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Mimoser Henrik Pontoppidan Hent PDF Mimoser (1886), der var Pontoppidans bidrag til sædelighedsfejden,
blev karakteristisk nok taget til indtægt i begge lejre. Romanen handler om to apotekerdøtre, som efter kort
tids ægteskab griber ægtemændene i utroskab, hvorefter de straks forlader dem. Da den yngste datter Bettys
ægteskab med Anton Drehling beskrives som helt igennem harmonisk, mente den konservative presse, at
romanen var en advarsel til utro ægtemænd om, hvor meget et enkelt sidespring kan ødelægge. Den

fortolkning passer dog dårligt til titlen, som omvendt foranledigede Edv. Brandes til at mene, at romanen var
en advarsel til kvinderne om ikke at være for sarte.

Mimoser tager imidlertid hverken parti for friere eller strammere seksualmoral. Dens angreb gælder, som
undertitlen „Et Familjeliv“ siger, intimsfæren med dens tætte sammenkædning af romantisk forelskelse og
sociale forpligtelser. Betty og Anton danner „en selvstændig lille Lyksaligheds-Klode“ på deres gods og
bliver som børn igen i ægtesengen, der kaldes en „mægtig Vugge“. Han mister interessen for alt uden for
hjemmet, og hun er sart og svag efter fødslen af deres søn. Da Drehling som landstingsmand må være borte
fra hjemmet nogle måneder, overmandes han af lidenskab for en ulykkelig gift dame. Skønt han angrer dybt,

forlader Betty ham med sønnen.

(Dansk Litteraturs Historie)
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