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Indledning 

Ansporingen til denne bog begyndte med en undren over, hvorfor så mange kvinder har psykiske 

lidelser som angst, depression og spiseforstyrrelser. Ifølge psykiatrifondens hjemmeside er der pt. 

250.000 i Danmark, der har en angstlidelse. I et livsforløb vil ca. 750.000 komme til at lide af en 

eller anden form for angstlidelse. Der er dobbelt så mange kvinder som mænd, der lider af angst. 

Depression forekommer hos 4 % af befolkningen her og nu fordelt på 5 % kvinder og 3 % mænd.  

For anoreksis vedkommende er 1 % af kvinderne ramt og 0,1 % mænd. 4 % af kvinderne lider af 

bulimi og 1 % mænd. Til gengæld lider mænd mere af alkoholmisbrug, og flere mænd begår 

selvmord. (”Psykiske sygdomme – forskellen mellem mænd og kvinder”, psykiatrifonden, 2006). 

Andelen af danske kvinder i behandling med psykofarmaka ligger 50 – 75% højere end andelen af 

danske mænd. Andelen af danske kvinder, der skader sig selv, forsøger at tage deres eget liv og har 

dårlig mental sundhed, er også højere end blandt mændene ( C.R. Jørgensen, 2012).  Der er 

sandsynligvis mange mørketal i forhold til mænds depressioner. Måske ligger der mange 

depressioner gemt bag alkoholmisbrug og selvmord, og måske har mænd mere tilbøjelighed til at 

skjule sine psykiske lidelser, fordi det er ”umandigt”. Mænd kan have svære eksistentielle og 

psykiske problemer, i nogle tilfælde flere end kvinder, f.eks. efter en skilsmisse, hvor det er 

mændene, der lider følelsesmæssigt mest under tabet af partner og børn. Nogle statistikker viser, at 

mændene er taberne i vores samfund: der er flere hjemløse mænd, flere mænd der lever på bunden 

af samfundet og aldrig får en uddannelse og flere mænd er misbrugere. Så generelt ser det ud til, at 

mænd og kvinder typisk reagerer forskelligt på de slag, som livet kan give. Der er selvfølgelig 

mange mennesker, der falder udenfor statistikken. Der findes kvindelige alkoholikere og mænd med 

svære depressioner. Men hvis man skal sige noget generelt om kønnenes psykiske tilstand, er 

statistikker et godt redskab. Bogen er ikke ment som et bidrag til en konkurrence kønnene imellem 

om, hvem der lider mest: mænd eller kvinder. Vi lider måske lige meget, det kan statistikker jo ikke 

sige noget om. Det giver jo ingen mening at sammenligne statistikkerne om mænd og kvinder. 

Hvad er værst: at leve som hjemløs, eller at have en svær depression? Det kan man ikke give et 

meningsfuldt svar på. Vi har hver vores kvababbelser, som skal tages alvorligt uanset om man er 

mand eller kvinde.  
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Jeg selv er kvinde og har lidt af stress, angst og depression. Jeg forstår mine lidelser som en del af 

det at være kvinde. Bogen er forskellige undersøgelser af, hvordan individuelle lidelser hos kvinder 

før og nu, i vid udstrækning udspringer af de samfundsmæssige vilkår og diskurser, der hersker på 

en given tid og i en given kultur. 1  Psykiske lidelser er en del af at være et menneske. Som 

menneske er man altid på den ene side bestemt af de samfundsmæssige vilkår og diskurser og på 

den anden har alle et individuelt ståsted og perspektiv, som gør én i stand til at reagere individuelt 

på de betingelser, vi alle er født ind i. Psykiske lidelser skal altså både ses som et samfundsmæssigt 

og et individuelt anliggende.  

Alle samfund og kulturer er et produkt af en historisk udvikling, således også vores vestlige 

samfund. De kvindeliv, det er muligt at leve i dag, er et resultat af mange års kvindekamp mod 

patriarkalske diskurser og undertrykkende vilkår. Jeg undersøger, hvad vi kommer fra, fordi det 

giver god indsigt i, hvor stor en overmagt kvindesagsforkæmperne har været oppe i mod. 

Vi lever på et historisk tidspunkt i den vestlige verden, hvor der er stor frihed og mange muligheder 

for selvrealisering som aldrig før. Vi kan selv bestemme, hvordan vi vil leve vores liv, hvilket er et 

kæmpe fremskridt i forhold til tidligere, især for kvinder. Derfor lever mange kvinder et godt liv 

med gode muligheder for at realisere sig selv og for at leve i balance med familie og arbejde.  

Mange kvinder lider dog som nævnt i dag, hvilket tilsyneladende er et paradoks. Men alle 

frihedsbevægelser har, mere eller mindre skjult, nogle iboende undertrykkelsesmekanismer, tænk 

blot på den franske revolution og revolutionen i Rusland. Ganske vist er vi principielt frie, men 

vores samfund har stadig virkelig mange undertrykkende diskurser, som har en stor effekt på 

individet. Dette kommer jeg nærmere ind på senere i bogen.  

Metode 

I mine undersøgelser af kvinders genvordigheder tager jeg først og fremmest udgangspunkt i 

skønlitteratur, fordi den viser os menneskers levemåder, tanker og følelser. I skønlitteraturen er der 

plads til at udfolde personernes psykologi på en mere uddybende måde end i andre kunstarter. Jeg 

opfatter skønlitteratur som et vidnesbyrd om levet liv i en bestemt kultur set gennem en bestem 

                                                           
1 En diskurs er ”en social ramme, der bestemmer, hvad der kan siges på et bestemt område” (Wikipedia). I forhold til 

køn vil det sige, at der er grænser for, hvad vi siger om hhv. mænd og kvinder. Normalt vil man f.eks. ikke bruge ordet 

hysterisk om mænd, eller faderlig om kvinder. 
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forfatters mentale filter. Gode skønlitterære forfattere kan med deres kreativitet, fantasi og 

indlevelse give en indsigt i, hvad det vil sige at være et menneske, f.eks. kvinde i bestemte kulturer 

og til bestemte historiske tider. Skønlitterære forfattere har et særligt blik for samfundets 

undertrykkelsesformer og de sociale udgrænsninger, der eksisterer i ethvert samfund. De har øje for 

menneskelige lidelser og tragedier. Freud sagde, at kunstnere har et mere porøst filter end os andre, 

de suger flere indtryk til sig, er mere sensitive og kan derfor berige os med tanker og følelser, som 

vi måske ikke selv registrerer. 

Jeg inddrager også film, billeder og essays, fordi disse kulturprodukter på hver deres måde også 

viser os noget om os selv og det samfund, vi lever i. Derudover vil jeg bruge relevante psykologiske 

og sociologiske teorier, som kan hjælpe til at forstå, hvilke samfundsmæssige vilkår, der kan skabe 

lidelse i den enkelte kvindes liv. 

Jeg inddrager også mine egne og andres oplevelse med psykiske lidelser for at vise ”virkelige” 

kvinders liv.  

Jeg starter min undersøgelse af kvindeliv i 1800-tallets skønlitteratur. Først da begynder man at 

skrive om kvinders liv i litteraturen. Om deres vilkår, deres liv i undertrykkelse, deres lidelser og 

kvaler og om deres glæder og henrykkelser. Beskrivelserne af vores formødres liv er fascinerende 

og ofte fortvivlende, og de giver en god indsigt i, hvad kvinder har vundet og måske tabt. 

Undertrykkelse 

I vores kulturhistorie - og i mange andres - har det at være kvinde været forbundet med at være 

undertrykt. Leksikon.org definerer undertrykkelse sådan: ” Begrebet undertrykkelse står for en 

magtudøvelse, som anses for uretfærdig. Magtudøvelsen udføres af nogen eller noget overfor nogen 

eller noget, som dermed bliver hindret i fuld udfoldelse, vækst og modenhed.”  Undertrykkelsen kan 

komme til udtryk på samfundsniveau f.eks. gennem lovgivningen. Helt op til 1800-tallet var 

kvinder forment adgang til uddannelse og arbejde. Undertrykkelsen kan komme til udtryk i 

relationerne mellem mennesker, f.eks. i det patriarkalske ægteskab, hvor det var mændenes 

privilegium at styre og kontrollere kvinderne og børnene. Og den kan komme til udtryk i 

selvundertrykkelse, hvilket vil sige, at den enkelte kvinde internaliserer de undertrykkende 

diskurser og f.eks. identificerer sig med at være et offer.  

Det er utopi at tro, at vi kan leve under fuldstændigt ikke-undertrykkende forhold, men vi kan lære 

at være opmærksomme på sådanne forhold og forholde os til dem. Denne bog skal ses som et 

forsøg på at skrive imod de undertrykkende forhold, som kvinder har levet under i århundreder og 

stadig gør det, bare på mere subtile måder.  
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Op gennem det 20. århundrede har stærke og modige kvinder kæmpet sig fri af det patriarkalske 

samfunds undertrykkelse. Kvinder har fået stemmeret, lige adgang til uddannelse og er kommet ud 

på arbejdsmarkedet. Alt sammen gode og udviklende trin i kvinders frigørelse. Men hermed er 

kvinders problemer ikke forsvundet. 

For at forstå de menneskelige omkostninger af undertrykkelse har den tyske sociolog Axel Honneth 

udviklet en teori om anerkendelse, som han mener, er et af menneskets mest fundamentale behov. 

Opfyldelsen af dette behov er forudsætningen for at vi kan komme til ”fuld udfoldelse, vækst og 

modenhed”. Anerkendelsen skal finde sted inden for tre sfærer: familien, den retslige sfære og den 

solidariske sfære. Hvis man får den rette anerkendelse i familien, som her er af følelsesmæssig art, 

udvikler man emotionel selvtillid. Denne anerkendelse er forudsætningen for udviklingen af de 

øvrige to. Anerkendelse i den retslige sfære betyder, at man har de samme muligheder og 

rettigheder som alle andre og ikke diskrimineres f.eks. pga. ens køn eller race. Hvis man får denne 

anerkendelse, udvikler man selvagtelse, som er af kognitiv art. I den solidariske sfære skal vi 

anerkendes for det særlige og unikke individ, vi er, og som kan bidrage med noget konstruktivt til 

samfundet f.eks. gennem arbejdet. Hvis man får denne anerkendelse udvikler man selvværdsættelse, 

som både er af kognitiv og emotionel karakter. Hvis man ikke får disse anerkendelser, vil man lide 

under det i en eller form. De kvinder, jeg beskriver i bogen mangler ofte anerkendelse i en eller 

flere sfærer, hvilket giver sig udslag i sygdom, sjælelig ulykke eller død.  

Hvad er en kvinde? 

Hvad vil det sige at være kvinde? Det er der mange svar på afhængig af hvilken kultur og hvilket 

historisk tidspunkt, der er tale om. F.eks. var et kvindeliv i borgerskabet i 1800-tallet meget 

forskelligt fra et moderne kvindeliv, og synet på kvinder var meget anderledes. Kvinden var det 

svage køn, som var uegnet til at arbejde uden for hjemmet. Hendes ”naturlige” egenskaber kunne 

kun komme til udtryk i mor- og hustrurollen, eller hvis hun var ugift som f.eks. barnepige eller 

privat lærerinde. I dag ryster vi på hovedet af denne opfattelse af kvinden, vi har vundet så mange 

rettigheder, at de fleste af os anser kvinder og mænd som ligeberettigede.  

Der findes kvinder over hele jorden, men hvordan kvinder lever deres liv, og hvordan kvindekønnet 

forstås er afhængig af det omgivende samfunds normer og værdier. At tilhøre et køn er at tilhøre en 

social kategori, som er strukturer hvorigennem mennesker forstår sig selv og omverden. Der er 

mange sociale kategorier ud over køn, f.eks. klasse, etnicitet, tørklædekvinde eller psykisk syg. 

Sociale kategorier er samfundets måder at tilskrive bestemte befolkningsgrupper betydning og 

egenskaber på, f.eks. ”mænd er rationelle og handlekraftige”, ”kvinder er hysteriske og 
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omsorgsfulde”. Sociale kategorier er interaktive, dvs. at ” en person, der tilskrives et bestemt 

kategoritilhørsforhold, f.eks. pige, dreng, psykisk syg, vil uundgåeligt blive påvirket af de 

betydninger, som denne tilskrivning har i de sammenhænge, han eller hun indgår i.”  ( Magnusson 

og Mareck). Vi indoptager disse betydninger i spejlingen med omverdenen i starten af livet gennem 

samspillet med far, mor, søskende, pædagoger og andre børn.  Disse ydre tilskrivninger og 

betydninger bliver - gennem sociale og oftest ubevidste processer - til menneskers forståelse af sig 

selv og andre (Susanne Veik). Disse tilskrivninger og betydninger bliver altså til vores identitet, 

”den jeg er”. Det første der spørges til, når et barn bliver født er, om det er en dreng eller en pige, 

fordi vi opfatter kønnet som det mest fundamentale i vores identitet. Vi køber stadig blåt tøj til 

drengene og lyserødt til pigerne. 

                 

Vi har nogle bestemte opfattelser af, hvad det vil sige at være en dreng eller en pige. Disse 

opfattelser er en del af de diskurser, der er dominerende i en kultur, og som vi alle sammen er 

påvirkede af i. Forældre, pædagoger og lærere spejler og kommunikerer forskelligt med de to køn. 

Drengene bliver - generelt - belønnet for deres sejhed og styrke, mens pigerne - også generelt - 

bliver rost for deres sociale kompetencer. (Bjerrum Nielsen). Kønsidentiteten grundlægges altså i 

relationerne, gennem de spejlinger som omverdenen giver, spejlinger som igen er betinget af de 

kulturelle diskurser om kønnet. 

Til sociale kategorier hører normer og konventioner om, hvordan man bør opføre sig. Hvis man 

overskrider disse forventninger, er der social afstraffelse ved kasse et. Historien har utallige 

eksempler på overskridelser og dertilhørende afstraffelser: hekseafbrændinger, enlige mødres 

forvisning fra familien, latterliggørelsen af de engelske suffragetter, fængsling af Pussy Riots i 

Rusland. Udelukkelse af sociale fællesskaber er noget af det værste, man kan udsætte mennesker 

for, så derfor opfører de fleste mennesker sig for det meste i overensstemmelse med konventionerne 

og andres forventninger til en. Nogle konventioner er skiftet ud med andre, og nogle konventioner 



9 
 

eksisterer side om side med andre. I dag forventer vi f.eks. at piger tager en uddannelse og får et 

erhverv, hvilket for det meste var utænkeligt for bare 100 år siden. Men samtidig er der andre 

magtfulde diskurser om kvinder, f.eks. at vi er mere omsorgsfulde og sociale end mænd er. Der er 

forsket meget i køn og kønsforskelle. Nogle mener, at begge køn er determineret af vores biologi, 

f.eks. kønshormoner og hjernens opbygning. Andre mener, at kønnet fortrinsvist er bestemt af de 

diskurser om kønnet, der er på et givet tidspunkt og i en given kultur.  

Jeg tror selv, at vi er en kombination. Ingen kan vel benægte, at vi har en krop og en hjerne uden 

hvilke, vi ikke kunne være til. Men fordi vores identitet – og hermed også vores kønsidentitet – 

skabes i relationen til andre, kan vi heller ikke tænke køn uden at inddrage diskurser og sociale 

kategorier om køn i kulturen.  

Kønskategorier er meget svære at forandre, fordi vi i høj grad identificerer os med dem, og fordi de 

er med til at skabe orden og mening i tilværelsen. Derfor reagerer mange voldsomt, når kønnet er til 

debat: det skaber uro og usikkerhed. Tænk f.eks. på den debat der fulgte i kølvandet på et svensk 

legetøjskatalog med kønsneutralt legetøj. Det skabte bl.a. overskrifter som ”Svensk hjernevask 

begynder i børnehaven”. Men selvom kønskategorier er svære at ændre, kan det lade sig gøre over 

tid, hvilket kvindebevægelsen er et godt og modigt bevis på.  

Når jeg i bogen skriver om hhv. mandligt og kvindeligt,er det ud fra de diskurser og de sociale 

kategorier om kønnene, der eksisterer i kulturen. Dette inkluderer andres forventninger, måder at 

tale på om kønnet og om ens egen forståelse af, hvad det vil sige at være hhv. mand og kvinde. 
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Kvinder i 1800 tallet.  

At kvinder i 1800-tallet generelt var undertrykte, er efterhånden en kendt sag. De havde kun få 

juridiske rettigheder, f.eks. var mændene favoriseret i arvesager og havde rettighederne til børnene i 

forbindelse med skilsmisse. Kvinders adgang til uddannelse og arbejde var meget begrænset, så det 

var vigtigt for dem at blive ”godt gift” for ikke f.eks. at skulle henslæbe en tilværelse som 

pebbermø, der levede på familiens almisser. Adelens og borgerskabets kvinder kunne stort set kun 

bevæge sig inde for hustru og moderrollen. Ægteskabet var arrangeret af familien ud fra 

økonomiske og sociale hensyn. Kvinder var altså i denne periode hindret i at udfolde sig på lige fod 

med mændene. Ligestilling handler bl.a. om, hvorvidt man har adgang til samfundets økonomiske, 

kulturelle og uddannelsesmæssige resurser eller ej. Jo mere adgang man har til disse resurser, jo 

flere muligheder har man for at udfolde sig både i sit private og i det offentlige liv. Denne adgang 

har betydning for, om individet føler sig anerkendt eller ej. Adgangen til disse goder har først været 

kvinder forundt fra for omkring 100 år tilbage.  

De kvinder, der optræder i de følgende litterære værker, reagerer forskelligt på denne 

undertrykkelse: de gør oprør, som f.eks. Nora i ”Et dukkehjem”, de tilpasser sig, f.eks. i ” Die 

Marquise von O.” og nogle af de kvindelige bipersoner i ”Constance Ring”. De bliver syge, som en 

del kvinder blev i slutningen af 1800-tallet, som f.eks. Effie Briest og Else Kant. Eller de begår 

selvmord, som Constance Ring. Det er disse kvindeundertrykkende forhold og konsekvenserne af 

dem for den enkelte kvinde, som mange skønlitterære forfattere, både kvinder og mænd, beskriver i 

deres værker.2 

   

                                                           
2 Det er ikke forbeholdt kvinder at skrive om kvindeliv, ligesom det ikke er forbeholdt mænd at beskrive mandeliv. At 

det fortrinsvis var mænd, der skrev litteratur i 1800 tallet kan forklares med, at kvinders muligheder for at udfolde 

deres kunstneriske talenter var meget begrænsede, som vi f.eks. skal se i Amalie Skrams sindssygeromaner.  
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 Undertrykkende vilkår for kvinder i det patriarkalske samfund 

 Seksualiteten 

Traditionelt har kvinders seksualitet i vores patriarkalske kultur været forbundet med skyld, skam 

og angst for kvindernes vedkommende og med fordømmelse og undertrykkelse fra mandens og 

samfundets side. Børn født udenfor ægteskabet var en katastrofe for en kvinde, men manden kunne 

leve uforstyrret videre. Det ser vi gode eksempler på i novellen ”Die Marquise vom O” af  Heinrich 

von Kleist, som udkom i 1808 og i romanen ”Effie Briest” af Fontane, som udkom i 1894.  

„Die Marquise von O.“ 

“ Die Marquise von O.”  beskriver et adeligt kvindeliv fra begyndelsen af det 19. århundrede.  

Denne Marquise er enke og bor hos sine forældre på et italiensk citadel, som bliver overfaldet af 

russiske soldater. I den forbindelse bliver Marquisen voldtaget af en russisk officer, og hun bliver 

gravid. Officeren redder hende dog også fra at blive slået ihjel af de russiske soldater.  Hun 

fortrænger voldtægtsepisoden og kan efterfølgende kun huske officeren i rollen som redningsmand. 

 Marquisen fortrænger voldtægten, fordi erindringen er fuld af smerte og skam. I 1800-tallet var det 

simpelthen for skamfuldt at være et voldtægtsoffer, for kvinden skulle være uskyldig indtil 

ægteskabets indgåelse. Desuden var det patriarkatets opfattelse af voldtægt, at det sandsynligvis var 

kvindernes egen skyld. Marquisens position i den sociale kategori ”ærbar og jomfruelig kvinde” 3 

er stærkt truet af voldtægten og graviditeten. Hele miseren opfattes af familien som Marquisens eget 

ansvar og som hendes egen skyld, og hun bliver bortvist fra familien og tvunget til at leve i dyb 

ensomhed med barnet. Hun bliver ekskluderet af fællesskabet og har ikke mulighed for at opnå 

nogen form for anerkendelse i sit liv, hvilket er den største undertrykkelse et menneske kan 

udsættes for. Hun bliver ikke på noget tidspunkt spurgt om, hvilke behov eller ønsker hun har. 

Formålet med hendes liv er at realisere familiens sociale projekt om at føre slægten videre, en 

realisering, som udelukkende fokuserer på den adelige families normer og værdier, som igen var 

                                                           
3 Som nævnt danner de sociale kategorier, der eksisterer i et givent samfund, individers identitet og selvopfattelse.  
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indlejret i det patriarkalske samfunds diskurser om familiens/mandens ret til at undertrykke 

kvinders behov. 

Marquisens psykiske lidelser i den sociale isolation beskrives ikke i romanen udfra hendes eget 

perspektiv. Handlingsforløbet beskrives køligt, objektivt og udefra, hvilket kan tolkes som, at de 

objektive, samfundsmæssige betingelser for Marquisen (og andre kvinder i 1800-tallet) var så 

fastlåste, at de subjektive handlemuligheder for kvinder var meget begrænsede. Hendes eneste 

mulighed for at komme ud af den sociale udstødelse er at gifte sig med sin voldtægtsmand, hvilket 

hun gør efter pres fra familien. I starten af ægteskabet vil Marquisen intet have med sin mand at 

gøre, fordi han både er voldtægtsmand, beskytter og forsørger i én person. Manden er et paradoks af 

djævel og engel i samme person, hvilket Marquisen efterhånden resignerende accepterer for igen at 

blive socialt anerkendt som ”gift og ærbar adelskvinde” og for at få bare de mest nødtørftige behov 

for sikkerhed og fællesskab opfyldt. Romanen er en social kritik af det patriarkalske samfund, der 

accepterer, at mandens seksualitet er voldelig, samtidig med at skylden herfor pålægges kvinden. 

Men den kan også læses som en kritik af datidens maskulitetsdiskurser, hvor mandens rolle over for 

sin kvinde enten bestod i at være redningsmand (jf. prinsen på den hvid hest) eller at være 

voldtægtsmand: to meget begrænsede positioner i forhold til et andet menneske.  

”Effie Briest” 

Både Marquise von O’s., Effie Briests, og som vi senere skal se Else Kants, liv bryder sammen, da 

de bliver hhv. voldtaget og gift. Ægteskabet beskrives som et brat farvel til barndommens frie leg i 

naturen og samværet med veninder og familie og et goddag til et indskrænket og ensomt liv 

indhyllet i undertrykkende og kvælende konventioner. Disse forfærdelige forhold og deres 

konsekvenser for den enkelte kvinde beskrives fint i Theodor Fontanes roman ”Effie Briest” fra 

1895.  

                                     

             Theodor Fontane 
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 I starten af romanen er den 17-årige Effie en livlig og lidt drengeagtig pige. Hun er fysisk meget 

aktiv, noget af en vovehals og kaster sig ud i vilde lege. Hun ligner en sømand i sit matrostøj og 

elsker at ro ud på søen sammen med veninderne. Hun keder sig ved at brodere og andre kvindelige 

sysler. Modsætningen mellem det frie, glædesfulde barndomsliv og voksenlivets alvor og mørke 

beskrives smukt i en scene, hvor Effie lige er kommet ind fra den store parklignende have i sit 

barndomshjem, hvor hun har løbet rundt og leget skjul med sine tvillingesøskende og sine veninder. 

Hun er stadig lidt rødmosset og stakåndet efter en vild gemmeleg, da hun træder ind i den store 

havesal, hvor hun for første gang møder sin tilkommende mand på 38 år, Baron von Instetten. Han 

beskrives som en streng og formel person, som en ”mand af principper.” Idet han nærmer sig, 

vender Effie sig om mod det store åbne havevindue, som er halvt dækket af vinblade, og i åbningen 

kan hun se de rødblonde tvillingers hoveder og sin veninde Hertha, der råber:” Effie kom nu!” Men 

hun kommer ikke, hun vender sig om mod sin kommende forlovede Insstetten, som hun bliver 

forlovet med samme dag. Denne scene viser den tydelige kontrast i romanen mellem det barnlige, 

uskyldige og frie barndomshjem på den ene side, og det dunkle, ufrie og undertrykkende ægteskab 

med Instetten på den anden. Ægteskabet er efter tidens konventioner kommet i stand gennem 

familien, Effie har ikke haft mulighed for selv at have indflydelse på, hvem hun vil giftes med. I 

ventetiden til brylluppet udmaler Effie sig sin fremtid i lysende og poetiske billeder. Hun ser sit 

fremtidige liv som et eventyr i et lyserødt skær, hvor hun er prinsessen og Instetten er prinsen. Hun 

har ikke en chance for at forberede sig på sin fremtid på en realistisk måde. Hun har som ung 

adelsfrøken levet et beskyttet liv og har ikke mødt livets eller sine egne mørke skyggesider endnu. 

Hendes forestillinger om sin fremtid bygger derfor på romantiske og verdensfjerne forestillinger, 

som hun måske har fra den romantiske litteratur eller fra andre fortællinger. Hun har ikke lært at 

håndtere livets reelle udfordringer, og det ved hendes mor godt. Moren siger om Effie:”Du er et 

barn. Smuk og poetisk. Men det er bare indbildninger. Virkeligheden er anderledes, og tit er det 

godt, at der er mørke i stedet for lys”. Og mørke, det bliver der i Effies liv. Allerede inden 

brylluppet har Effie sine bange anelser. Instetten går for at være ”mand af karakter og principper”, 

og det gør Effie bange, måske fordi hun kan fornemme hårdheden og kulden bag disse ord.  

I starten er Effie begejstret for sit nye hjem i Kessin ved den nordtyske Østersøkyst. Huset og 

værelserne er smukke, og det er naturen også. Men allerede den første nat bryder angsten frem hos 

den unge Effie. Hun kan høre spøgeri på loftet og får ikke lukket et øje. I romanen fortælles der om 

en kinesisk kaptajn, der for år tilbage havde en affære med en af de unge piger fra byen. Den unge 

pige skulle dog giftes med en anden, men på bryllupsdagen forsvinder hun og kineseren. Han bliver 
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fundet død nogle dage efter og bliver begravet uden for kirkegården, hvor Effie ser hans gravsted. 

Denne historie danner baggrunden for Effies angstfantasier om det kinesiske spøgelse på loftet. 

Senere viser det sig, at spøgerier et sat i stand af Instetten for at tøjle sin unge hustru, hvilket dog 

mislykkes for ham. Den døde kineser kan ses som et forvarsel om Effies affære med en major fra 

byens selskabsliv. Effie prøver at få sit behov for personlig og intim anerkendelse dækket hos sin 

mand, men det lykkes kun delvist i få øjeblikke. Hun bliver heller aldrig en del af byens selskabsliv, 

dertil føler hun sig for ung og uerfaren, og hun bliver aldrig accepteret . Hun bliver mere og mere 

depressiv og angsten lurer, pga. ensomhed og mangel på anerkendelse og meningsfulde aktiviteter. I 

et desperat forsøg på at få nogle af sine uopfyldte behov dækket indleder hun en affære uden 

fremtidsudsigter med den gifte major. Affæren afbrydes dog efter kort tid, og Effie og Instetten 

flytter til Berlin, fordi Instetten er blevet forfremmet. Effie har i mellemtiden fået en datter, og livet 

i Berlin tegner i starten lyst, for her er der mulighed for flere adspredelser og meningsfulde 

aktiviteter inden for kunst og kultur. En dag finder Instetten dog den intime korrespondance mellem 

majoren og Effie i en skrivebordsskuffe. Han skrider straks til handling, og han inviterer majoren til 

en duel, hvor majoren bliver dræbt. Instetten forbyder Effie adgang til hjemmet og til sin datter. 

Hun bliver også forstødt af sine forældre og frister en kummerlig tilværelse i en lille lejlighed i 

Berlin i fattigdom og ensomhed. Hun bliver dødssyg af sin ulykkelige sindstilstand, og forældrene 

forbarmer sig til sidst over hende og tager hende hjem til sig igen. Effie dør på sit sygeleje hos sine 

forældre tæret op indefra af mandens og familien udstødelse og manglende anerkendelse. 

Romanen er blevet filmatiseret flere gange, fordi den står som en monumental kritik af de 

undertrykkende sociale og retslige praksisser, der herskede for kvinder i det patriarkalske 180- tal. 

Selvom Instetten ikke skildres som en decideret ond eller dårlig ægtemand (han viser i visse 

øjeblikke ømhed og omsorg for Effie), kommer han alligevel til at stå som repræsentant for det 

patriarkalske og kvindeundertrykkende samfund. Han tyranniserer Effie med spøgeri og har slet 

ikke fornemmelse for Effies behov for intimitet og for at komme til ”vækst og udfoldelse”. Hans 

eneste interesse for hende består i, at hun skal være en smuk galionsfigur for hans egne sociale og 

karrieremæssige ambitioner og udfylde sine roller som mor og hustru til gavn for ham. Ufriheden 

og undertrykkelsen, dvs. manglende muligheder for at have indflydelse på sit eget liv og hindring i 

”fuld udfoldelse, vækst og modenhed”, skaber depression og angst hos Effie ,og i sidste instans 

betyder det døden for hende. Effie bliver straffet med social isolation, fordi hun i et desperat forsøg 

på at få mere intimitet og anerkendelse ind i sit liv, har overtrådt de sociale spilleregler for passende 

kvindelig adfærd i det patriarkalske samfund.   




