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Albertine Christian Krohg Hent PDF "Albertine" om den fattige og ærbare sypige, der bliver voldtaget og
ender som luder, er i lange passager skrevet som bevidsthedsstrøm, så vi følger med i Albertines tanker. På

den måde foregriber den fyrre år før Virginia Woolf og James Joyce.

Wikipedia skriver om bogen:

Albertine er en tendensroman fra 1886 som ble skrevet av kunstmaleren Christian Krohg (1852–1925).
Allerede dagen etter utgivelsen ble den forbudt av de norske myndighetene. Krohg har blitt stående i norsk

kultur som «den sosialbevisste kunstneren» og boken Albertine var ment for å ryste og refse.

Boken handler om en ung Kristiania-pike ved navn Albertine. Hun strever dagen lang som sypike hjemme
hos sin mor. De er svært fattige og broren hennes, Edvard, er veldig syk. Albertine sitter inne hele tiden og vil
ikke gå ut ettersom hun ikke har noe fint å ha på seg. Svært mye tid går med til å tenke på sin søster Oline.
Oline har en fin regnfrakk som Albertine kunne trenge dersom hun skulle bevege seg utenfor døren, men den
vil hun definitivt ikke låne. Tidligere var Oline nemlig å finne på horestrøket i byen. En gang hadde Albertine
sett henne gå inn døra til et det offentlige prostitusjonsbygget. Oline hadde den gang smilt til henne, og hun

klarer ikke å glemme det smilet. Gang på gang tenker hun på det hele.

Ikke kan hun begripe at Oline til slutt fikk lov til å gå oppover kirkegulvet med en eldre veletablert herre, hun
som hadde vært slik en gatetøs. Uforståelig var det også hvordan folk kunne se på henne som en fullverdig

kvinne.

Etter hvert gir hun seg og bestemmer seg for å låne regnfrakken likevel. Sammen med en venninne ved navn
Jossa blir hun med på byen. Hun får smaken på utelivet og forelsker seg etter hvert i en herre ved navn
Helgesen, men ham får hun dessverre ikke. I stedet får hun innkallelse til politifullmektig Winther. Han
serverer henne noe å drikke, og hun faller i søvn og våkner ikke før hun merker at hun blir voldtatt av

mannen. Dette får henne helt på skråplanet og er en av mange grunner til at hun selv ender som en gatetøs –
akkurat slik som sin søster.

 

"Albertine" om den fattige og ærbare sypige, der bliver voldtaget og
ender som luder, er i lange passager skrevet som bevidsthedsstrøm,
så vi følger med i Albertines tanker. På den måde foregriber den

fyrre år før Virginia Woolf og James Joyce.

Wikipedia skriver om bogen:

Albertine er en tendensroman fra 1886 som ble skrevet av
kunstmaleren Christian Krohg (1852–1925). Allerede dagen etter
utgivelsen ble den forbudt av de norske myndighetene. Krohg har
blitt stående i norsk kultur som «den sosialbevisste kunstneren» og

boken Albertine var ment for å ryste og refse.

Boken handler om en ung Kristiania-pike ved navn Albertine. Hun
strever dagen lang som sypike hjemme hos sin mor. De er svært

fattige og broren hennes, Edvard, er veldig syk. Albertine sitter inne



hele tiden og vil ikke gå ut ettersom hun ikke har noe fint å ha på
seg. Svært mye tid går med til å tenke på sin søster Oline. Oline har
en fin regnfrakk som Albertine kunne trenge dersom hun skulle
bevege seg utenfor døren, men den vil hun definitivt ikke låne.
Tidligere var Oline nemlig å finne på horestrøket i byen. En gang

hadde Albertine sett henne gå inn døra til et det offentlige
prostitusjonsbygget. Oline hadde den gang smilt til henne, og hun
klarer ikke å glemme det smilet. Gang på gang tenker hun på det

hele.

Ikke kan hun begripe at Oline til slutt fikk lov til å gå oppover
kirkegulvet med en eldre veletablert herre, hun som hadde vært slik
en gatetøs. Uforståelig var det også hvordan folk kunne se på henne

som en fullverdig kvinne.

Etter hvert gir hun seg og bestemmer seg for å låne regnfrakken
likevel. Sammen med en venninne ved navn Jossa blir hun med på
byen. Hun får smaken på utelivet og forelsker seg etter hvert i en
herre ved navn Helgesen, men ham får hun dessverre ikke. I stedet
får hun innkallelse til politifullmektig Winther. Han serverer henne
noe å drikke, og hun faller i søvn og våkner ikke før hun merker at
hun blir voldtatt av mannen. Dette får henne helt på skråplanet og er
en av mange grunner til at hun selv ender som en gatetøs – akkurat

slik som sin søster.
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