for det ubarmhjertige skue er Broholm, en større gård et sted på Skiveegnen i 1870’erne. Som i en
græsk tragedie lurer der hele fortællingen igennem en lunefuld og indifferent skæbne på menneskene, der til
sammenligning synes små og magtesløse. Fortællingen er blottet for blød sentimentalitet, men alligevel er der
masser af humor og ironi at skimte i Marie Bregendahls (1867 – 1940) karaktertegninger. Hver især stræber
romanens personer efter at finde en højere, bagvedliggende mening ikke blot med Anne Grams død, men med
livet som sådan. En Dødsnat er dermed først og fremmest en fortælling om forskellige menneskers symbolske
strategier for det meningsløse: hvordan bevarer man sin medmenneskelighed, håbet og ikke mindst troen på
Gud i en verden, der gang på gang demonstrerer sin ondskab, tilfældighed og (gudløse) meningsløshed?
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Fortællingen er blottet for blød sentimentalitet, men alligevel er der
masser af humor og ironi at skimte i Marie Bregendahls (1867 –

1940) karaktertegninger. Hver især stræber romanens personer efter
at finde en højere, bagvedliggende mening ikke blot med Anne
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