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Forrådt Amalie Skram Hent PDF På moderens initiativ blev Amalie Skram gift med en ti år ældre kaptajn,
som hun fulgte rundt i verden, og med hvem hun fik to sønner; ægteskabet var ikke lykkeligt. Det er denne

begivenhed der danner baggrund for romanen FORRÅDT, som handler om kærlighed, seksualitet,
dobbeltmoral og ægteskab og blev Amalie Skrams bidrag til den såkaldte Sædelighedsfejde. Denne udgave
indeholder desuden 3 små fortællinger, hvoraf især de to første bringer mindelser om både Dickens og

Pontoppidan - tænk at det ikke er længere tid siden at der herskede en sådan fattigdom! Bemærk: Bogen er
katalogiseret som dansk - men faktisk er det norsk - imidlertid lå dansk og norsk meget tæt op ad hinanden på
dette tidspunkt (omkr. 1900). F. eks. bliver 'sagde' til 'sa', og 'spørgsmål' bliver til 'spørsmål' - det er vel til at

leve med?
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