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Hellemyrsfolket Amalie Skram Hent PDF Ind imellem skildringerne af de moderne køns- og
ægteskabsproblemer udgav Skram de første tre bind af Hellemyrsfolket. På baggrund af sine erindringer fra
opvæksten i Bergen ville hun skrive historien om søskendeparret Severin og Sofie Myre, men den fik hun

først fortalt i det sidste bind, Afkom (1898). Først udfoldede hun deres slægtsbaggrund i tre led. Sjur Gabriel
(1887) handler om bedsteforældrenes usle liv på Hellen, et klippeskær nord for Bergen. Kun den nøgne
selvopholdelsesdrift holder sammen på familien i træhytten på den sure jordlod. Det er Bjørnsons og
Magdalene Thoresens (1819-1903) bondefortælling omskrevet til en rå naturalistisk beskrivelse af

fattigdommen, snavset, uvidenheden og brutaliteten over for de alt for mange børn.

De to næste bind følger sønnesønnen Sivert, som står til søs i To Venner (1887) og går i land i S.G. Myhre
(1890). Det norske samfund i midten af 1800-tallet beskrives med købmanden og skibsrederen foroven og
alle deres ansatte nedenunder. Sivert bliver butiksdreng hos købmanden, men da han i ungdommelig uskyld

har samleje med husets datter Lydia i havens lysthus, bortvises han. I Hellemyrsfolket er mændene
hovedpersoner, men eftersom de tilhører underklassen, minder deres situation om overklassefruernes i

ægteskabsromanerne. De er fastholdt i et socialt mønster, der er lige så stærkt som kønnets biologi. De fattige
bærer alle på en knust drøm. De udbyttes og afstumpes følelsesmæssigt af de rige, som suger alt overskuddet
til sig og danner følsomme intimsfærer. Det statiske samfund beskrives også sprogligt i kontrasten mellem
'strile'sproget, som bergenserne kaldte omegnsbøndernes sprog, og bergensisk. Personerne skifter sprogleje,

når de bevæger sig mellem klasserne.

Sivert er en fantast, han drømmer om social opstigning og dræber sin fordrukne bedstemor, for at hun ikke
skal ødelægge drømmen, ligesom bedstefaderen i sin tid dræbte sit nyfødte, uægte barn. Sivert bliver gift med
skibsrederens forførte tjenestepige Petra, der havde drømt om at blive skibsrederfrue, en lod, som i stedet

tilfalder Lydia. Økonomiske og seksuelle forbindelser krydses, indtil alle uvægerligt ender i deres egen klasse
i det statiske samfund. Afkom (1898) fortæller om Siverts og Petras ulykkelige hjem og børnenes på forhånd
dømte forsøg på at frigøre sig til en mildere skæbne. Sønnen går i gymnasiet med skibsrederens søn, men

hænger sig, da han af pur nød har bestjålet ham for lidt småpenge.
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