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HAMSUN
PÅ FILM
DET ER VEL OG BRA Å SKRIVE FORTELLINGER,
MEN DU MÅ BLI NOE, KNUT. HVORDAN ER DET,
KAN DU HALVSÅLE ET PAR SKO?
[SPØRSMÅL TIL DEN UNGE HAMSUN FRA FAREN HANS]
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HVEM VAR HAMSUN?
I 2009 er det 150 år siden Knut Hamsun ble født. Hvor han
ble født er ikke godt å si. Det er vanskelig nok å huske sin
egen fødsel om en ikke også skulle huske hvor det skjedde. Så
det visste han ikke: – Fra to forskjellige kanter har jeg fått
uhyre vitnefaste meddelelser om at jeg er født både på Lom
og på Våga, fortalte han forleggeren sin.
Som ungdom gjør han seg et år eldre enn han var da han
søkte jobber. Som forfatter i 1888 gjør han seg et år yngre enn
han var. Det holder han fast ved til han skal bli feiret for 60
årsdagen og får kona til å sende et oppklarende brev om hvor
gammel han er.
Navnet hans var opprinnelig ikke Knut Hamsun heller, men
Knut Pedersen. Hamsund var navnet på gårdsbruket på
Hamarøy som foreldrene hans kjøpte i 1862. På veien fram til
kunstnernavnet Hamsun prøvde han seg med Pederson,
Hamsund og Hamsunn. Fra 1985/6 kalte han seg Hamsun.
Trolig var det viktig for ham å ha et navn som ingen andre
hadde. Han ville ikke være sønnen til Peder og han ville ikke
dele Hamsund-navnet med alle andre som hadde med gården å gjøre.
Det er derfor ikke merkelig at både filmer og bøker om
Hamsun har båret tittelen Gåten Knut Hamsun. For Hamsun
var aldri helt seg selv. Han benyttet seg av egne opplevelser og
erfaringer når han skrev, men han skrev det alltid om og lot
det få større dimensjoner enn det hadde hatt i livet hans. Og
når han kastet seg ut i debatter, noe han gjorde så lenge han
levde, så var det som regel for å angripe og provosere. Han
inntok som oftest et standpunkt som gjorde at han møtte
2
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mye motstand og ble avvist, enten han kritiserte bunadene i
Hardanger, Ibsens dramatikk eller nordmenn som ikke ville
samarbeide med okkupasjonsmakten.
Mente han det han skrev? Det er det umulig å avgjøre. En
ensom forfatter har et annet forhold til det å skrive enn de
som ikke skriver eller som skriver på vegne av andre. Forfattere som Hamsun skriver ikke for å gjengi hva de mener, men
for å oppdage noe nytt, noe som ikke er tenkt før, noe som
ingen har våget å si før. Skrivinga blir til en handling, en
utfordring, en duell! Det kan høres spennende ut, men hos
Hamsun ble det komplisert av at han i tillegg gjerne foretrakk å tape duellene.
I romanene sine gjorde han det samme. Han lot bare dem
som slo seg til ro, og som dyrket jorda og levde et stabilt og
trygt liv, skape en fremtid for seg selv og sine. De fleste personene han diktet opp gjorde konsekvent opprør mot slike
tanker. De ville leve, nyte friheten, utforske begjæret og jage
etter eventyret. Til straff lot han dem som regel gå nedenom
og hjem. Men det var disse personene som var livsnerven i
bøkene hans. Det var i beskrivelsene av dem at han fikk vist
fram det han kunne: Han var en mester i å skildre de indre
spenningene hos et utsatt menneske, og han var et oppkomme av innfall om hva rotløse mennesker på vandring
kunne bli utsatt for.
LØSARBEIDER OG FORFATTER
Han var fast bestemt på å bli forfatter allerede som ungdom.
Han likte å være for seg selv og lese og gruble. Det var ikke
det store litterære livet der han vokste opp, men jobben han
hadde som poståpner fra han var tretten til han ble femten år
3
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førte til at han fikk tjuvlese aviser og tidsskrift som folk abonnerte på. I flere perioder tjente han dessuten hos menn som
også hadde ansvaret for almuebiblioteket på stedet. Der
kunne han lese så mye han ville. Allerede 18 år gammel fikk
han gitt ut sin første bok. Men skrivinga ga han ikke noen
særlig inntekt før han slo gjennom med et fragment av Sult i
1888, tjueni år gammel. Fra da av kunne han låne penger i
form av forskudd på kommende bøker framfor å ta seg jobb.
I løpet av de seksten årene fra han flyttet hjemmefra til han
slo igjennom med Sult hadde han følgende jobber: poståpner, handelsbetjent, omvandrende kramhandler, skomakerlærling, snekkerlærling, kaiarbeider, klippfisktørker, fisker,
handelsbetjent (igjen), lærervikar, lensmannsbetjent, avskriver, artikkelskribent, veiarbeider, gårdsarbeider, visergutt,
butikkekspeditør, trelastekspeditør, sekretær, hjelpeprest,
poståpner (igjen), foredragsholder, skribent, anleggsarbeider,
sporvognskonduktør og jordbruksarbeider. Kjennskapen til
vandrelivet hadde han altså gjennom egne erfaringer.
Men heller ikke forfatterlivet bringer Hamsun velstand. I alle
fall ikke til å begynne med. Verken gjennombruddsboka Sult
eller andreboka Mysterier selger særlig bra. I Kristiania skaper
han seg mange fiender blant litteratene, og de gir ham dårlige
kritikker og anklager ham for å plagiere Dostojevskij. Han må
leve på lån fra andre og er som regel alltid i gjeld til noen.
Han er ikke særlig økonomisk av seg. Får han penger i lomma,
spanderer han villig på andre og sløser bort pengene så han
raskt blir like blakk igjen. Da han gifter seg til rikdom i 1898,
blir konas rikdom så tung å bære at han drar til Belgia på spillekasino for å gjøre seg uavhengig. Der satser han hele formuen
hennes – og taper alt. For å betale henne tilbake må han låne
4
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fra forlaget sitt, og gjelden sliter han med til han er 57 år gammel. Da er han oversatt til 23 land og har gitt ut 26 bøker.
Tre år etter blir han beæret med nobelprisen i litteratur for
Markens Grøde, og fra nå av flommer pengene inn. Snart er
han så rik at han kjøper seg inn i nyetablerte Gyldendal Norsk
forlag og blir eier av en femtedel av aksjene. Han overfører
store midler til forfatterforeningen, og han investerer i bondegården han har kjøpt ved Grimstad, Nørholm.
Rikdommen holder seg helt til enden av 2. verdenskrig.
Under både 1. og 2. verdenskrig har Hamsun støttet Tyskland og vært motstander av England. Han har engasjert seg
ved å skrive i avisene. Da han får vite at Hitler har tatt livet
sitt, hyller Hamsun ham i en nekrolog i Aftenposten dagen
før frigjøringen av Norge. Mot slutten av mai 1945 blir han
tatt i varetekt og anklaget for landsforræderi. Mange mener
at han bør få dødsstraff. Det ender med at han må betale 325
000 kr – hele formuen sin – til staten i straff. I 1949 gir han
ut sin siste bok, Paa gjengrodde stier. Den får mange til å se på
landsforræderen med et mildere blikk.
HAMSUN PÅ FILM
Det er ikke enkelt å filmatisere Hamsun. Det er tre grunner
til det:
1) Film viser menneskets ytre. Hamsun spesialiserte seg på
å skildre menneskets indre.
2) Film skal helst ha en klar dramaturgi med tydelige mål
og motiverte helter. Hamsun spesialiserte seg på rotløse
vandrere som følger sine innfall.
3) Film forteller ikke, men viser fram bilder. Hamsun var
en særegen forteller med et rikt og uvanlig ordforråd, og
som ofte kommenterte og analyserte det som skjedde.
6
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Likevel er det laget en del filmer basert på bøkene hans. Mest
populær har Pan vært. Den er filmatisert fire ganger (1922,
1937, 1962, 1995). Deretter kommer Victoria, som er filmatisert tre ganger (1935, 1979, 1988) og Sværmere som det finnes
to filmatiseringer av (1923, som Hårda viljor, 1993 som Telegrafisten). Seks andre bøker er også blitt til film: Kjærlighetens slaver (1916), Markens grøde (1921), Mysterier (1978), Sult
(1966), Landstrykere (1989) og Siste kapittel (1961). I tillegg er
noveller og korte fortellinger blitt til samlefilmen Pust på meg
(1996) og romanene Benoni og Rosa ble til en tv-serie i 1973.
Det er også blitt laget filmer basert på Hamsuns eget liv: Istid
(1974), Gåten Knut Hamsun (1996) og Hamsun (1996).
Flere av Hamsuns bøker regnes som de beste norske romanene som er skrevet. Litteraturforskere trekker gjerne fram
de modernistiske romanene som han skrev i begynnelsen av
karrieren, mens Hamsunselskere gjerne trekker fram leseopplevelser fra Landstryker-trilogien, Victoria og Markens
Grøde. Romanen Sult regnes dessuten som en av verdens
beste – og for sin tid nyskapende – romaner. Den samme
skjebnen har ikke filmene fått. Av filmene er det bare Sult og
Hamsun som regnes som betydelige filmer. Hvorfor det?
Jo, fordi de to filmene klarer å omsette det indre livet til personene til en ytre kamp!
Den biografiske filmen Hamsun skildrer den eldre Hamsun
i kampen mot seg selv og sine idealer og prinsipper, i kampen
mot sin egen familie og deres krav, i kampen for en ny tyskdominert verdensorden under 2. verdenskrig og i kampen
mot den norske offentlighet og dens bilder av dikteren som
landforræder. Max von Sydow i hovedrollen dirrer av opp7
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hisselse filmen igjennom. Filmen skaper Hamsuns dårlige
hørsel om til et bilde på Hamsun som menneske: Det er ikke
bare det at han hører dårlig, han har kanskje aldri lyttet godt
etter. Han forstår seg ikke på andre og på hvordan verden
henger sammen. Og nå er det for sent.
Den nesten eksperimentelle, og i alle fall modernistiske, filmen Sult skildrer en ung forfatter som også er kringsatt. Han
er i en stadig kamp – for å skrive, for å gjøre inntrykk på
andre, for å få seg mat, for å få seg jobb, for å komme nær et
annet menneske. Han finner ikke hvile et eneste sekund. Her
bruker filmskaperne en annen sans, øyet, som bærende element. Kamera slipper aldri Per Oscarson i hovedrollen ut av
syne. Ser vi noe annet enn Oscarson, så ser vi det som han
ser, og ser vi ikke det, ser vi det han tenker. Verden blir redusert til det som kan sees. Her finnes ikke smak – forfatteren
spiser støv; her finnes ikke hvile – setter han seg på en benk,
kommer politiet og snakker til ham; her lytter ingen – filmmusikken overdøver mange av de naturlige lydene, og skaper inntrykk av en verden der ingenting kan sorteres. Heller
ikke synssansen gir hvile. Den er truende. Ser han på noen,
kaster de truende blikk tilbake på ham og tvinger ham til å
trekke blikket unna. Selv ikke det å se på vanlige ting, som
vann og vegger, lar seg gjøre uten konsekvenser. Filmstilen
får det til å virke som om alt tvinger blikket hans tilbake. Han
tvinges til å vende seg innover i seg selv. Så skriver han, som
en rasende, for å få det ut, men ingenting av det han skriver
henger sammen. Rastløst går han videre, plaget av alt og alle.
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HAMSUN-FILMER PÅ TIMEPLANEN
HVEM VAR HAMSUN?
Se filmen Hamsun. Den gir innblikk i mange av temaene
som opptok Hamsun og skildrer ham som forfatter, familiemann og politisk engasjert. Ikke minst går den i dybden på
sympatiene som Hamsun hadde for den nazistiske ideologien. Før filmen bør klassen ha snakket om Hamsun som
forfatter og ideolog, og hvordan forfatterskapet hans vurderes i dag. Les gjerne en bok, et dikt, en artikkel eller novelle
av Hamsun på forhånd.
«Jeg er ikke verdig til å tale høirøstet om Hitler, og til nogen sentimental rørelse indbyder hans liv og gjerning ikke. Han var en
kriger, en kriger for menneskeheden og en forkynder av evangeliet om ret for alle nasjoner. Han var en reformatorisk skikkelse av høieste rang, og hans historiske skjebne var den, at han
virket i en tid av den eksempelløseste råhet, som tilslut fældte
ham. Slik tør den almindelige vesteuropæer se på Adolf Hitler.
Og vi, hans nære tilhengere, bøier nu våre hoder ved hans død.
Knut Hamsun.» (Nekrolog i Aftenposten 7. mai 1945.)

HVA SLAGS SKIKKELSER SKAPTE HAMSUN?
Se Sult, Landstrykere, Telegrafisten, Markens Grøde eller Pan.
De viser alle forskjellige typer hovedfigurer: Den desperate
forfatteren (Sult), Lykkejegerne (Landstrykere), Forføreren og
handelsmannen (Telegrafisten), Jordbrukeren (Markens Grøde)
og Den ulykkelig forelskede og Kvinnen som plager ham (Pan).
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Hva slags film bør vi se? Jo mer kompleks filmen er, jo større
grunn er det til å jobbe mer med filmopplevelsen etterpå. Telegrafisten er trolig den filmen som trenger minst forklaring. Den
ligner på dagens underholdningsfilmer. Markens Grøde er lett å
forstå, men svært gammeldags i uttrykket. Landstrykere er underholdende, men på en annen måte enn dagens filmer. Skikkelsene
er utypiske for dagens nordmenn, og bak humoren skimter hele
tiden et alvor fram. Sult er en ekstrem film som enten fascinerer
eller avskrekker tilskueren. Etterpå er det kanskje mer grunn til
å snakke om filmens muligheter enn til å snakke om Hamsun. Pan
er komplisert og sær slik hovedskikkelsene i boken også er sære
skapninger som holder mye skjult for hverandre. Denne filmen
trenger en diskusjon i etterkant.

SAMMENLIGNE BOK OG FILM
En sammenligning av bok og film kan være overkommelig
for alle elevene dersom de begrenser seg til å se på en scene.
Oppgaven forutsetter at elevene får muligheten til å studere
filmscenene flere ganger og ta notater. Oppgaven kan gjerne
løses i grupper, og kan gjøres i løpet av en ukes tid.
Fremgangsmåten kan være slik som dette:
Konsentrer deg om en scene fra filmen. Ta gjerne en scene
som gjorde ekstra stort inntrykk. Se gjerne scenen om igjen.
1 Prøv å skildre med egne ord hva det er som gjør inntrykk på deg. Let deg deretter fram til den samsvarende
scenen i boka.
Må jeg lese hele boka? Det er lettest å finne fram dersom du
har lest hele boka. Og du vil forstå mer av sammenhengen scenen står i dersom du har lest hele boka. Leser du ikke hele boka,
må du i alle fall lese om den på internett. Det viktigste er likevel
at du analyserer bokscenen grundig, for den vil i seg selv fortelle
deg mye om boka.
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2 Skriv opp i to spalter: sammendrag av scenen i boka –
og dine kommentarer til hvordan filmen har fortolket
samme scene.
3a Skriv deretter en kort analyse av scenen der du beskriver
nøye ett av virkemidlene i filmen som du interesserer
deg for. Det kan for eksempel være fortellerstemmen,
det kan være hovedpersonens oppførsel, det kan være
samspillet mellom personer, det kan være skildringen av
miljøet, det kan være selve handlingen, det kan være
klippene og kameraføringen, det kan være filmmusikken og filmlyden.
3b Sammenlign deretter inntrykket som dette virkemiddelet skaper med inntrykket av teksten fra boka. Vil du si at
film og bok forteller det samme, eller ikke? Forklar hva
som er likt og hva som skaper forskjeller.
Uansett hva du velger, så vil valget ditt gjøre at du oppdager noe
«nytt» i det andre mediet. Det finnes for eksempel ikke filmmusikk
i en bok, men hvis du undersøker filmens musikk nøye, så finner
du ut hva den forsøker å formidle. Hvordan stemmer det filmen
formidler gjennom musikken med det som boka formidler?

4 Skriv en kort analyse – og avslutt med dine egne tanker
om hva som er sentrale forskjeller på film og bok.

12
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FORDYPNINGSOPPGAVE OM
Å FILMATISERE HAMSUN
Denne oppgaven krever jobbing over lengre tid.
Se tre av filmene som er basert på Hamsun-romaner. Velg ut
en av dem og les boka som filmen er basert på. Skriv deretter
en fordypningsoppgave om filmen.
Hva synes du var mest interessant ved filmen – og ved boka?
Forsøk å holde fast ved dette når du etterpå skal analysere
film og bok. La det være hovedtemaet ditt, og bruk tipsene
under for å belyse det best mulig.
1 Undersøk forholdet mellom bok og film ved blant annet
å undersøke:
Hva er beholdt i filmen – og hvorfor?
Hva er fjernet – og hvorfor?
Hva er endret – og hvorfor?
Hva er lagt til – og hvorfor?
2 Undersøk videre stilen i filmen og i boka, som nødvendigvis må være svært forskjellige siden dette er to forskjellige uttrykk.
Hvilke betydningsfulle virkemidler benytter filmskaperne seg av for å formidle historia?
Hvilke stilistiske virkemidler benytter forfatteren seg av?
Sammenlign virkemidlene i bok og film. Hva er virkningene av disse, og hvilke forskjeller og likheter mellom
bok og film skapes?
3 Undersøk temaene som henholdsvis bok og film tar opp.
Normalt tar bøker opp flere temaer, mens en film oftere
konsentrerer som ett eller noen få temaer.
14
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Hva slags tema tar filmen opp?
Hvilke temaer tar boka opp?
Hvordan formidler filmen sitt tema i forhold til rollen
temaet spiller i boka?
4 Vurder til slutt filmatiseringen. Synes du den var vellykket,
og i så fall på hvilken måte? Hvordan tåler den sammenligninga med boka, og hva er din vurdering av den som
selvstendig film?
Denne fremgangsmåten er hentet fra Arne Engelstads Fra bok til
film. Om adaptasjoner av litterære tekster (Cappelen 2007). Denne
boka kan være fin å bruke underveis i arbeidet.

FILMHISTORIE
Se Markens Grøde, Sult og Telegrafisten – eller i alle fall deler
av dem. De tre filmene er tydelige eksempler på tre forskjellige filmperioder.
1 9 2 0 - ta l l e t: På 20-tallet blir filmen regnet som lavkultur i forhold til litteraturen, og i Norge var filmkulturen og
filmproduksjonen i en oppstartstid. Filmversjonen av Markens Grøde ble trolig laget for å gi folk som ikke ville eller
kunne lese romanen en versjon av den berømte romanen.
Som så mange andre filmer på denne tiden er Markens Grøde
en stumfilm som ligger teatret nært – her er ingen kamerabevegelser, men heller ingen tale. I filmen legges det stor vekt
på tydelighet. Personenes utseende forteller hva slags type
menneske de er. Musikken formidler hva tilskuerne skal føle.
Tekstplakatene formidler hva personene sier, og de fatter seg
i korthet uten noe utenomsnakk. Det som hender i filmen
er i liten grad knyttet sammen av kausale forbindelser. Det
15
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ene skjer etter det andre, og er tegn på at det å gjengi handlinga i romanen var viktigere enn å skape en tett, konsentrert
filmintrige.
1 9 6 0 - ta l l e t: På 60-tallet blir filmen anerkjent som en
egen kunst og filmskapere som kunstnere. Sult er en modernistisk film som forsøker å rendyrke filmmediets muligheter.
Filmen følger derfor regler som filmskaperne har satt opp for
denne filmen alene. Blant de reglene er at kamera alltid er
knyttet til hovedpersonenes bevegelser, blikk eller tanker.
Den tar seg store friheter i reduksjonen av romanen til det
som er formålstjenelig for filmen. Filmen formidler i hovedsak hva slags typer mennesker folk er utfra deres klesstil, og
er opptatt av å vise at menneskene dermed spiller samfunnsroller som de ikke identiske med. Filmen viser at alle har en
psykologi som de ikke kan skjule, og den blir dermed også
uttrykk for en tidstypisk konformitets-protest. Musikken
i filmen forhindrer innlevelse i den ytre handlinga, og tolker
i stedet hovedpersonens indre tilstand.
1 9 9 0 - ta l l e t: «Dypt og grunnleggende overfladisk» er en
formel som ofte brukes om den postmoderne filmen. Film
blir ikke lenger regnet som kunst, men som underholdning,
og filmene spilles inn delvis for visning på kino og delvis for
å vises på tv og video. Dermed legger filmuttrykket seg tettere opp til tv-mediet. Filmen Telegrafisten er en leken og
underholdende film der forføring spiller en stor rolle. Mye
vekt blir lagt på skuespillerne som karismatiske (forførende)
skikkelser, og erotiske følelser, hud og sensualitet spiller en
viktig rolle. Akkurat som romanen overser det harde livet i
fiskerisamfunnet og leker komedie, er filmens kulisser, innspillingssteder og vær idylliske. Musikken formidler mest av
16
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alt det som personene holder tilbake. Manuset er skrevet av
Lars Saabye Christensen som også har diktet til en rekke dialoger.
SE, LES OG DISKUTER HAMSUNS AKTUALITET
Til hver film og bok er det skrevet en kort introduksjon med
noen få forslag til aktuelle og ofte allmennmenneskelige
temaer som elevene kan jobbe med. Hvordan det skal jobbes
med temaene, avhenger av hvor mye tid klassen ønsker å bruke
på det. Elevene kan derfor gjerne spissformulere problemstillingene de vil jobbe med i samråd med læreren. Besvarelsene kan gjerne være skriftlige, men temaene kan også
behandles i form av andre typer (sammensatte) tekster: film,
foto og andre bildemedier, powerpoint, digital fortelling,
radio og diskusjoner ved hjelp av blogg og wikier.
MARKENS GRØDE
«Om morgningen står han foran et landskap av skog og beitesmark, han stiger ned, her er en grøn li, han ser et skimt av
elven langt nede og en hare som sætter over den i et sprang.
(…) Han var bare en ufortrøden arbeider, han slog vinterfor
til sine gjeiter, begyndte å rydde mark, å bryte aker, å bære
sten bort, mure gærder av sten. Om høsten fik han en bolig
op, en gamme av torv, den var tæt og varm, det knaket ikke
i den i storm, den kunde ikke brænde op.»
Hva skal man gjøre når livsvilkårene går menneskenaturen i
mot? Med Markens grøde utga Hamsun i 1917 kanskje sin
mest populære roman. Den gjorde ham populær og berømt,
og innbrakte ham Nobelprisen i 1920.
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Hamsun var aldri glad i byen. Hans egne byromaner handler om menneskenes kamp mot hverandre. Om å bli respektert. Om å lure hverandre. Langt mer respekt hadde Hamsun
for menneskets kamp mot naturkreftene og med natursyklusene. Etter lang tids kamp for å bli respektert som forfatter, trakk han seg tilbake på landet og forsøkte selv å være
gårdbruker.
Med romanen Markens grøde skriver han om mannen som
vender ryggen til byen, industrialiseringa og kapitalismen.
Han begir seg til fjells og går løs på udyrket mark for å
omskape den til dyrkbar jord.
SPØRSMÅL TIL FILMEN
Filmen fra 1921 er en stumfilm og laget i et filmspråk som er
svært forskjellig fra dagens filmspråk. Gå sammen i en
gruppe og velg ut et minutt med spilletid fra dvd’en.
Forbered en presentasjon for resten av klassen der dere
besvarer følgende to spørsmål:
1 Hvordan forteller filmen historien? Beskriv filmspråket
i filmen.
2 Hvordan ville dere ha fortalt samme historie – i dagens
filmspråk?
SPØRSMÅL TIL BOKA
1 Hvorfor ble denne romanen så populær i mellomkrigstida?
Hvilke andre bøker var populære på samme tid? Hvilke
politiske partier var populære? Hvilke sammenhenger var
det mellom populære bøker og populære partier?
2 Er denne romanen aktuell i dag? Kan den leses som en
protest mot kapitalismen, mot måten vi utnytter natur19
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ressursene på, og skader miljøet? Kan den leses som et innlegg for en ny økonomi som tar hensyn til naturen? Finn ut
hva dagens økologer og økosofer mener bør være viktig for
en ny økonomi.
m a r k e n s g r ø d e | Norge, 1921 | Regi og manus Gunnar Sommerfeldt |
Foto George Schneevoigt | Musikk Leif Halvorsen | Medvirkende: Isak:
Amund Rydland | Inger: Karen Poulsen | Oline: Ragna Wettergreen | Lensmann Geissler: Gunnar Sommerfeldt | 117 min svart/hvitt

PAN
«I de siste Dager har jeg tænkt og tænkt paa Nordlandssommerens evige Dag. Jeg sitter her og tænker paa den og paa en
Hytte som jeg bodde i og paa Skogen bak Hytten og jeg gir
mig til at skrive noget ned for at forkorte Tiden og for min
Fornøielses Skyld. Tiden er meget lang, jeg faar den ikke til
aa gaa saa hastig som jeg vil skjønt jeg lever det lystigste Liv.
Jeg er vel tilfreds med alt og mine tredive Aar er ingen Alder.»
Slik begynner Pan fra 1894. En roman som begynner med
idylliske naturskildringer og den største glede over å leve
alene som jeger, i tett kontakt med naturen. Men så er det
de andre menneskene – kan man leve uten dem? Løytnant
Glahn, som er bokens hovedperson og forteller, blir involvert i stedets selskapsliv og fortryllet av en ung jente ved navn
Edvarda. Forelskelsen bringer ham opp i sosiale situasjoner
som han ikke mestrer, og snart er han vevd inn i en forvirring
som gjør at han ved et uhell volder en annen kvinnes død og
i fortvilelse dreper sin egen kjære hund.
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SPØRSMÅL TIL FILMEN OG BOKA
Løytnant Glahn trer inn i et for ham ukjent miljø – som han
skadeskutt trekker seg ut av. Grunnen til at det går slik kan
diskuteres: Er det fordi han ikke klarer å få de andre til å «se»
den virkelige løytnant Glahn, eller er det fordi han selv ikke
klarer å se hvem han virkelig er?
Edvarda anklager løytnant Glahn:
(…) De er latterlig, jeg skammer mig over Dem, De er ikke
til at holde ut med, forstaar De det!
Hennes Ord rammet mig dypt, jeg bøiet Hodet og svarte:
De har Ret i at jeg kan ikke videre omgaaes Folk. Vær barmhjærtig; De forstaar mig ikke, jeg bor helst i Skogen, det er
min Glæde. Her i min Ensomhet skader det ikke nogen at
jeg er som jeg er; men naar jeg kommer sammen med andre
maa jeg bruke al min Flid for at være som jeg bør. Jeg har i to
Aar været saa lite i Menneskers Selskab…(s. 105)
1 Hvilke meninger har kritikere og lesere om løytnant
Glahns og hans evne til å omgås folk? Søk på nettet etter
deres vurderinger av skikkelsen Glahn.
2 Hva mener du: Skal man være den man er, eller må man
være som man bør?
pa n | Danmark, Norge, Tyskland, 1995 | Regi og manus Henning Carlsen |
Foto Henning Kristiansen | Musikk Hilmar Øhren Hilmarsson | Medvirkende:
Thomas Glahn: Lasse Kolsrud | Edvarda Mack: Sofie Gråbøl | Herr Mack:
Bjørn Sundquist | Eva: Anneke von der Lippe | 116 minutter farger

SULT
«Jeg gik bort til Vaskevandsstolen og dynket en Smule Vand
paa mine blanke Bukseknæ for at sverte dem og faa dem til
at se nyere ut. Da jeg hadde gjort dette stak jeg som sædvanlig
22
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Papir og Blyant i Lommen og gik ut. Jeg gled meget stille
nedover Trapperne for ikke at vække min Værtindes Opmærksomhet; det var gaat et Par Dager siden min Husleie forfaldt
og jeg hadde ikke noget at betale med nu mere.»
Sult er en nesten-selvbiografisk bok. I denne tar Hamsun
utgangspunkt i sin egen tid i Kristiania i 1886 da det han skrev
for avisene for det meste ble refusert og han var eiendomsløs, arbeidsløs og til tider husløs. Han finner med denne
romanen fram til en skrivemåte der han med utgangspunkt
i egne opplevelser dikter fram et uberegnelig vesen som holdest fast i nuet – i forskjellige sosiale situasjoner – og som
han nærmest som i sakte film zoomer inn på sjelslivet til.
Det er ingen handlekraftig person vi møter, men en person
som står utenfor kretsen av mennesker og sanser, dikter,
krangler, skjelver, fryser, sulter, forvirrer. Det er en person
som er mer opptatt av ord enn av mat, og som leter etter ord,
bæres oppe av ord, som finner på, fantaserer, lyver, provoserer … I samtiden var det flere som støttet kritikeren i Aftenposten som mente at Hamsun bare fant på: «Det er her ikke
lengere Tale om Natur, bare om forskruet Fantasteri, deliriumsdrukne Stemninger og febersyke Hallucinationer.»
For filmskaperen Henning Carlsen var følgende det sentrale
ved filmatiseringen:
«Problemet for oss var å få overført eller gjengitt subjektiviteten i romanen. Hvordan kommer man inn i fortelleren slik
man gjør det i romanen? Når man sitter og leser den, så opplever man jo at en selv er inne i den, at jeget er deg selv. Hvordan oppnår vi denne fantastisk sterke identifikasjonen i en
23
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film? Det hadde vi lange, filosofiske betraktninger over, og
vi kom fram til at vi arbeidet med en slags trekant. Den trekanten bestod av hovedpersonen som vi ser på, det hovedpersonen ser, samt kameraet. (…) Det som kjennetegner denne
filmen er at hovedpersonen er til stede i hvert eneste bilde
i denne filmen. Hvis det ikke er ham vi ser, så ser vi det han
ser. Og ser vi ikke det han ser, så ser vi det han tenker.»
(Intervju med Henning Carlsen på dvd’en til Sult)
SPØRSMÅL TIL FILMEN OG BOKA
1 «Det var i den Tid jeg gik omkring og sultet i Kristiania,
denne forunderlige By som ingen forlater før han har
faat Mærker av den …» begynner Sult med. Hva kjennetegner byen Kristiania i Sult? Hva er grunnen til at byen
gir folk merker? Gir byer fortsatt innbyggerne merker?
2 Både hovedpersonen i Sult og Knut Hamsun på denne
tida før gjennombruddet med Sult ville være forfattere
uten å lykkes med det. Hva er grunnen til at de mislykkes,
tror du?
3 Hvordan er livet som forfatter? Let gjerne på nettet etter
intervjuer med forfattere, og ta for deg en av dem og
presenter det daglige livet og den daglige skrivinga til
forfatteren.
sult | Norge, Danmark, Sverige, 1966 | Regi Henning Carlsen | Manus Henning Carlsen og Peter Seeberg | Foto Henning Kristiansen | Musikk Krzysztof
Komeda | Medvirkende Per Oscarsson: Forfatteren | Gunnel Lindblom: Ylajali |
Birgitte Federspiel: Søsteren hennes | Knud Rex: Verten | Hans W. Petersen:
Butikkinnehaveren | Henki Kolstad: Redaktøren

24

16:00

Side 24

hamsun. folder. 120 x 180:hamsun. folder. 120 x 180

14-04-09

FRA SULT

16:00

Side 25

hamsun. folder. 120 x 180:hamsun. folder. 120 x 180

14-04-09

TELEGRAFISTEN
«Husjomfruen i præstegården, Marie van Loos, står i kjøkkenvinduet og ser langt opover veien. Hun kjender de to deroppe
ved grinden, det er uttrykkelig telegrafist Rolandsen, hendes
egen forlovede, og klokkerdatteren Olga. Nu var det anden
gang hun hadde set disse to sammen i vår; hvad skulde det
bety? Hvis ikke jomfru van Loos hadde hat så meget å bestille
netop nu vilde hun ha gåt ret opover veien til dem og forlangt en forklaring.»
Filmen er basert på boken Sværmere som Hamsun skrev i
1904. Boka utgjør et tydelig skille i forfatterskapet hans. Han
beveger seg bort fra de svært selvbiografisk pregede og dybdeborende skildringene av det moderne mennesket – og mot
en mer ironisk skildring av et lite miljø i Nord-Norge. Her er
ikke lenger hovedpersonen sosialt mislykket, men kommer
seg godt fram i livet takket være sine sosiale evner og sluhet.
Han er omsvermet av kvinnene, og ender opp både rik og
lykkelig gift. Boka fikk ikke særlig gode kritikker, men innbrakte Hamsun en fin sum penger – i tillegg til innsikten i at
bøker ikke nødvendigvis måtte endevende personenes sjeleliv. Den var skrevet for å bli utgitt i Gyldendals populære
familiebibliotek-serie.
SPØRSMÅL TIL FILMEN OG BOKA
Telegrafisten er en av de få Hamsunfilmene som er blitt en
publikumssuksess da den gikk på kino. Mye tyder på at
romanen Sværmere har en del kvaliteter som passer ekstra
godt til å overføres til film.
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1 Les om filmdramaturgi på nettet. Hvilke kvaliteter ved
Telegrafisten/Sværmere stemmer godt overens med disse
oppskriftene på hvordan film bør fortelles?
2 Manusforfatter Lars Saabye Christensen har tatt seg en
del friheter i omformingen av boka til film. Finn ut mer
om Saabye Christensen som manusforfatter. Hvilke filmer
har han skrevet? Hvordan jobber han?
3 Da Hamsun etablerte seg som forfatter, angrep han forfattere som skrev familieromaner av samme type som
Sværmere. Han mente at litteraturen burde skildre «sjelens fenomener». Hva slags litterært program stod han
fram med? Hvorfor hadde han så liten økonomisk suksess med dette programmet, tror du?
t e l e g r a f i s t e n | Norge, 1993 | Regi Erik Gustavson | Manus Lars Saabye
Christensen | Foto Philip Øgaard | Musikk Randall Meyers | Medvirkende
Bjørn Floberg: Ove Rolandsen | Marie Richardson: Elise Mack | Jarl Kulle:
Mack | Ole Ernst: Kaptein Henriksen | Kjersti Holmen: Jomfru van Loos |
Bjørn Sundquist: Levion

LANDSTRYKERE
«To mænd kom ruggende fra nabogården. De var mørke i ansiktet og med tynt grånet skjæg, den ene av dem bar et veivspill
på ryggen. Det var visst ingen i hele grænden som hadde ventet sig noget særlig av denne dag. Men så dukket disse to
fræmmede op, de steg frem på et iøynefaldende sted mellem
husene, satte veivspillet på en stake og begynde å spille.»
Landstryker-trilogien til Hamsun ble utgitt i 1927–1933, og
består av Landstrykere, August og Men livet lever. Bøkene er
blant Hamsuns mest populære. I disse bøkene følger Hamsun
27
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de to landstrykerne Edevart og August, som sammen danner et motsetningsfullt par ikke ulikt Helan og Halvan,
Tommy og tigeren, Don Quijote og Sancho Panza … August
er den kyniske, som ikke skyr noen midler for å få det som
han vil og som vet hvordan han skal lure andre. Han er god
på bunnen, men selv det gode han gjør, får fatale konsekvenser. Han er smittet av tidens tanker om det moderne
samfunnet og forsøker å få fiskebyen Polden til å etterape en
industriby. Innbyggerne lar seg smitte av entusiasmen hans,
men det følger ikke noe godt ved det. Edevart er den naive,
som forundret opplever verden ved å slå følge med August.
Han er en mild og snill gutt som blir godt likt av alle, men
siden ingen ting vedvarer i det moderne, glipper lykken stadig ut av hendene hans.
I Landstryker-trilogien trer motsetningen mellom Hamsuns
oppfatninger om det riktige, trygge livet og fascinasjonen ved
den ustabile moderniteten fram på sitt tydeligste.
SPØRSMÅL TIL FILMEN OG BOKA
I ei tid da folk fortsatt stort sett bodde på landet og drev med
jordbruk og fiske, var det omvandrende landstrykerlivet et
hardt og utsatt liv. Den som reiste, ble ofte sett på som en
fremmed og inntrenger. Som regel hadde de ikke noe yrke å
falle tilbake på eller et bosted å reise tilbake til dersom de ikke
fant seg arbeid. Derfor kunne mange være fornøyd med å få
kost og losji.
1 Sammenlikn livet som landstryker med det å være turist.
Hva kan du finne ut om landstryker-livet? Hva kjennetegner dagens turisme?
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2 Landstryker-bøkene er en trilogi om økonomiske oppgangstider og kriser. Finn ut mer om virkelige oppgangstider og kriser i verden!
l a n d s t ry k e r e , Norge, 1990 | Regi Ola Solum | Manus Lars Saabye
Christensen | Foto Harald Paalgard | Musikk Henning Sommero | Spilletid
138 min | Medvirkende Trond Peter Stamsø: Munch Edevart | Marika Lagercrantz: Lovise Magrete | Helge Jordal: August | Liv Heløe: Ragna | Liv Steen:
Ane Maria | Espen Skjønberg: Knoff

HAMSUN
Filmen Hamsun er også en filmatisering. Dansken Thorkild
Hansen skrev i 1978 biografien Prosessen mot Hamsun som
svensken Jan Troell har brukt som grunnlag for filmen. Hansens biografi om Hamsun ble svært omdiskutert, ikke minst
fordi den så på Hamsuns landssvik med nye øyne.
Filmen tar for seg årene fra 1935 fram til Hamsuns død i 1952.
Ekteskapet hans med Marie er i krise, og han er ikke stand til
å skrive mer. Han hører dårlig og er trett av livet. Da krigen
bryter ut, engasjerer han seg. Han skriver artikler i avisene
mot England og for Tyskland, og gir tydelig støtte til Quisling
og Hitler. Som den populære forfatteren han er, blir denne
støtten tatt vel i mot av nazistene, som ser at de kan bruke
ham for propagandaformål.
Filmen viser også at Hamsun ikke tar okkupasjonsmakten i
forsvar i alle saker. Hamsun selv bruker tilliten han møter fra
nazistene til å tale dødsdømte nordmenns sak, og da han
synes øverstkommanderende Terbovens fremferd mot nordmennene er i ferd med å ødelegge nordmenns tillit til tyskerne, reiser han til Adolf Hitler for å be ham om å avsette
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Terboven. Der oppnår han ikke mer enn å opphisse Hitler
fordi Hamsun stadig avbryter ham. Vel hjemme kommer
etterhvert nyheten om at Hitler har tatt selvmord. Kort tid
etter blir Hamsun arrestert for landsforræderi. Prosessen mot
ham vekker skrivelysten i Hamsun, og snart er han i gang
med Paa gjengrodde stier som et svar på anklagene som ble
reist mot ham.
SPØRSMÅL TIL FILMEN
a Hva slags inntrykk fikk du av Knut Hamsun?
b Kan film være en troverdig kilde til hvordan et menneske virkelig var?
c Hva slags mottakelse har filmen fått? Finn ut gjennom
nettsøk hva kritikere har ment om filmen.
hamsun | Norge, 1996 | Regi Jan Troell | Manus Per Olov Enquist | Foto Jan
Troell, Mischa Gavrjusjov | Spilletid 160 minutter | Medvirkende Knut Hamsun: Max von Sydow | Marie Hamsun: Ghita Nørby | Ellinor Hamsun:
Anette Hoff | Cecilia Hamsun: Åsa Söderling | Arild Hamsun: Gard Eidsvold | Tore Hamsun: Eindride Eidsvold | Vidkun Quisling: Sverre A. Ousdal | Professor Langfeldt: Erik Hivju

TI SPØRSMÅL
Søk gjerne på nettet for å finne svarene.
1 Når ble Knut Hamsun født?
1859 | 1884 | 1909
2 Hva het Hamsun opprinnelig?
Knut Hansen | Knut Pedersen | Knut Olsen
3 Hvor tok Hamsun navnet sitt fra?
Fødestedet | Oppvekststedet | Gården han eide
31
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4 Når fikk Hamsun nobelprisen i litteratur?
1907 | 1920 | 1957
5 Hvem spiller den sultne forfatteren i Sult?
Per Oscarsson | Jack Nicholson | Paul Auster
6 Hvem spiller Hamsun i Hamsun?
Max von Sydow | Bjørn Sundquist | Bjørn Floberg
7 Hvem har filmatisert Pan og Sult?
Henning Carlsen | Nils Gaup | Marius Holst
8 Hvilket yrke hadde Hamsun aldri?
Lensmannsbetjent | Hjelpeprest | Tidsskriftredaktør
(fa s i t : Alle opplysningene finnes i dette heftet om
Hamsun på film)
TI JA/NEI-SPØRSMÅL OM HAMSUN
1
2
3
4
5
6
7
8

Var Hamsun nazist? ja / nei
Var Hamsun landsforræder? ja / nei
Var Hamsun radikal? ja / nei
Var Hamsun reaksjonær? ja / nei
Var Hamsun modernist? ja / nei
Var Hamsun romantiker? ja / nei
Var Hamsun født i Vågå i Gudbrandsdalen? ja / nei
Var Hamsun en stor stilist, men en dårlig tenker?
ja / nei
9 Var alt Hamsun skrev selvopplevd? ja / nei
10 Hadde Hamsun alltid dårlig råd? ja / nei
fa s i t : Det er ulike meninger om alle disse spørsmålene.
Det viktigste er at dere kan begrunne svaret dere kommer
fram til. Bruk gjerne nettet og biblioteket for å finne mer
informasjon om temaet. Engasjerende uenigheter kan brukes til å arrangere debatt i klassen!
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kilder
De biografiske opplysningene i dette heftet bygger på biografiene til Larsen
og Kolloen under. Atle Kittangs bok har hatt stor påvirkning på tolkingen
av tekstene til Hamsun. Tipsene til hvordan man kan sammenlikne film og
bok er i stor grad lånt av Arne Engelstad. Tolkningen av filmen Sult er basert
på Lars Thomas Braatens analyse av filmen Sult som modernistisk hovedverk.
l i t t e r at u r l i s t e
Lars Frode Larsen | Den unge Hamsun | Schibsted 1998.
Lars Frode Larsen | Radikaleren | Schibsted 2002.
Ingar Sletten Kolloen | Hamsun. Erobreren | Gyldendal 2004.
Ingar Sletten Kolloen | Hamsun. Svermeren | Gyldendal 2003.
Atle Kittang | Luft, vind, ingenting. Hamsuns desillusjonsromaner
Gyldendal 1984.
Lars Thomas Braaten | Sult. Fra roman til film | Norsk filminstitutt 1997.
Arne Engelstad | Fra bok til film | Cappelen 2007.
Heftet er skrevet av pe r t e r j e n a a l s u n d | 2009.
Utgitt av Film & Kino.
Bilder utlånt fra Norsk filminstitutt.
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