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Det ideale Hjem Henrik Pontoppidan Hent PDF Forlaget skriver: "Pontoppidan fremsætter i "Det ideale
Hjem" en Række Paradoxer, og han retter Angreb mod selve det hellige Ægteskab, som det vogtes af

Præsterne.
Adam Malling er en ung Dr. phil. og Naturforsker. Han har set sig gal paa Ægteskabet og opstiller en Række
Theorier om, hvorledes Forholdet mellem Mand og Kvinde skal ordnes. Det eneste Fællesskab, der skal finde
Sted mellem dem, er det, deres Elskovsforhold nødvendiggjør. Hver for sig skal de blive i den Kreds, hvor de

hører hjemme, og Børnene skal opdrages i Moderens Hjem.
Saa ser vi Adam Malling selv ude i Livet, ser, hvorledes hans ædleste Glæder stammer fra Samlivet med sin
gifte Søsters Børn, som han tager sig af, da hun er flyttet fra sin Mand. Og da han endelig træffer sin Skjæbne,
en ung, jydsk Præstedatter, over hvis Fødsel der hviler et hemmelighedsfuldt Slør, gifter han sig ganske vist
med hende – og det uden at hans Moder og Søster aner det Ringeste derom – men han afbryder pludselig
Forholdet, skjøndt hun er bleven frugtsommelig, og forlader hende ved Nattetid for at vende hjem til "det

Familieskjød", hvor han føler, han hører hjemme. . .
Fortællingen er glimrende skrevet. Ingen behandler vort Sprog med en saadan Muldjords-Fylde og Klarhed
som Pontoppidan, Ingen kan tegne et dansk Sommerlandskab med blaa Fjord og bugnende Marker, som han."

- Carl Behrens
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