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Forrådt Amalie Skram Hent PDF Forraadt er en roman av Amalie Skram. Romanen kom i 1892, og regnes
som en av Skrams ekteskapsromaner. Som i Constance Ring er det kvinners seksualangst samt menn og

kvinners ulike seksualnormer i det borgerlige samfunnet som er tema.

17 år gamle Aurora (Ory) Ingstad giftes bort til den nesten dobbelt så gamle sjøkapteinen Adolph Riber.
Familien Ingstad tilhører det bergenske borgerskap, og for familien Ingstad er det viktig å få døtrene godt gift.
Riber har ved egen dyktighet arbeidet seg fram til sikker velstand, og anses som et godt giftemål. Riber er så
avgjort en havets mann som bare føler seg helt tilfreds når han befinner seg på havet. Under et besøk hjemme
i Bergen forelsker han seg intenst i Ory, og tilber henne som en gudinne som han gladelig skulle kunne ofre
livet for. Ory er en vakker ung jente med en livlig naturlighet, og mange har i hemmelighet svermet for henne
tidligere. Ory blir interessert i Riber med en gang han viser sin standhaftige handlekraft ved å redde en ung

gutt fra drukningsdøden. Dette fører senere til en forlovelse mellom ham og Ory.

Først under bryllupet begynner det å gå opp for henne hva et ekteskap innebærer, men det er da for sent å snu.
Særlig plages hun ved tanken på at det også innebærer fysisk kontakt, og at hun må dele seng med en eldre
mann. Ingen har noen gang fortalt henne noe i den retningen, og hun føler sterk avsky ved alt som har med
seksualitet å gjøre. Dessuten må hun nå reise fra foreldre og småsøsken, og snart begi seg ut i det ukjente om

bord på Ribers skip.

Hjemme hos Riber, etter bryllupsfesten når Riber er klar til å gå til sengs, flykter hun ut på gata og begynner å
gå hjemover. Hun blir innhentet av Riber, som forelegger henne hvilke forpliktelser hun har overfor ham som
sin lovformelige ektemann, og hvilken skandale det ville bli om hun ikke snur. Ory må da motvillig avfinne

seg med sin skjebne.

Ory og Riber tilbringer noen dager sammen i London før skipet er seilklart. Riber er opptatt av å vise Ory noe
av alt det som han har funnet atspredelse i gjennom sine ungkarsår, og tar henne med til teatre og

dansetilstelninger. Ory finner lite moro i dette, og dessuten legger hun merke til at Riber stadig blir fortrolig
tiltalt av kvinner som hun anser som lettsindige og uverdige. I et selskap kommer det fram at mannen har

vært forlovet en gang tidligere, og at han og forloveden har hatt seksuell omgang. Hun skriker at han aldri får
røre ved henne mer.

Samlivet om bord i den trange kahytten blir et helvete. Ory har satt seg fore å få visshet om alle detaljer fra
Ribers tidligere liv. De eneste øyeblikkene hun er vennlig mot han, er når hun prøver å avliste han

hemmeligheter om tilbakelagte forhold.
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