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Psykiske strukturer i Amalie Skratns 
romaner 

1. &n ternatkke sarnrnenheng i forfatterskabet 
Amalie Skram (1846 - 1905) begyndte relativt sent at skrive, og fmst efter at hun 
havde overstkt sit ægteskab med skibsfmer Muller. De var blevet gift i 1863, da 
hun kun var 17 Ar gammel, og 10 ud af de 15 h ægteskab tilbragte hun med 
manden pA rejser over hele jorden. Hun f d t e  to s m e r  i ægteskabet. 

Det fmte, hun skrev, var en anmeldelse af Marie Grubbe i 1877; siden fulgte 
anmeldelser af bager af Bjmnson og andre. I 1882 skrev hun sin fmte  fortæl- 
ling: Madam Haiem Lejfolk, og i 1885 kom hendes fmte  stme arbejde, ro- 
manen Constance Ring. (Hun har selv i et brev a u). november 89 til sin forlæg- 
ger, Peter Nansen, Gyldendal. meddelt disse biografike oplysninger. Brevet 
fmdes i samlingen Mellom slagene, breve i utvalg ved Eugenia Kielland, Oslo 
1955). 

I pdoden fra skilsmissen i 1878 og til det næste ægteskab med den danske 
forfatter Erik Skram i 1884 boede Amalie Skram hos sine brdre i Norge, hvor- 
af den ene var præst og den anden lærer. Amalie var f d t  Alvar, og familien 
stammede fra Bergen, hvor faderen var ke~bmand, indtil han gik konkurs og 
alene emigrerede til Amerika. Gennem sin opvækst og skolegang blandt b m e -  
ne fra Bergens bedste familier og i kraft af brdrenes og hendes ægtemænds so- 
ciale placering tilhmte hun livet igennem borgerskabet, selv om hun ofte kendte 
til problemer med e~konomien. 

Fra 1885 skrev Amalie Skram flittigt. Hun udsendte jævnthen en bog om 
Aret, hvorved hun forskaffede sig et vist md  af e~konimisk selvstændighed og 
personlig identitet, som ligestillede hende med hendes mand og mændene i de- 
res omgangskreds pA en made, der var overskridende i forhold til den situation, 
de fleste af hendes heltinder s t t  i. AUigvel leder man forgæves i hendes senere 
produktion efter nedslag af den frigjorthed, hun selv havde oplevet. Ingen af 
Amalie Skrams kvindelige hovedpersoner (eller bipersonerne for den sags skyld) 
realiserer et positivt forhold til en mand. baseret pA lighed og fælles behovstil- 
fredsstillelse. I de sent skrevne »simdssygeromaner«, Professor Hieronimus og 
Pd St. Jmgen (begge fra 1895) kan man fmde en forklaring herpil. Analysen af 
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de to romanen bliver derfor artiklens andet hovedpunkt, hvor analysen af Con- 
stance Ring bliver det fmste. 

Comtance Ring handler om kvindens sociale umyndiggmek og om den sek- 
suelle ulighed mellem ægtefællerne i det borgerlige ægteskab, og i sin kritik her- 
af ligger Amalie Skrarn helt pA linie med tidens radikale forfattere i 8vngt. Ibsen 
havde med Et dukkehjem (1879) vist, at kvindens manglende borgerlige identi- 
tet, dvs. det faktum at hun ikke kan disponere over egne penge, optage l h  osv., 
stiller hende sA ulige i forhold til hendes mand i ægteskabet, at det umuligt kan 
baseres pA parternes lige kærlighed til hinanden, saiedes som den borgerlige ide- 
ologi ellers yndede at fremstille det. ibsen krævede kvindens skonomiske selv- 
stændighed, for at det borgerlige ægteskab, grundet pA frihed og lighed, kunne 
realiseres. 

Bjernson henledte med En hamke (1883) opmærksomheden pA den seksuelle 
ulighed mellem mænd og kvinder, idet mændene ikke krævedes til regnskab for 
deres fmægteskabelige forhold, mens kvinderne skulle være absolut uberrmte 
indtil det fmste ægteskab. Bjernsons lmning pA dette ulighedsproblem var, at 
mændene skulle underkaste sig de samme restriktioner som kvinderne, men en 
række andre radikale forfatter drog den modsatte konklusion, nemlig at kvin- 
derne skulle have de samme seksuelle friheder som mændene; Brandes var 
Danmarks mest prominente deltager i denne lejr. 

Som bekendt udviklede diskussionerne sig til en veritabel sædelighedsfejde, 
hvor kvindens seksualitet og seksualiteten i ægteskabet var centrale stridsspergs- 
mai, og hvor ikke kun forfattere, men ogsA læger, præster, politikere, organisa- 
tionsfolk (bl. a. fra i k m k  Kvindesamfund) og professorer deltog. Comtance 
Ring blev udgivet pA et tidspunkt, hvor denne fejde var under voldsom opblus- 
sen. 

Denne periodetypiske diskussion om ægteskabet og kvindens stilling eller 
mere alment om forholdene i intimsfæren kan kun forstik ud fra den politiske 
og skonomiske udvikling i perioden generelt. Den radikale del af inteiiigensiaen 
krævede de borgerlige frihedsrettigheder, som med gnidloven i 1849 var blevet 
gennemfmt i det politiske liv, indfmt ogsA i intimsfæren, og dertil var en æn- 
dring i kvindens situation nradvendig. Den rnatexielle baggrund for dette krav 
var den forandring i familiens funktioner og dermed i dens struktur, som den 
kapitaiistiske produktionsmade efterhanden medfmte. 

Med den voksende industrialisering fra 1850'erne og den stadig mere udbred- 
te arbejdsdeling tabte familien efterhanden sine vigtigste produktive funktioner, 
idet en stigende del af det samfundsmæssige arbejde blev udfmt som I~narbejde 
uden for familien. Arbejderklassens kvinder tog lianarbejde pA linie med mæn- 
dene, men borgerskabets kvinder blev tilbage i familierne, som isoleredes fra 
produktions- og offentlighedsfæren. Den borgerlige familie mistede pA ingen 
made sin betydning, men denne kom til at ligge inden for nogle andre omrader, 
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