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Innledning  

 

 

Av alt levende i Verden er du født til næsten ingen Ting.  

Du er hverken god eller ond, du er blit til uten et tænkt Maal.  

Du kommer fra Taaken, og gaar tilbake til Taaken igjen,  

saa hjertelig ufuldkommen er du (Hamsun 1949:70). 

 

 

Although in an abstract way he disapproves of cruelty,  

he cannot tell whether by nature he is cruel or kind.  

He is simply nothing (Coetzee 2000: 143). 

 

 

 

Det er ikke så bemerkelsesverdig at både fortellerjeget i Knut Hamsuns Paa gjengrodde stier, 

og fortellerstemmen i J.M Coetzees Disgrace berører spørsmålet om det onde i mennesket. 

Utgangspunktet for denne litterære sammenligningen er nettopp fortellingen om en høyt 

ansett mann som handler på tvers av det gode mennesket han trodde han var, og omverdenens 

moral. Det bemerkelsesverdige som derimot kommer fram av sammenligningen, er at begge 

fortellinger konkluderer med det samme: mennesket er ingenting, et fravær mellom godt og 

ondt. Dette på tross av svært ulik sjangertilhørighet og historisk kontekst.  

 

Hvordan fremstilles fortellingen om feilsteget i Paa gjengrodde stier og Disgrace, og hvilken 

betydning har det enkelte verkets sjanger- og stiltrekk for denne framstillingen? 

 

Jeg har i analysen valgt å bruke begrepet feilsteg om handlingen som begås av den 

selvbiografiske fortelleren Knut Hamsun, og romanprotagonisten David Lurie. Ordet er ment 

å skulle erstatte det upresise og ladede begrepet synd. Tilsvarende ser jeg på hvorvidt 

protagonistene erkjenner sin feil mot slutten, og erstatter slik begrepet frelse med begrepet 

erkjennelse. Min begrunnelse for dette språkvalget er inspirert av Harold Blooms forord til 

den litteraturvitenskapelige antologien Sin and Redemption. Bloom skaper et antiklimaks når 

han allerede innledningsvis sår tvil rundt tittelbegrepene på bokens forside. «Total self-

recognition is anything but redemption, just as inaugural error is absolutely unlike original 
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sin.» (Bloom 2010: xv), «Shakespeare is not interested in saving you or in solving your 

problems» (xvi). Som religiøse kategorier innenfor en religiøs diskurs, bør ordene synd og 

frelse, ifølge Bloom, erstattes med «error» og «recognition» når de anvendes på den 

skjønnlitterære teksten. Påstanden om at litteraturen ikke opererer med polemisk ondskap og 

godhet, gjelder selvsagt ikke alle teksttradisjoner. Man kunne til og med påstå at det meste av 

litteraturhistorien er preget av didaktiske pekefingre og religiøse doktriner. Jeg sier meg 

likevel enig i at begrepene synd og frelse ikke nødvendigvis bidrar til å forstå alle typer 

litterære tekster som omhandler et feilsteg. Jeg har valgt Paa gjengrodde stier og Disgrace 

som primærtekster fordi de skriver seg inn i en moderne, sekulær-historisk kontekst, og dikter 

videre på denne historien. Knut Hamsuns selvbiografiske framstilling av det fatale feilsteget, 

og forsøket på å skrive om feilsteget, er ikke basert på en isolert religiøs forståelse av 

handlingen. Tvert om har støtten til nazistpartiet og okkupasjonen av Norge først og fremst 

blitt forstått som en historisk og politisk handling, og boken er blitt til i møte med rettsvesen 

og helsevesen i 1946. David Luries seksuelle feilskjær er riktignok tradisjonelt sett en 

kjødelig synd, men bokens kontrovers kommer av den historiske konteksten som den skriver 

seg inn i: hundrevis av år med politisk undertrykkelse av kvinner og ikke-hvite. De vanskelige 

spørsmålene som tekstene stiller bør derfor ikke besvares i en idéhistorisk syndefallsdiskurs. 

Svarene vil jeg forsøke å finne et sted mellom handlingsforløpet, historien, de litterære 

virkemidlene og jegets subjektive selvforståelse.  

 

Å gjøre noe galt fremstår sjeldent som galt i seg selv, i alle fall ikke når feilskjæret fremstilles 

i litteraturen. Slik jeg tolker Blooms videre utsagn om at «[t]he morality of literature evades 

good and evil.» (xvi), bør man undersøke framstillingen av subjektets egen selvforståelse, 

fremfor tekstens eventuelle moral. I den type tekster som Bloom omtaler, og som jeg mener 

Paa gjengrodde stier og Disgrace er eksempler på, stiller tekstene spørsmål ved feilsteget slik 

omverdenen ser det. Kanskje også slik leseren ser det. Når det kommer til de klassiske 

litterære tekstene om feilsteget, er jegets selvforståelse nesten aldri entydig eller 

uproblematisk, og nesten alltid tvetydig. I for eksempel Dostojevskijs skildring av 

Raskolnikovs mord, anser jeg det som en mer interessant lesning å se på alt det språket viser 

av sviktende selvforståelse og nervøsitet hos jeget, enn å fastslå en eventuell moral. I slike 

verk er protagonistens handling åpenbart umoralsk på det tematiske nivået, men 

fortellerstemmen og narrativets konstruksjon utfordrer sannheten om det personlige 

livsvalget. Med bakgrunn i denne posisjoneringen, er analysens første kapittel viet til 

narrativets oppbygning og tekstens sjanger. Der argumenterer jeg for å definere Paa 
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gjengrodde stier som en selvbiografisk tekst med romaneske trekk, og Disgrace som en 

realistisk postkolonial roman. Min forståelse av selvbiografiens funksjon baserer jeg på John 

Sturrocks teori, og særlig hans syn på selvbiografien som en helhetlig framstilling av jegets 

subjektive historie, en integrasjon mellom fortidsjeget og nåtidsjeget (Sturrock 1993:4). Det 

sentrale her, slik jeg tolker Sturrock, er at teksten ikke nødvendigvis må være kronologisk 

framlagt fra barndom til nåtid for å skape helhet, men at fortellerjegets tilstedeværelse i 

teksten knytter sammen de ulike selvopplevde hendelsene.  Forståelsen av Disgrace som 

realistisk begrunner jeg i at den fiksjonelle illusjonen ikke brytes, og at romanens miljø 

konstrueres gjennom det jeg leser som semantiske felt. Skildringene fra Cape Town og 

skildringene fra Salem er tidvis fortalt fra den ytre fortellerstemmens perspektiv, og består av 

signifikater som representerer «bondelandet» og «storbyen». I forbindelse med 

kategoriseringen av narrativet, tar jeg utgangspunkt i disse to semantiske feltene når jeg deler 

teksten inn i tre deler: en Cape Town- del, en Salem- del, og en siste del hvor David reiser 

mellom de to stedene i forsøket på å finne tilbake til seg selv. Paa gjengrodde stier er ikke 

kronologisert, og jeg deler narrativet inn i det jeg kaller fragmenter, eller passasjer. De typene 

av passasjer som jeg velger å se mer inngående på, er direkte knyttet til fortellingen om 

feilsteget. Den første gruppen er de dagboklignende notatene, den andre gruppen er anekdoter 

fra fortiden, og den siste gruppen er uavhengige dokumenter som trykkes utenfor 

dagboknotatene. I selve tekstanalysen har jeg ikke undersøkt noen av anekdote-passasjene, 

ettersom jeg ikke finner en konkret benevnelse av feilsteget i disse. De inngår heller som en 

framstilling av fortellerjeget før feilsteget, eller som en representasjon av fortellerens 

tankeassosiasjon i dagboknotatet.  

 

I analysens andre og korteste kapittel forsøker jeg å legge frem feilsteget slik det manifesterer 

seg i narrativet. Spørsmålet jeg stiller er enkelt: hva er feilsteget? Hensikten er å tydeliggjøre 

hva jeg leser som det konkrete feilsteget i Paa gjengrodde stier og Disgrace, og hvilket 

perspektiv som fremstiller handlingen. I Coetzees roman er definisjonen av handlingen 

relativt uproblematisk, ettersom protagonistens samleie med en av sine studentene skildres i 

detalj gjentatte ganger. Men slik jeg leser Davids subjektive forståelse av handlingen, er den 

til tider fremstilt som et eksempel på det uregjerlige mannlige begjæret, en flamme han selv 

ikke kan slukke. Andre ganger er den seksuelle kontakten ekspressivt gjengitt som et 

overgrep. I Paa gjengrodde stier har feilsteget historisk sett vært udiskutabelt, og som 

selvbiografisk tekst er det Knut Hamsun selv som fremstiller men Hamsuns egen framstilling 

av sympatiseringen med nazistpartiet er ikke like entydig. De eneste historiske dokumentene 
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som skildrer feilsteget, og som gjengis i boken, er den transkriberte talen i rettsaken og et brev 

som ble til riksadvokaten. Mitt argument gjennom analysen er at den selvbiografiske 

fortellerens tale, dagboknotatene, kommenterer, setter spørsmål ved og ironiserer over disse 

historiske dokumentene. Slik omskrives de med fortellerjegets makt, i det skrivende 

øyeblikket.   

 

Dersom feilsteget i Paa gjengrodde stier og Disrace skulle få et noe mer hverdagslig og 

tidsaktuelt navn, kunne det kalles et individualistisk livsvalg. Dette valget kunne da også sies 

å være en moderne utvikling av Aristoteles’ hamartia. Med hamartia er helten ikke bevisst sin 

egen tragiske feil, og slik heller ikke skyld i den. Knut Hamsuns og David Luries feilsteg er 

derimot personlige livsvalg, og åpenbart selvforskyldte. Når jeg sier at handlingen er 

personlig vektet mener jeg på ingen måte at den er begått utenfor allmuens interesse og 

påfølgende dom. Men feilstegets utspring er ifølge jeget i teksten det indre begjæret og hans 

eget sjelsliv, og erfares som et avvik innenfor den rollen jeget spiller ut fremfor omverdenen. 

Denne motstanden hos den anklagede i møte med omverdenens dom, er noe av det som gjør 

Paa gjengrodde stier og Disgrace særlig interessante. I tredje kapittel går jeg nærmere inn på 

gapet som oppstår mellom omverdenens rolleforståelse av den som har begått feilsteget, og 

jegets motstridende erfaring av feilsteget. Kapittelet er inndelt med utgangspunkt i jegets 

bearbeiding av rollene omverdenen tildeler ham, enten som den anklagede, den syke eller den 

forfalne gamle mannen; gammelmannsbilet. 

 

Begrepene splittelse og nervøsitet vil i dette kapittelet være sentrale, hvor førstnevnte begrep 

er hentet fra Martin Humpáls teori om det offentlige og det private i den modernistiske 

teksten. Dette teoretiske utgangspunktet vil jeg tolke og anvende, slik at det tilpasses 

tematikken og analysen. Humpál definerer splittelsen i jeget først og fremst som en 

litteraturhistorisk utvikling, og i mindre grad som en funksjon av den enkelte tekstens 

tematikk, kontekst og narrativ. Humpáls analytiske utgangspunkt er lesningen av Hamsuns 

tekster som et stilistisk brudd med realismens konvensjoner. Med andre ord ideen om at den 

modernistiske diktningen står i et direkte motsetningsforhold til 1800-tallets realistiske 

framstilling av den menneskelige psyken. Med det modernistiske bruddet oppstår nye måter å 

fremstille den menneskelige psyke på. Gjennom en type ekspressiv etterligning, for eksempel 

fri indirekte diskurs, indirekte diskurs, eller nærhet i framstilling, kommer de private 

impulsene og begjærene til syne i teksten utenom en ytre forklaring (32). Denne typen stil- og 

epokediskusjon vil som sagt ikke være direkte relevant for min analyse. Et åpenbart argument 
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for dette er at Humpáls modernismeteori baserer seg på fiktive narrativ, som ikke 

uproblematisk kan belyse den selvbiografiske fortellerstemmen i Paa gjengrodde stier. Derfor 

er denne analysen heller ikke en videreføring av Humpals Hamsun-lesning. Romanen 

Disgrace kunne sies å være utformet på bakgrunn av modernistiske narratologiske grep, som 

for eksempel indirekte diskurs og upålitelig forteller, men å plassere en roman fra 1990-tallet 

innenfor en litteraturhistorisk «turn of the century»- kontekst er likevel lite hensiktsmessig. 

Jeg ønsker å vise at selve fortellingen om feilsteget, og narrativets språklige konstruksjon, 

fremstiller splittelsen i jeget. Derfor er ikke først og fremst konvensjonene og tradisjonen som 

teksten kan plasseres innenfor interessante. Begrepet «private world» vil jeg omformulere 

som «privat erfaring», forstått som den subjektive erfaringen av en bestemt hendelse, 

subjektivt gjengitt i teksten. Begrepet «public world» blir brukt slik Humpál beskriver det, 

som en ikke-autentisk rolle spilt ut eller fornektet fremfor samfunnet. Jeg vil derimot 

omformulere Humpals begrep til «omverdenen», fordi ordet offentlighet i norsk 

språksammenheng skaper konnotasjoner til en medievirkelighet, og ikke inkluderer nærmiljø. 

Sistnevnte begrep, tekstens nervøsitet, omhandler den narrative vendingen i teksten, der 

fortellerstemmen i preges av usikkerhet og motsigelser. Nervøsiteten og desperasjonen i 

narrativet er etter min mening avhengig av situasjonen rundt karakterene i teksten. For 

eksempel er det etter min mening helt avgjørende i Poes «The Tell-Tale Heart», at jeget 

utelukkende befinner seg alene i en leilighet. Inne i dette lukkede vakuumet unnslipper ikke 

fortelleren «blikket» på seg selv, eller selvforståelsen. Handlingen i Paa gjengrodde stier og 

Disgrace utspiller seg ikke i et psykisk vakuum, men endrer seg i takt med omverdenens 

handlinger. Det kan videre være problematisk å anvende både Humpál og Sussmans begreper 

på en bok som ikke er en ren fisksjonstekst. Hvordan kan den selvbiografiske teksten gjengi 

en ikke-autentisk erfaring som er påtvunget fra omverdenen? Jeg mener at dette ikke 

nødvendigvis er en problematikk med Paa gjengrodde stier, fordi som jeg tidligere har 

påpekt, er deler av Hamsuns selvfremstilling konstruert gjennom skjønnlitterære virkemidler, 

og ikke utelukkende talen til leseren. På tross av at undersøkelsen av splittelsen i Paa 

gjengrodde stier ikke er umulig, konkluderer jeg med at den likevel ikke er like relevant som i 

undersøkelsen av romanteksten. Her mener jeg for eksempel å kunne se fellestrekk mellom 

Hamsuns selvbiografiske tekst, og Rousseaus Confessions, i fortellerjegets forsøk på å skape 

et bestemt bilde av jeget som en ydmyket karakter. Fortellerjeget gir plass til den private 

erfaringen når feilsteget og omverdenens kategorier ikke nevnes spesifikt, men erstattes med 

poetiske gjengivelser av hverdagslige hendelser. Slik viser splittelsen seg heller som et 

vrangbilde av forfattergeniet.   
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I Paa gjengrodde stier og Disgrace brytes de institusjonaliserte grensene mer eller mindre 

opp, når den anklagede forflyttes til et nytt landskap utenfor storbyen. I fjerde kapittel 

undersøker jeg skogen rundt gamlehjemmet i Grimstad, og det sørafrikanske bondelandet i 

det østlige Cape, som fortellerstemmenes vandrings- og refleksjonssted. Jeg finner i min 

analyse et betydelig samspill mellom jegets bevissthet som gradvis reflekterer over sin 

situasjon, og konstruksjonen av naturen og det naturlige i tekstene. Lesningen av naturen 

baserer jeg på Gray og Macnamaras formuleringer av den moderne pastoralen. I 

moderniseringen av pastoralen er det i større grad menneskets erkjennelse i møte med det 

endrede landskapet som står i fokus (Gray, McNamara). Ved tekstliggjøringen av naturen og 

det naturlige, forstås ikke lenger det pastoralske som en klassisk idyllisering av naturen i seg 

selv. Med utgangspunkt i det pastoralske åpenbarer det seg en sentral forskjell mellom 

naturskildringene i tekstene, som i grove trekk kan illustreres med veiene som protagonistene 

vandrer på. I Paa gjengrodde stier er skogstien et tilbakevendende referansepunkt, mens 

landeveien og det pløyde åkerlandskapet er sted for vandring i Disgrace. Stien i naturen 

skapes av det enkelte menneskets vandring gjennom skogen, inn i det ville og uberørte, men 

landeveien fungerer som bindeledd mellom mennesker i et samfunn. Tilsvarende er 

naturområdene i Disgrace et semantisk felt satt opp mot storbyen Cape Town, mens skogen i 

Paa gjengrodde stier skildres som et lukket sted utenfor samfunnets institusjoner. Hamsun 

gjør derfor et poeng ut av de gjengrodde stiene som fører ham bort fra det levende liv, og ut i 

ensom kontemplering. Fortellerjeget følsomhet viser seg i den gjentatte besjelingen av et 

enslig grantre, og av steiner og trær. På det rent narrative nivået definerer jeg selve 

årstidsforandringene som den eneste formen for kronologisering i Paa gjengrodde stier. Selve 

narrativet føres på denne måten videre gjennom fortellerens erfaring av årstidene som kilde til 

skapelse og destruktivitet. Det som fremprovoserer Davids åpenbaring er ikke det grønne 

skuet, men en døende løshund ved bokens slutt. Blikket på livet og pusten som ebber ut av 

dyrekroppen, og som ekspressivt skildres parallelt med Davids egen kroppsfølelse, trigger den 

erkjennelsen av hans egen menneskelighet. Betydningen av blikket på kroppsobjektet i 

Disgrace leser jeg som en del av tekstens generelle kropp-bevissthets-dikotomi. 

Hundekroppen stiller seg slik inn i rekken av undertrykte kropper, da ført og fremst Melanies 

og Lucys objektiverte kvinnekropper. Noe av det tekstene har til felles, er framstillingen av 

naturen og det naturlige som referansepunkt for innsikt og erkjennelse. Men dette er en 

innsikt med negativt fortegn: mennesket er et ingenting, et fravær av noe. I den 

litteraturvitenskapelige analysen knytter jeg dette fraværet til begrepet sublimitet. 
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Sublimiteten representerer språkliggjøringen av det som ikke kan tales om, den unevnelige 

skammen av å være menneskelig.  

 

Kan erkjennelsen av denne skammen være mulig når fortellingen er utpreget ironisk, og 

hvordan manifesteres alternativt en ironiserende avstand? I siste analysekapittel undersøker 

jeg omskrivingen av feilsteget ved å se på bruken av ironi i Paa gjengrodde stier og Disgrace. 

Som overskriften til kapittel 5 avslører, vil jeg forsøksvis undersøke hvordan ironien rokker 

ved erkjennelsen hos den som har begått feilsteget, ved å skape avstand til omverdenen, til 

selvinnsikten og til sannhetssøken i seg selv. Romankarakteren David Lurie forsøker å 

erkjenne, bearbeide og å komme omverdenen i møte. Dersom ironien rokker ved denne 

innsikten, er den ofte bare en representasjon av Davids kynisme. I tilfellet Knut Hamsun er i 

større grad Harold Blooms ord beskrivende, når han sier «[i]t is not just error that is 

recognized but rather the power that abides despite the wandering ways of having blundered.» 

(Bloom 2010:xvi). Makten som består på tross av feilstegene definerer jeg som tilsvarende 

den makten litteraturen har til å omskrive historien. Eksempelvis gjennom ironien. 

Litteraturvitenskapens anvendelse av begrepet ironi veksler jevnlig mellom fokus på ironi 

som retorisk virkemiddel, og den tekstinterne ironien i det poetiske språket (Kittang 101).  

Den episke ironien er et eksempel på en type tekstintern ironi, og vil i dette analysekapittelet 

anvendes på tekstene, i tillegg til den mer direkte, sarkastiske ironien.  

 

Ironiens funksjon i den enkelte teksten bør forstås i lys av dens sjangertrekk, fordi den 

ironiske effekten kommenterer på tekstens tilblivelse og konstruksjon. Med andre ord 

sjangeren i seg selv. Derfor skiller kapittelet seg fra de foregående, når de to første 

delkapitlene inndeles etter sjanger. Første delkapittel tar for seg ironiens funksjon i det 

selvbiografiske verket, og helt konkret hvilken funksjon ironien har i Paa gjengrodde stier. 

Jeg fokuserer innledningsvis på den åpenbare sarkastiske ironien fra fortellerjegets tale, men 

de skjønnlitterære virkemidlene vil også være relevant for forståelsen av teksten, der jeg 

identifiserer bruk av episk ironi. I andre delkapittel undersøker jeg ironiens funksjon i det 

skjønnlitterære verket, og hvordan dette er konstruert i Disgrace. Slik Knut Hamsuns romaner 

trekkes frem som eksempler på episk ironi, anser jeg også Disgrace som en roman preget av 

den samme typen tekstintern ironi. Sarkasmen er heller aldri langt unna i fortellerstemmens 

tale, når det jevnlig refereres til litterære konnotasjoner. Disse konnotasjonene vil derimot 

ikke være hovedfokus i min analyse, da jeg anser det som mer interessant å se på den 

indirekte, tekstinterne ironien i handlingsforløp og dialog. En type tekstintern ironi som finnes 
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i både Paa gjengrodde stier og Disgrace, er selvironien, når jeget latterliggjør og håner sin 

egen karakter. I romanteksten skjer dette enten gjennom det jeg leser som fri indirekte 

diskurs, eller direkte dirskurs. I den selvbiografiske teksten er fortellerjegets skildring av seg 

selv latterliggjørende, men denne skildringen av jeget står også i motsetning til sublim innsikt 

og refleksjon. En annen type ironi jeg finner i Disgrace og Paa gjengrodde stier er 

etterligningen av hovedpersonen som tier overfor andre karakterer, samtidig som det tales til 

leseren i teksten. Gjennomgående i begge fortellingene, er pendlingen mellom talen og 

tausheten når feilsteget skal bearbeides. Eksempelvis tier David alltid overfor sin anklager, 

eller romantiserer sin forklaring, parallelt med at den virkelige hendelsen gjengis ekspressivt i 

teksten.  Hos Hamsun er denne ironien konstruert på en helt annen måte, der han forteller 

leseren at han ikke lenger vet hvordan han taler, og lovpriser tausheten. Den ironiske effekten 

kommer da av at han har valgt en sjanger som består i å tale til en mottaker, og på ingen måte 

ser ut til å holde tilbake i denne selvbiografiske talen. Til sist ser jeg også på det ironiske 

faktum at den rettslige talen er gjengitt i teksten, samtidig med at fortellerjeget lovpriser 

tausheten. Ironien kommer da også av at selvbiografien kan sies å være en tale til en mottaker.    

 

I ironikapittelets siste delkapittel tar jeg for meg metafiksjonsbegrepet, helt konkret tekstenes 

referanser til skriving. Begrepet metafiksjon defineres ofte som en selvbevissthet i teksten på 

dens fiksjonalitet, men dette er ikke den typen metafiksjon jeg sikter til i min analyse. 

Begrepet blir relevant i sammenligningen i form av definisjonen fiksjon som omhandler 

fiksjon (Baldick 2008). Både Disgrace og Paa gjengrodde stier er verk som tematiserer 

fortellerkunsten. Protagonistene sliter begge med skrivesperre, i tillegg til at menneskene 

rundt David stadig refererer til «the story of your life» på ulike måter. I Disgrace er altså 

metaperspektivet tidvis mer skjult i språkets kontekstuelle betydning, mens Knut Hamsun 

taler som det skrivende mennesket han er. Den andre forståelsen av begrepet ligner «mise‐en‐

abyme»- effekten, hvor protagonisten i den aktuelle teksten arbeider med en egen tekst, som 

mer eller mindre integreres i det overordnede narrativet (Baldick 2008). Her bør det påpekes 

at det ikke gir mening å forstå Paa gjengrodde stier som i sin helhet som en slik tekst, fordi 

den ikke er ren fiksjon. Men enkelte steder leker fortellerjeget med sin egen skrift, og 

innrømmer eksplisitt at han han funnet opp en karakter som han taler gjennom. I Disgrace er 

Davids operatekst en tekst inne i teksten, i tillegg til at denne operaen flettes sammen med 

fortellingen om David.  
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Avslutningsvis i Blooms innledning påstår han at en fullstendig «recognition», eller 

erkjennelse, må føre til at fortellingen slutter (Bloom 2010:xvi). Hva betyr det at Hamsun 

legger ned pennen og avslutter sin skriving? Og hvem, eller hva gir David opp ved tekstens 

avsluttende setning? De siste setningene i Disgrace og Paa gjengrodde stier skildrer på ulikt 

vis det man kan kalle en erkjennelse, samtidig som de like gjerne fremstår som resignasjon.  

 

 

Kort om teoretisk utgangspunkt, metode og redegjørelse for valg av primærtekster  

Utgitt i 1949, på tampen av Knut Hamsuns forfatterskap, er Paa gjengrodde stier uløselig 

knyttet til både det lange romanforfatterskapet, og den historiske rettsaken. Den generelle 

resepsjonshistorien fokuserer, slik jeg ser det, i stor grad på plasseringen av 

romanforfatterskapet innenfor blant annet ideologikritikk, modernisme og realisme
1
. Ettersom 

Paa gjengrodde stier ikke kan leses som en romantekst, vil ikke denne stildiskusjonen være 

relevant for analysen. Paa gjengrodde stiers egen resepsjonshistorie har vært særlig sentrert 

rundt sjangerspørsmålet.  Jeg vil ikke gå inn på de mange tilnærmingene til bokens sjanger, 

men begrense meg til å skissere opp et grovt skille mellom de teoretikerne som anser den som 

en retorisk forsvarstale, og de som trekker frem tekstens mer skjønnlitterære sider. I denne 

analysen er den førstnevnte «skolen» representert ved Ståle Dingstad, slik jeg tolker hans 

lesning som særlig historisk-biografisk. Innenfor den sistnevnte posisjonen, støtter jeg meg 

særlig på Henning Howlid Wærps lesning av vandringsmotivet som narrativ konstruksjon, og 

Tone Selboes argumentasjon rundt tekstens fiksjonalisering av den historiske saken. Slik jeg 

tolker Selboe og Wærps teoretiske tilnærming, anerkjennes Knut Hamsuns selvframstilling og 

bokens alvorlige historisitet, på samme tid som de peker på de mer romaneske sidene ved 

boken. Med andre ord hvordan fortellerstemmen konstruerer fortellingen om feilsteget ved 

bruk av skjønnlitterære virkemidler. Når det kommer til Coetzees kontroversielle roman fra 

1999, har jeg i større grad fokusert på stil. Ettersom denne bokens sjanger ikke er like 

omdiskutert som Hamsuns siste bok, vil min argumentasjon rundt Disgrace være noe kortere. 

Det jeg imidlertid har fokuserer på, er en mer historistisk lesning av teksten, der jeg plasserer 

verket innenfor dem sørafrikanske nasjonallitteraturen og den postkoloniale tradisjonen. Jeg 

anvender Michael Greens tilnærming til det postkoloniale ved sørafrikansk litteratur. Green 

argumenterer mot en generaliserende lensing av alle sørafrikanske romaner som historiske 

romaner, og peker på historien som en forutsetning for realismesjangeren. I forlengelse av 

                                                           
1
 Her sikter jeg til Haaland i Spenninger og slør, Humpal i The Roots of Modernist Narrative, Kittang i Vind, luft, 

ingenting. 
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dette forholder jeg meg til Disgrace som en realistisk roman, der det konstrueres et historisk 

bakteppe gjennom semantiske felt. Men det ekspressive og ironiske ved teksten omskriver 

denne historiske konteksten. Det såkalt ekspressive finner jeg blant annet i tekstens sublimitet, 

beskrevet av Philip Dickinson som en spesifikk representasjonspraksis der det postkoloniale 

postapartheid-subjektet tar innover seg en fremmedgjort verden (163). 

 

Jeg anser det som en god begrunnelse for sammenligningen av to litterære tekster at de har en 

felles tematikk. Videre har jeg valgt disse to verkene fordi de begge er utgitt innenfor det 

samme århundret, og i mer eller mindre demokratiserte nasjoner i etterkanten av 

undertrykkende regimer. Selv om min analyse begrenser seg til en narratologisk og tekstnær 

tolkning, mener jeg at historiske fellestrekk er viktig for å unngå anakronismer i en analyse 

der det tematiske i så stor grad henger sammen med historisk kontekst. Eksempelvis er by-

land-skillelinjen i begge bøkene vanskelig å forstå utenfor den historiske virkeligheten. I 

tillegg anser jeg utgivelsenes felles sekulære, vestlige, liberale kulturer, som grunnlag for å 

bruke begrepet feilsteg om handlingen, fremfor synd eller ondskap.  

 

Sammenligningens desidert største utfordring er at det selvbiografiske subjektet har en 

eksplisitt forfatter, der den skjønnlitterære teksten har en implisitt forfatter. Eksempelvis er 

den episke ironien i Paa gjengrodde stier tidvis vanskelig å skille fra sarkasmen, når den 

uttales fra en eksplisitt forfatter . Og det å skulle sammenligne splittelsen i jegets 

selvforståelse, og erfaringen av den andres blikk på jeget, er problematisk når den 

selvbiografiske fortellerens perspektiv alene utgjør teksten. På den andre siden, leser jeg det 

poetiske språket, ironien og andre skjønnlitterære trekk, som representasjoner av den andres 

blikk på det selvbiografiske jeget og omverdenens forståelse av ham. Til sist vil jeg påpeke at 

ulikhetene ved tekstene, på tross av tematiske fellestrekk, kan sies å være grobunn for nye 

perspektiver på den enkelte teksten. Der jeg finner et tematisk krysningspunkt mellom Paa 

gjengrodde stier og Disgrace, oppdager jeg ofte at budskapet er ulik hos den innbitte og bitre 

selvbiografiske Hamsun, og den desperate og usikre David Lurie.  

 

I utformingen av analysen har jeg tatt sikte på å inndele kapitlene så oversiktlig som mulig, 

men jeg har unngått å dele hele analysen opp etter det enkelte verket, og overlate 

sammenligningen til slutt. Det betyr at jeg enkelte steder først gjennomgår bøkene hver for 

seg, som for eksempel i sjangerdiskusjonen og analysen av ironien, mens jeg andre steder 

sammenligner bøkene allerede innledningsvis, som for eksempel i tolkningen av feilsteget i 
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omverdenen og i den private erfaringen, og i lesningen av metafiksjonen. Jeg veksler mellom 

disse to metodene alt ettersom problemstillingen i det enkelte kapittelet krever en mer 

inngående redegjørelse av verkene eller ikke.  
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1. Introduksjon: Narrativt utgangspunkt og sjangerdiskusjon  
 

 

1.1 Fortellerposisjon og narrativets oppbygning 

Det narrative utgangspunktet er avgjørende for denne sammenlignende analysen, først og 

fremst fordi jeg leser den dominante fortellerinstansen i begge tekster som David Lurie og 

Knut Hamsun. Altså legges feilsteget fram av den som har begått feilsteget. I Paa gjengrodde 

stier kommer dette som en relativt åpenbar følge av at teksten har en selvbiografisk jeg-

forteller. Selv om Disgrace ikke har den samme førstepersonsfortelleren, er hele fortellingen 

lagt frem av det jeg leser som David Luries subjektive perspektiv. Denne ekspressiviteten 

kommer frem blant annet gjennom fri indirekte diskurs og indirekte diskurs, men også ved at 

fortellerstemmens språk bærer preg av en akademisk og litterær diskurs. Sjangerdiskusjonen i 

kapittelets andre del bygger i stor grad på min lesning av tekstens perspektiv og narrative 

konstruksjon. Av den grunn følger sjangerdiskusjonen etter narrativt utgangspunkt, hvor jeg i 

større grad trekker inn andre teoretikeres argumentasjon rundt tekstenes sjanger og stil.  

 

1.1.1 Narrativet og fortellerperspektivet i Paa gjengrodde stier 

Hamsuns siste utgivelse er konstruert som en fragmentert tekst, og ikke en tradisjonell 

fortelling. For det første er historien om Hamsuns fall fra samfunnsposisjonen ikke er 

fremlagt kronologisk, fra beskrivelsen av feilsteget til arrestasjonen og dommen. Den er med 

andre ord ikke lagt frem som en lineær historie. For det andre utgjør boken bruddstykker av 

ulike typer tekster, ettersom de ikke har samme forteller, tematikk eller er satt til samme tid 

og sted. Dessuten kan det være vanskelig for leseren å forstå hvordan disse ulike tekstene har 

direkte sammenheng med arrestasjonen og anklagen om landssvik i 1945.  

 

I min lesning av Paa gjengrodde stier deler jeg teksten grovt sett inn i fem ulike kategorier av 

tekstfragmenter. Den første typen tekst vil jeg kalle dagboksekvenser. Disse tekstpassasjene 

utgjør størsteparten av boken, og kan sies å være tekstens ramme, fordi det her er 

fortellerjeget som presenterer narrativet for leseren. Ett eksempel er de innledende avsnittene, 

hvor selve arrestasjonen beskrives. Hendelsene skildres av fortellerjeget i et nøkternt 

oppramsende språk. «Aaret er 1945. Den 26. Mai kom Politimesteren i Arendal til Nørholm 

og forkyndte Husarrest for min Kone og mig for 30 Dager. Jeg blev ikke varslet.» (Hamsun 

2009: 5). Hendelsen er situert i tid og rom, og markerer at dette er en fortelling om en 

historisk hendelse: vi befinner oss i Norge i 1945. Den historiske plasseringen bekrefter at 
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forfatteren er det fortellende jeget. Selv om det er relativt tydelig at fortellerstemme og 

forfatter er sammenfallende instanser i teksten, er det ikke alltid like lett å plassere tekstens 

temporale instans. Ofte spør jeg meg om det er fortellerjeget i skrivende stund som taler, eller 

om det er en etterligning av jeget i fortid. Fortellerstemmen veksler stadig mellom presens og 

preteritum, mellom det som fremstår som øyeblikkserfaringer og en avsluttetede hendelser. I 

skildringen av arrestasjonen er preteritumsformen valgt, men allerede i tredje avsnitt 

omformes setningene til presens med setningen «Jeg driver om på Sykehusets Omraade» (6)
2
. 

Når presensformen brukes gis språket for det første et mer nåtidig preg, hvor leseren tar del i 

jegets sanseinntrykk av det nye ukjente stedet. Enkelte steder der preteritumsform avløser 

presensformen, er narrativet i større grad konstaterende og nøkternt i fremleggelsen av 

hendelser. Fortelleren fokuserer på den nåtidige erfaringen av livet i arresten, som er skrevet i 

presens. For det er nettopp denne nåtidige erfaringen som skal utgjøre tekstens ramme. 

Bruken av presensformen skaper nærhet i tid til erfaringen av å vanæres som menneske, men 

det åpner også opp for de mer filosofiske og assosiative passasjene i dagboksekvensene. Det 

nøkterne og oppramsende språket som brukes for å legge frem forfatterens historiske faktum, 

glir stadig over i et mer poetiske og symboltungt språk: «[j]eg lækker varsomme Ord. Jeg er 

en Kran som staar og drypper, en, to, tre –fire» (69). Videre, i fortellerjegets essayistisk 

tankestrøm, flyter de prosaiske betraktningene over i konnotasjoner og assosiasjoner.  

 

Aa, vi Nødtørftmennesker vi ser ikke stort.  

  Da Stevenson sat paa sin Sydhavsøy hørte han en Gudrøst i seg. (75)  

 

Her taler fortelleren direkte til leseren, og markerer seg tydelig som den autorative stemmen 

bak fortellingen.  

 

Gjennom resten av narrativet er de historiske hendelsene lagt frem på ulike måter. 

Arrestantens møte med ulike fremmede gjengis for eksempel svært ofte med dialog, det er 

altså i dialogene møtet med omverdenen gjengis. Det spesielle med disse dialogene er at deler 

av talen er utelatt eller omskrevet, slik at fortellerjeget tier eller taler, alt etter hva som passer. 

Et eksempel er samtalen med forhørsdommeren, hvor Hamsun blir spurt om han synes 

tyskerne er et kulturfolk. Fortellerstemmen gjengir ikke noe svar til forhørsdommeren, men 

forteller at han tier hele to ganger. Videre er ikke dialogen sitert som direkte tale i teksten, 

men gjenfortalt fra fortellerjegets perspektiv. «Og hvorledes forholdt jeg mig til Tyskernes 

                                                           
2
 Jeg refererer til primærtekstene kun med sidetall der det fremkommer av konteksten hvilket verk jeg 

refererer til. Innledningsvis i hvert analysekapittel referer jeg derimot med forfatter og årstall 
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Redselsgjerninger i Norge som nu er kommet for Dagen?» (10). Selv der det er snakk om en 

etterligning av noen andres tale beholder fortellerjeget posisjonen som den talende. Jegets 

privilegerte tale viser seg å være et karakteriserende aspekt ved Paa gjengrodde stier, og en 

av følgene er at fortellerjeget beholder den autorative definisjonsmakten over hendelsene i 

livet sitt.  

 

Det jeg har definert som bokens andre teksttype, erindringssekvensene, er steder i teksten 

hvor fortellerstemmen skildrer en avsluttet hendelse i fortiden. Disse sekvensene er noen 

ganger flettet sammen med nåtidsfortellingen om arrestanten. Andre ganger er de assosiativt 

knyttet til innholdet i dagboksekvensen, og bryter uventet opp. En annen betegnelse for disse 

teksttypene kan være anekdoter, i forstand kort, underholdende og karakteriserende for de 

ulike livsfasene i fortellerjegets levde liv. Som anekdoter fungerer de som humoristiske og 

mimrende avbrekk fra erfaringene i nåtidsbeskrivelsene. Erindringspassasjene, eller 

anekdotene, leser jeg som tekstens mest tradisjonelle selvbiografiske side, altså som 

memoarer. Det ukonvensjonelle er likevel at memoarene som sagt kan flettes sammen med 

nåtidsfortellingen fra arrestanten. Et eksempel er erindringene fra en dag i Oslo, hvor 

fortelleren blir frarøvet et par bøker av en ung mann. Hendelsen plasseres i fortid, mellom 

verdenskrigene, da han var fri, og det er den urbane, voksne borgeren og forfatteren Hamsun 

som karakteriseres. Det veksles mellom ulike talenivå, hvor jeget i teksten plutselig går over i 

en direkte tale til den unge tyven som et «du».  «Unge Mand, du er visst ikke vant til at 

trænge, du er ikke øvet i at bede om Hjelp.» (96). Det er uklart om denne tiltalen er 

nåtidsfortellerens retrospektive apostrofe til den unge mannen, eller om det er etterligningen 

av en tankestrøm i fortiden, altså i det faktiske øyeblikket det skjedde. Tiltalen er gjengitt i 

presens og som en direkte tiltale, og dersom man leser tiltalen til den unge mannen som 

nåtidsfortellerens etterpåkloke ord, får uttalelsen en dobbelthet. Særlig når talen går tilbake til 

fortidsetterligningen i preteritum mot slutten av anekdoten. «Men som nu med mig saa tør jeg 

ikke staa her længer, Folk begynder at se paa mig, jeg er nødt til at oppgi dig, jeg skal 

dessuten til Posthuset – Jeg sank i jorden!» (73). Forsøket på å forstå den kriminelle blir 

forankret både i etterligningen av fortiden, og i det skrivende øyeblikket i presens, derav 

dobbeltheten.  

 

Hvilken funksjon har disse anekdotene eller memoarene? På tross av at dagbokfortelleren i 

denne analysen er forstått som et skrivende jegs tale i nåtid, og ikke retrospektiv 

bekjennelseslitteratur eller memoar, fremstår tilbakeblikkene som adskilt fra nåtidsnarrativet. 
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Ettersom det ikke alltid kommer av konteksten hvorfor det ene eller det andre minnet trekkes 

frem, tillegger jeg disse tekstpassasjene den funksjonen å fremstille fortidens roller, altså de 

ulike rollene fortellerjeget har hatt gjennom livet. I de ulike minnene fremstiller jeget seg selv 

både som den urbane forfatteren, den unge arbeideren i Amerika, og metropolitten som har 

reist rundt i verden. Men disse rollene står ikke utenfor tekstens helhet, de peker mot den 

nåtidige skrivende arrestanten. Boken er på denne måten skrevet som gjengivelsen av en 

tankerekke, hvor små assosiasjoner, anekdoter, brevskriving, dikting og taler plasseres i en 

tilsynelatende tilfeldig rekkefølge. Leseren innlemmes i fortellerstemmens skriving og 

erindring om hverandre, når teksten opererer med to temporale nivåer, nåtidsplanet og 

fortidsplanet (Wærp 2009:164). Men det som blir fortalt peker alltid tilbake mot rammen for 

fortellingen: vanæren og fallet.   

 

Den tredje og siste kategorien av tekster jeg har funnet i lesningen av Paa gjengrodde stier er 

de frittstående tekstene utenfor fortellingen. Det er her snakk om ganske ulike former for 

tekst, men det de har til felles, er at de er trykket som autonome tekster utenfor 

fortellerstemmen. To slike fragmenter er det nedskrevne brevet til «Hr. Riksadvokaten, Oslo», 

og den transkriberte talen Knut Hamsun ga i rettsaken. Brevet består av en direkte tale til 

riksadvokaten, konkret rettet mot «De» og «Dem», og utgjør en klage på omstendighetene 

ved arrestasjonen og oppholdet ved den psykiatriske klinikken. Brevet er gjengitt som en jevn 

muntlig talestrøm, og er den eneste skildringen av oppholdet på Vinderen psykiatriske 

klinikk. Talen er offentlig i ordets bokstavelige forstand, fordi den har blitt presentert i en 

virkelig historisk sammenheng, og befinner seg i arkiver. På tross av at talen er et avtrykk av 

historien, den offentlige historiske diskursen, mener jeg at tekstutdraget flettes inn i selve 

fortellingen om det falne og vanærede jeget. Talen utgjør den tydeligste koblingen til det 

historiske feilsteget. Slik andre før meg har argumentert for, blir ikke rettsaken og talen 

tilsidesatt som et appendiks til dagboksekvensene, men integrert i utviklingen av narrativet 

(Wæep 2009:164). På den ene siden kan man argumentere for at talens plass i Paa gjengrodde 

stier bagatelliserer rettsaken, når den ukommentert legges til i teksten. På den andre siden 

leser jeg taleteksten som sidestilt med andre tekster fra fortellerjegets liv av stor betydning. 

Disse tekstene, brevet til riksadvokaten, diktet, Martins fortelling, utgjør en matrise av tekst. 

En helhet hvor bestanddelene samtidig kommenterer på hverandre. I tillegg innledes og 

avsluttes taleteksten med en dagboklignende skildring av fortelleren som fysisk trer inn i 

rettsalen, og forlater den. Talen integreres til en viss grad inn i teksten. «Dagen oprinder. 

Retten er sat (146). «[…],jeg kommer ind i en mørk Retssal, jeg maa ha Undervisning, jeg 
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skelner bare en og anden Ting.» (146). Den transkriberte talen innledes, hvor jegets forvirring 

og svake posisjon beskrives direkte, men også indirekte gjennom skildringen av mørket og 

dagen som opprinner. På samme måte etterlignes også rettsakens avslutning, etter taleteksten. 

«Saa gik Dagen. Det blev mørk Kveld. Det var slutt.» (155). Igjen er det ikke bare den 

konkrete tiden på dagen som nevnes, men også mørket som jeget går inn i. Den dramatiske 

avslutningen om at det hele var slutt, kan i samsvar med bokens helhet tolkes som at det ikke 

bare er prosessen som er slutt, men også fortellerjegets selvbiografiske prosjekt. På den andre 

siden består Wærps poeng om at rettsprosessen, og slik også forsvarstalen, utgjør narrativets 

fremdrift og kronologisering (164). Dersom man leser innholdet i talen i sammenheng med 

flere av jegets uttalelser i dagbokskildringene, finner man gjenklang av talens mest sentrale 

poenger der. På denne måten blir ikke talen bare en parentes, men heller et utropstegn eller et 

punktum for erfaringen som arrestant. Et eksempel på noe i talen jeg finner en kime av i 

resten av teksten, er framstillingen av den inntrykksømme kunstneren, som lar store politiske 

ideer vike for kunstnerens varhet overfor de hverdagslige detaljene. «Jeg satt alene på mitt 

rom, utelukkende henvist til meg selv. Det blev banket i ovnsrøret til meg nedenfra når jeg 

skulle komme ned å få mat, den lyden hørte jeg.» (150). I disse setningene skildres kunstneren 

som oppslukt i den ensomme følsomheten for verden, hvor det eneste han kan høre av 

menneskelig kommunikasjon komisk nok er et bank i et ovnsrør. Den nazistiske ideologien og 

planleggingen av jødeforfølgelsene blir aldri nevnt, men når det ideologiske til sist trekkes inn 

i talen, fremstilles det nærmest som noe sublimt. «Den tanke tiltalte meg fra begynnelsen av. 

Den gjorde mer, den begeistret meg, den besatte meg.» (152-153). Som i resten av boken, er 

det ikke de store ideene som fremstilles konkret, men jegets følsomhet for omverdenen. Slik 

er det tanken som begeistrer og besetter jeget, ikke jeget som engasjerer seg og setter seg inn i 

politikken. Som jeg skal komme tilbake til i kapittel 2, framstilles feilsteget nettopp som et 

begjær, ikke et politisk valg. Og taleteksten forbigås på en liknende måte som et glimt av 

feilsteget.  

 

 

1.1.2 Narrativet og fortellerperspektivet i Disgrace  

Selv om Disgrace er en klassisk romantekst, i den forstand at det fremlegges et kronologisk 

og realistisk handlingsforløp, består den av ulike fortellerposisjoner og semantiske brudd som 

den kan inndeles etter. Handlingen foregår kun i Sør-Afrika i moderne tid, men veksler 

mellom Cape Town og landsbygda i det østlige Cape. Jeg deler narrativet inn i tre 

hovedbolker, tematisk sett. Denne inndelingen skal også vise seg i variasjoner av 
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fortellerinstans. Den første delen presenterer David Luries liv slik det er før feilsteget, og 

hendelsene som leder opp til feilsteget, samt selve feilsteget. I denne delen av boken preges 

narrativet av en tilsynelatende ytre fortellerstemme. Eksempelvis i framstillingen av David og 

den prostituerte. Etter at David har møtt Soroya og barna hennes på et offentlig sted, skildrer 

fortellerstemmen minnet av dette problematiske møtet. «Nonetheless, the memory hangs 

uneasily over them.» «But neither he nor she can put aside what has happened.» (Coetzee 

2000:6). Setningene beskriver begges følelser, og konstaterer hvordan situasjonen er, sett 

utenfor Davids subjektive bevissthet. Enda tydeligere er fortellerstemmens tilsynelatende 

allvitende posisjon i innledningen til det andre kapittelet. Ved slutten av forrige kapittel har 

David tilnærmet seg den unge studenten Melanie, hvorpå neste kapittel innleder med en 

moralsk vurdering. «That is where he ought to end it.» (18). På den ene siden fremstår 

setningen som den samme fortellerstemmens autorative og allvitende perspektiv. På den andre 

siden avgir dette perspektivet nå plutselig dom over hendelsene. I den innledende delen av 

Disgrace har denne normative siden ved fortellingen vært fraværende, slik at man med ett får 

inntrykk av at den første delen av boken blir fortalt i retrospekt. Forholdet til studenten er et 

tilbakelagt kapittel i Davids liv, og han vet selv at dette er feilstegets begynnelse. Enda et 

argument for at Davids ekspressive bevissthet er til stede allerede i de innledende sidene, er 

fortellerstemmens akademisk-litterære ordforråd. Flere steder refererer fortellerstemmen til 

kulturelle begrep, eksempelvis formuleres møtene med Soroya som ukens «luxe et volupté.» 

(1), og Soroya selv som «le donna mobile» fra Don Juan (3). «le donna mobile» og «luxe et 

volupté» fremstår som Davids egen konnotasjon til de klassiske verkene, når vi vet at 

hovedpersonen er professor i klassisk europeisk litteratur.  

 

Fortellerstemmens språk er til tider også formulert som en indre monolog, særlig gjennom fri 

indirekte diskurs: «People will find out, they always do; there will be whispering, there might 

even be a scandal. But what will that matter? A last leap of the flame of senses before it goes 

out» (27). Etter den store livskrisen, det seksuelle forholdet til Melanie Isaacs og skandalen 

som oppstår når det blir kjent av samfunnet rundt, leser jeg tydeligere den subjektivt- 

ekspressive framstillingen i narrativet. Denne endringen fra de innledende sidene forstår jeg 

videre som en funksjon av bruddet med protagonistens uproblematiske tilværelse, etterfulgt 

av de kaotiske hendelsenes usikkerhet og nervøsitet. Framstillingen av dette i teksten 

konstrueres gjennom Davids indre tankestrøm og blikk på det fremmede, men også gjennom 

motsigelser i teksten. I framstillingen av forholdet til Melanie, uttrykker fortellerstemmen 

både det romantiserte begjæret, men også en gryende erkjennelse av at den seksuelle 
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kontakten er et umoralsk feilsteg. I det ene øyeblikket framstilles Davids fristelse når 

studenten spør om hun kan bo hos ham. «Every night she will be here; every night he can slip 

into her bed like this, slip into her.» (27). I neste øyeblikk fremstilles tvilen på om hun er 

interessant. «What, in her heart, is she trying to be? What is she offering him?» (27). Og helt 

til slutt i kapittelet fremstilles den moralske samvittigheten. «But if she has got away with 

much, he has got away with more[…]if they are together, he is the one who leads, she the one 

who follows. Let him not forget that.» (28). Denne siste setningen kunne leses som den ytre 

fortellerstemmens moralske dom, særlig sett i retrospekt, men fremstår heller som Davids 

moralske påminnelse til seg selv. I sin helhet utgjør disse setningene en nervøsitet i 

fortellerstemmen, hvilket jeg knytter til Davids usikkerhet. Når feilsteget blir kjent, eskalerer 

krisen i en offentlig høring, og en anklagende samtale med ekskonen. I disse passasjene av 

boken fremstilles handlingen i stor grad gjennom dialog. Disse dialogene gjengis uten 

fortellerstemmens oppklarende kommentar. I de fleste av stedene i teksten hvor David 

dømmes av et moralsk overlegent menneske, er dette gjengitt gjennom dialog, og ender ofte 

med at David tier.  

 

Fra kapittel syv foregår handlingen i Øst-Cape, på datterens småbruk. Når denne delen av 

teksten leses som del to av narrativet, er det først og fremst fordi reisen til bondelandet 

innebærer et brudd med skildringen av storbyen som semantisk felt. I Cape Town-delen er 

skildringene begrenset til institusjonelle strukturer, I Salem skildrer Davids blikk helt andre 

type objekter. Ved ankomsten til bondelandet er det raskt Davids perspektiv på omgivelsene 

som tar over, etter at den ytre fortellerstemmen introduserer de realistiske skildringene av 

bondelandet. Beskrivelsene følger først og fremst Davids oppdagende og dømmende blikk på 

dyret og naturen, og på datterens kropp og livsstil. Igjen kommer det frem en usikkerhet og 

nervøsitet i fortellerstemmen, som former oppdagelsen av datterens nye levesett. «Poor land, 

poor soil[…]Does Lucy really intend to spend her life here?» (64). Denne framstillingen 

består blant annet av motstridende oppfatninger, retoriske spørsmålsstillinger, men også en 

tydeligere fri indirekte diskurs.  

 

I motsetning til den retrospektivt advarende fortellerstemmen i bokens første del, er det ikke 

noe i fortellerstemmen som i forkant peker mot voldtekten av Lucy i bokens andre del. En 

forklaring på dette er at den siste delen av boken, særlig etter voldtekten, ikke fremstår som 

retrospektivt fortalt, men som fremstilt idet den erfares av protagonisten. Som en markant 

krise i Davids liv, endrer fortellerperspektivet seg til fokuset på den kaotiske situasjonen i 
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ettertid av voldtekten. På den ene siden er dette perspektivet fokusert på dialoger rundt de 

praktiske legebesøkene og politietterforskningen, på den andre siden skildres Davids 

umiddelbare erkjennelse av den traumatiske hendelsen. I konstruksjonen av erkjennelsen av 

smerten og traumet, er etterligningen særlig poetisert og metaforspekket. «[…]it may take 

months before he is bled dry, but he is bleeding. When that is finished, he will be like a fly– 

chasing in a spiderweb, brittle to the touch, lighter than rice-chaff, ready to float away» (107). 

I kontrast til den autoritative fortellerstemmens realistiske og nøkterne språk ved 

introduksjonen i de første kapitlene, fremstår denne setningen som en ekspressiv framstilling 

av Davids traumatiske erfaring.    

 

Selv om det ikke finnes uavhengige tekstfragmenter i Disgrace, slik de finnes i Paa 

gjengrodde stier, kan operateksten ved bokens slutt til en viss grad sammenlignes. Davids 

forsøk på å skrive en opera om Byron og hans italienske elskerinne blir i bokens siste kapittel 

om til en tekst inne i teksten. Gjennom hele boken refereres det til denne planlagte operaen, 

men bare som et tenkt prosjekt, helt til operamanuset plutselig gjengis på samme narrative 

nivå som fortellingen om David. «In her white nightdress Teresa stands at the bedroom 

window. Her eyes are closed.» (213). Denne setningen innleder det siste kapittelet, uten 

fortellerstemmens forklaring, og representerer slik David som lar operanarrativet tre inn i 

fortellingen om hans eget liv. Dette skjer også ved at skildringen av David flettes inn i 

operateksten. «Sitting at his table in the dog-yard, he harkens to the sad, swooping curve of 

Teresa’s plea as she confronts the darkness.» (213). Det er helt avgjørende at det er David 

selv som fører denne operaen i pennen. På denne måten forsøker han å omskrive det 

menneskelige begjæret til en romantisk, estetisert og transcendent verden han kan leve seg inn 

i. Helt sentralt er det derfor også at han ikke lykkes i skrivingen, og at prosjektet aldri 

fullendes. Når denne operaen sidestilles med narrativet om David Luries fall, kan den leses 

som metafiksjon, der den kommenterer på teksten den er en del av. Den karikerte operascenen 

kommenterer eksempelvis på umuligheten ved å gjengi livet gjennom skrivingen. Teksten 

inne i teksten bryter på denne måten ned Davids oppfatning om hva det virkelige livet 

egentlig er, og hva forholdet mellom kunst og liv kan være.  
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1.2 Sjangerdiskusjon 

På tross av at jeg finner flere likhetstrekk ved fortellingen om feilsteget og den vanærede 

mannen i Paa gjengrodde stier og Disgrace, har tekstene svært ulik tilknytning til den 

historiske konteksten og sjangertradisjonen. Denne sammenlignende analysens største 

utfordring er derfor at tekstene befinner seg innenfor hver sin sjanger. Argumentasjonen som 

leder opp til definisjonen av Paa gjengrodde stier som selvbiografisk tekst med romaneske 

trekk, og Disgrace som realistisk postkolonial roman, er tett knyttet opp til min lesning av 

feilsteget i tekstene. Hvordan den skamfulle hendelsen legges frem er uløselig knyttet til den 

som taler i teksten, og hvorvidt andre perspektiv kommer til orde. Som selvbiografisk tekst, er 

fremleggelsen av feilsteget bekjennende? Forklares hendelsene i romanen av en autoritativ 

romanforteller, eller finner jeg feilsteget i en ekspressiv og subjektiv tankestrøm?  

 

 

1.2.1 En selvbiografisk tekst med romaneske trekk 

Hvorfor «selvbiografisk tekst» og ikke «selvbiografi»? Her kunne det vært hensiktsmessig å 

innlede med en mer inngående diskusjon rundt selvbiografisjangerens grenser, men jeg vil 

begrense meg til en spesifikk forståelse av selvbiografien, med bakgrunn i den anglosaksiske 

teoritradisjonen. Denne forståelsen har litteraturviter Arne Melberg kort oppsummert i Store 

norske leksikon som «fortellingens retorikk». Ifølge den anglosaksiske tradisjonen henger den 

selvbiografiske teksten sammen i et lineært tidsforløp, enten for å gjøre de tilsynelatende 

tilfeldige livshendelsene meningsfulle, eller fordi livet har særstilling som den gode 

fortellingen (Melberg 2014). En av representantene for denne teoriretningen, John Sturrock, 

legger særlig vekt på betydningen av selvbiografien som en helhet skapt av samspillet mellom 

fortidshendelsen og nåtidsjeget. «Autobiography represents an effort made by those who write 

it at the integration of their past lives and present selves: the autobiographer wishes to stand 

forth in print in the form of a whole.» (Sturrock 1993:4). Slik jeg, og litteraturteoretikere som 

Steinar Gimnes og Tone Selboe, leser fortellingen som legges frem i boken, er den ikke 

skrevet som den helhetlige, kronologiske fortellingen om Knut Hamsuns liv fra start til slutt
3
. 

Teksten avviker derfor fra Sturrocks definisjon av selvbiografien som en smidig 

sammensmeltning mellom før og nå, når den ikke henger sammen kronologisk, men består av 

det jeg har valgt å kalle fragmenter, og som Hamsun selv kaller «Smaastubber» (69). Disse 

fragmentene kan sammenlignes med et lappeteppe, hvor mønsteret ikke umiddelbart henger 

                                                           
3
 Her refererer jeg til Selboes «Ringen sluttet? Om Knut Hamsun, På gjengrodde stier (side 215), og Steinar 

Gimnes «På Gjengrodde stier – inn i Knut Hamsuns forfatterskap» (side 158) 



 

22 
 

sammen, hverken i tematisk eller kronologisk.  Noen ganger kan fragmentene faktisk sies å 

fremstå som tilfeldige. Men som lappeteppet behøver ikke tekstdelene å henge sammen 

tematisk eller i struktur. Paa gjengrodde stier utgjør ikke et helhetlig narrativ, i forstand av 

livshistorien, men fortellingen om den falne mannen som vanæres i samfunnet, og som 

demonstrerer sin verdi gjennom skrivingen. De enkeltstående situasjonene og hendelsene i 

Paa gjengrodde stier er noen ganger er skrevet i dagbokformatets presensform, og andre 

ganger i fortidens preteritumsform. Narrativet gis enkelte steder et preg av nærhet i tid, før 

fortellerstemmen veksler tilbake til fortidsform. Denne vekslingen er på ingen måte tilfeldig.  

Den skaper de tilsynelatende usammenhengende fragmentene om til en helhet, gjennom 

fortellerstemmens nåtidige tale. På denne måten viser denne fortellingen seg å handle om 

fortellerjegets sensitive sanseapparat, i motsetning til talekunsten, og til sist også talen i retten. 

Så lenge selvbiografien gis preg av å være en god fortelling, hvor selv det prosaiske fremstår 

som interessant, er den ikke avhengig av en kronologisk utviklingsprosess. I en slik forståelse 

er ikke fortellerjegets utviklingsprosess eller dannelsesreise en nødvendighet, slik det 

eksempelvis kan være i romansjangeren.  

 

Grunnen til at jeg definerer Paa gjengrodde stier som selvbiografisk tekst, heller enn som ren 

selvbiografi, er at den kan sies å fremstå som atypisk innenfor selvbiografiens erkjennelses- 

og bekjennelsestradisjon. Fraværet av fortellerjegets selvransakende blikk og tale i teksten, 

erstattes med et blikk vendt ut mot verden, samfunnet og den skylden som den andre har 

påført jeget. Dersom de indre kampene til fortellerjeget beskrives, er det sjeldent uten at 

erfaringen settes sarkastisk opp mot mennesket, eller maktutøvelser i det norske samfunnet. 

På den andre siden har boken noen fellestrekk med det klassiske bekjennelsesverket. Sturrock 

viser i sin bok til bekjennelsestradisjonens kanskje viktigste verk, Rousseaus Confessions, og 

selvrefleksivitetens funksjon.  

 

It is Rosseau himself who tells the story of his manuscript, and not ironically, in 

recognition that his actions had been perhaps unreasonable, but self-pityingly, as 

further evidence that he is the man of virtue and sincerity exiled in a vicious and 

unfeeling world. (Sturrock 1993:2)  

 

Koblingen mellom Rousseau og Hamsun som to eksilerte menn i en ufølsom verden er 

treffende nok i seg selv. Flere steder i Paa gjengrodde stier latterliggjør fortellerjeget seg selv 

og påpeker sin egen ignoranse, slik Rousseau fremstiller seg selv som ydmyket. Men jeg vil 

også trekke frem Sturrocks poeng om at det er den skrivende selv som forteller historien om 
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sitt eget manuskript. For når Hamsun skaper myten om forfattergeniet og fortellingen om den 

falne mannen, er teksten full av dobbelthet og metaperspektiver, slik at leseren sitter igjen 

uten et autentisk bilde av hvem Hamsun er og hvem han har blitt. De ulike maskene som 

fortellerjeget tar på seg, speiles i tekstens dobbelthet. Sturrock argumenterer for at slike 

masker som det selvbiografiske jeget påtar seg, ikke kan forstås som et rent retorisk 

virkemiddel.   

 

He is someone who in life has had a real face; so to argue without qualification that 

autobiography is simply an extended exercise in prosopopoeia is to banish the living 

and suffering author from the scene too radically, as nothing more substantial than a 

projection of his rhetorical endeavors. (5) 

 

Slik jeg forstår Sturrock må de ulike framstillingene av jeget i selvbiografien forstås som noe 

mer konkret, for eksempel selvforståelsen eller blikket fra omverdenen. Jeg leser de mange 

fragmentene og skiftene i fortellermodus som en tekstintern kommentar på hans fortellermakt, 

og som en fornektelse av omverdenens forsøk på å få ham til å tale om feilsteget. De 

tilsynelatende tilfeldige fragmentene blir gjort betydningsfulle gjennom den skrivendes makt, 

og kommenterer innenfor helheten på selve forsvarstalen i retten. På denne måten blir ikke 

forsvaret i rettsalen siste ord i historien om Knut Hamsun, fordi tekstens to viktigste 

motivasjoner er fortellingen om det menneskelige og mennesket som forteller.  

 

I narrativet om Hamsun og hans feilsteg, identifiserer jeg de romaneske virkemidler som 

nåtidig framstilling, metaforisk språk, og episk ironi. Dette er teknikker som ligger innenfor 

romansjangerens felt, og som best kan analyseres deretter. Jeg vil understreke at jeg med 

begrepet romanesk ikke mener at teksten bør defineres eller analyseres som ren romantekst. 

Den historiske forankringen, landssvikoppgjøret, okkupasjonen i Norge, arrestasjonen av og 

rettsaken mot Knut Hamsun, utgjør en ikke-fiksjonell og helt vital del av det som fremstilles i 

boken.  Det reiser seg da et viktig spørsmål i forkant av den sammenlignende analysen. Kan 

Paa gjengrodde stier i det hele tatt analyseres av en leser som ikke kjenner godt til den 

historiske situasjonen den er skrevet om og innenfor? Dersom svaret er nei, er det 

problematisk å sammenligne teksten med en skjønnlitterær tekst som Disgrace, fordi 

framstillingen av Knut Hamsuns fall og vanære i så fall må sannhetsprøves som 

historieskriving. Mitt svar er derimot ja, Paa gjengrodde stier kan leses utenfor sin historiske 

kontekst, dersom formålet er å undersøke konstruksjonen av det litterære narrativet om 

mennesket som mister sin ære og posisjon i samfunnet. I en slik lesning er ikke teksten som 
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sannhetsutsagn interessant, men i større grad hvordan forfatteren Hamsun tar i bruk sitt 

arsenal av poetiske og skjønnlitterære virkemidler i framstillingen av situasjoner og hendelser. 

Slik Tone Selboe er inne på i sin artikkel «Ringen sluttet?», skrives den virkelige historien om 

med fortellerens egne ord, den vris og vendes på, og settes opp mot jegets egen erfaring av 

virkeligheten (216). Denne omskrivingen skjer gjennom fortellerteknikker som jeg mener bør 

forstås som fiksjonalisering heller enn historiske sannhetsutsagn. Særlig fordi tekstens 

intensjon ikke er å forklare eller belyse historien, men å fortelle og skrive videre på den.  

Ståle Dingstad påpeker i boken Hamsuns strategier at fortelleren tier og taler der det passer. 

«Han tier med sitt forsvar inntil han gjengir brevet til Riksadvokaten.» (Dingstad 2003:281). 

At fortelleren tier er som sagt interessant, og enhver leser burde være oppmerksom der 

fortelleren velger å tie. Det jeg derimot vil si meg uenig i, er Dingstads videre lesning av 

forsvarstalen i Paa gjengrodde stier, og den påfølgende forståelsen av Hamsuns ironiske 

poetikk. 

 

Hamsun trenger ingen annen forklaring enn den han selv gir, men den forklaringen er 

det riktignok nødvendig å se nærmere på. Utgangspunktet for drøftingen er den 

forklaringen Hamsun ga i Sand herredsrett 16. desember 1947, og som senere ble 

innarbeidet i boken Paa gjengrodde stier. Det at Hamsuns tale i retten trekkes ut av sin 

sammenheng og plasseres inn i en annen, gjør at talen endrer karakter. (Dingstad 

2003:246) 

 

Det er her ikke tilstrekkelig klargjort hvorvidt man burde lese taleteksten opp mot de 

omkringliggende dagboknotatene, eller om den historiske taleteksten skal trekkes ut og leses 

opp mot historiske dokument. Slik jeg forstår selve analysen i Hamsuns strategier, leses talen 

som historisk dokument, og en utvidelse av den virkelige saken. Slik jeg leser omskrivingen 

av talen, tolkes den innenfor den helhetlige fortellingen Paa gjengrodde stier. Når Dingstad 

på sin side trekker inn historiske utsagn for å forstå talen, og dens «påstander», burde verket 

Paa gjengrodde stier vært utelatt fra studien som primærtekst (Dingstad 2003:253-278)
4
. 

Dette begrunner jeg i at bokens utvidelse av saken og rettsaken er å finne i referanser til tale 

andre steder i boken, og i den subjektive dagbokskildringen av hvordan det var å tale for 

tilhørerne. Jeg vil på samme måte si meg uenig i Dingstads forståelse om den hamsunske 

ironien, og av Kittangs lesning av ironien.  

 

 

                                                           
4
 Jeg refererer her til Dingstads underkapittel «2: Talen i retten», og underoverskriftene «Påstand 1», «Påstand 

2» osv.  
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Det er ikke en ironi i retning av det dekonstruktive, en tekstintern ironi som opphever 

alle standpunkter i en tilstand av svevende ubestemmelighet Det er ikke slik at alt han 

tar stilling til av ideologiske, det vil si moralske og politiske spørsmål, er skrevet for 

senere å bli undergravet, slik Kittang hevder.  (Dingstad 2003:282)  
 

Ironien i Hamsuns romaner forstås her som et standpunkt forfatteren Hamsun har inntatt, altså 

et budskap til en eksplisitt mottaker, ikke den impliserte leser. Slik forstås ironien som et 

retorisk grep, og ikke et skjønnlitterært virkemiddel. Slutningen om at ironien ikke kan forstås 

som tekstintern, blir derfor trukket på det jeg mener er feil premisser. For premissene for å 

forstå fiksjonsteksten, Hamsuns romaner, bør være kunnskapen om hvordan fiksjon 

konstrueres, og ikke sannhetssøken i historisk materiale. Kittangs forståelse av ironien i 

Hamsuns forfatterskap blir derfor etter min mening misforstått og reduktivt tolket som «det 

dekontruktive», og i tolkningen av Kittangs teori reduseres hans ironitrope til den noe uklare 

formuleringen «svevende ubestemmelighet». Ett sentralt poeng hos Kittang velger Dingstad å 

ikke ta stilling til i forbindelse med ironien. «Hos Hamsun finn ein subjektet som lengtar etter 

integrasjon, og Subjektet som ved moralsk forkynning og bitande satire «påkallar mangfaldet 

av individ rundt seg som subjekt.» (Kittang 1996:310).  Jeg tolker Kittang dithen at det både 

finnes et ekspressivt fortellerjeg som lengter etter en harmonisert tilværelse, samtidig som det 

kan finnes en romankarakter som på ironisk og sarkastisk vis distanserer seg fra den 

ideologiske gruppen av individer. Dersom man finner en tydelig ideologisk kjerne i 

forfatterskapet, betyr det ikke at den enkelte teksten ikke på samme tid kan fremstille begjæret 

etter harmonisering, og at denne harmonien er umulig nettopp på grunn av det ideologiske 

begjæret (Kittang 1996:308). I lesningen av fortellingen om feilsteget blir Kittangs poeng 

interessant, selv om teksten ikke er en romantekst. Der Hamsun møter et annet menneske i 

teksten, om det så er et lite barn eller en myndighetsperson, søker ham Den andres forståelse 

parallelt med at han latterliggjør dette mennesket.  

 

 

1.2.2 En realistisk, ekspressiv postkolonial roman 

Romanen Disgrace er også tydelig historisk situert, i Cape Town, moderne tid. Noe av 

grunnen til valget av sammenligningsobjekter i denne analysen, har vært at begge tekster har 

en sterk kontekstuell forankring. For å forstå betydningen av den historiske konteksten i 

lesningen og konstruksjonen av Disgrace, bør den leses i lys av den sørafrikanske og 

postkoloniale litterære tradisjonen. I sin artikkel «Social history, literary history, and 

historical fiction in South Africa» poengterer Michael Green at den sørafrikanske litteraturen 
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har vært preget av fortellinger med klar forankring i historien, og at også lesninger av 

litteratur har blitt historisert (128). Green forklarer dette med den generelle skjønnlitterære 

skrivingens nasjonsbyggende og identitetsskapende funksjon i postkoloniale samfunn (125). 

Dette har derimot ført til at mange sørafrikanske romaner med historisk forankring har blitt 

plassert innenfor sjangeren historisk roman. Som representanter for denne sjangeren har 

lesningen av tekstene blitt reduktiv, hvor det poetiske ikke får plass for det sosiale og politiske 

(Green 1999:125). Green spør «can it make history out of its subject without appropriating 

that subject entirely into that history?» (128). Som et svar på dette peker han på historismen 

som en forutsetning for realismesjangeren, og ikke som skapelsen av en egen historisk roman-

sjanger. I en slik forståelse behøver ikke tekstens historiske forankring å overskygge 

litteraturen, fordi verket ikke forstås som en blåkopi av den virkelige historien, men en 

kommentar på historien. Dette forutsetter at man forholder seg til historiens rolle i teksten 

som en fiktiv konstruksjon, og ikke historiske fakta. En annen teoretiker, Philip Dickinson, 

har videre formulert denne omskrivingen av historien som en særlig postkolonial måte å 

skrive på, i artikkelen «Itineraries of the Sublime in the Postcolonial Novel». Den som skriver 

for å bearbeide den postkoloniale historien går ikke nødvendigvis veien gjennom de historiske 

sannhetene. Tvert om er det i frsmstillingen av det sublime, det som ikke kan sies, hvor det 

postkoloniale subjektet forteller sin historie.  

 

I would argue that Coetzee’s novels present one of the most striking contemporary 

articulations of the sublime, and this interest clearly cannot be separated from the 

“politics of aesthetics “, understood as of particular representational practices than as 

the politics involved in the very ways in which the postcolonial (postapartheid) subject 

apprehends the world – a world of other and otherness – on a phenomenological level. 

(163) 

 

Framstillingen av den sørafrikanske virkeligheten i moderne tid, kan slik skje gjennom blikket 

på Den andre, eller med fortellerperspektivets blikk på annerledesheten i sitt eget hjemland.  

 

Jeg finner at den historiefortellingen og historieforståelsen som utgjør Disgrace, gradvis 

brytes ned i takt med David Luries tap av selvforståelse. Denne nedbrytningen skjer gjennom 

blikket på den fremmede andre, men også gjennom den andres kommentar til protagonistens 

holdninger. Til sist ender de ulike karakterene og hendelsene i narrativet opp med å 

kommentere på hverandres livsløgn – Lucys idé om å dra tilbake til røttene og leve i idyll 

med den svarte befolkningen, og Davids idé om den hvite akademikerens opplysning og det 

uproblematiske moderne livet i storbyen. Idet Lucy blir offer for sin egen åpenhet og 
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idylliserte tilværelse, og David blir offer for sin egen bastante tro på filosofien og kunsten, 

rokkes det ved tekstens evne til å fremstille den autentiske sørafrikanske erfaringen. De ulike 

livsløgnene blir stilt opp mot hverandre gjennom tekstens ironi, et område jeg undersøker 

nærmere i kapittel 5.  Gjennom den tekstinterne ironien utfordres den sørafrikanske 

identiteten av de mange parallelle livskrisene og livssituasjonene. Derfor bør heller ikke 

Disgrace defineres som en historisk roman med nasjonsbyggende kraft, slik den typiske 

postkoloniale romanen oppstod. Til syvende og sist setter teksten spørsmålstegn ved Sør-

Afrikas forsoningsarbeid og følelsen av hjemlighet i landet. Det er likevel, etter min mening, 

riktig å lese Disgrace som et verk innenfor den postkoloniale tradisjonen og den sørafrikanske 

nasjonallitteraturen. Boken bearbeider på brutalt vis det nasjonale traumet fra ulike hold. At 

fortellingen er et ukonvensjonelt sørafrikansk narrativ begrunner jeg med at den er 

perspektivert fra den privilegerte, hvite mannens side. Dersom boken leses som en 

framstilling av den hvite, privilegerte sørafrikanerens perspektiv og familien Luries 

bearbeidelse av forfedrenes synder, er teksten definitivt konstroversiell når den fremstiller en 

alternativ, destruktiv side ved den sørafrikanske selvforståelsen og historiefortellingen. Særlig 

med tanke på det romantiserte forsoningsarbeidet.  

 

Der enkelte av Coetzees romaner har blitt lest som postmoderne, skiller Disgrace seg ut som 

et verk jeg mener bør plasseres innenfor realismesjangeren. Det må understrekes at jeg ikke 

forstår realismen som den litteraturhistoriske retningen som oppstod i kontrast til romantikken 

og som grobunn for modernismen. De romanestetiske virkemidlene som vil være mitt 

hovedfokus i selve analysen, deriblant fri indirekte diskurs og ironi, stammer fra den 

helhetlige romantradisjonen frem til utgivelsen i 1999. Realismeforståelsen baserer seg på 

tekstens konstruksjon av objekter, natur og dialog i form av semantisk felt. Med det mener jeg 

at institusjoner, holdninger, ideer, klær, er fremstilt i fortellerstemmen ikke gjennom 

underliggjøring, symbolikk eller metaforikk, men ved bruk av en rekke historiske ord og 

begreper, eksempelvis stedsnavn, plantearter, gatenavn og navn på institusjoner. Det 

semantiske feltet i teksten kobler de ulike ordene sammen til et felles referansepunkt 

(Buchanan 2010). De ulike semantiske feltene i Disgrace står slik i et motsetningsforhold til 

hverandre, for eksempel «storbyen» og «landsbygda». I skildringene av det dekadente livet 

han har ført i Cape Town, brukes ord som «promiscuity», «venetian blinds», «vermilion 

lipstick»», «cool sheets», «whores» (Coetzee 1999: 5-7), signifikater på et luksuriøs, men 

overfladisk byliv. Ordene som representerer bondelandet som felt er derimot lite glamorøse, 

og mer nøytrale gårdsobjekter. Slik representerer de semantiske feltene ulike verdenssyn i 
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tekstens univers, som David forflytter seg mellom.  Disse feltene blir dessuten muliggjort 

gjennom tredjepersons fortellerstemme.  

 

Deler av teksten som strider mot en realistisk forståelse av boken. Det ene er den tydelige 

sublimiteten, det andre er metafiksjonen mot tekstens slutt. Philip Dickinson har i sin artikkel 

agrumentert for at Coetzees poetikk bryter ned romanens totaliserende funksjon, ved å vise 

språkets begrensede evne til å etterligne virkelighetens traume (Dickinson 2015:163).  

Konstruksjonen av det sublime i Disgrace er ifølge ham selve fornektelsen av den 

totaliserende og perspektiverte romanfortellingen (164). Dickinsons poeng samsvarer med 

min forståelse av bokens sjanger, og slik jeg leser artikkelen, forsøker han ikke å plassere 

teksten innenfor postmodernismen. Sublimiteten i den postkoloniale litteraturen kunne sies å 

ligne mer på den romantiske litterære retningens forståelse av det sublime. Denne typen 

sublimitet har nettopp som funksjon å utfordre de vedtatte sannhetene om en felles historie, 

men uten å oppheve romanillusjonen. Slik kan framstillingen av det sublime i Disgrace leses 

innenfor den realismetradisjonen. Metafiksjonen i teksten trekker jeg ut av skrive-tematikken 

i romanen. David forsøker å skrive en opera om Byron og hans elskerinne. Ikke bare skildres 

hans ønske om å skape liv og den vanskelige skrivesperren, men selve operateksten 

fremstilles på samme narrative nivå som fortellingen om David Lurie. Den metafiksjonelle 

effekten av dette kommer av at teksten er en realistisk roman, og operateksten fremstår som et 

kikkhull ut av det tette fiksjonsuniverset. Selv om dette ikke endevender den fiktive illusjonen 

i Disgrace, kommenterer det på fiksjonens utfordringer i etterligningen av det traumatiske, det 

umoralske og det sublime. 
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2. Feilstegene   

Innledningen til handlingsforløpet i Paa gjengrodde stier og Disgrace er ett bestemt valg, én 

konkret handling begått av tekstens hovedperson. En stor ulikhet mellom de to tekstene er at 

narrativet i Disgrace er fremstilt kronologisk, og at feilgrepet finner først i bokens andre 

kapittel. Før dette blir leseren introdusert til karakteren David Lurie fra fortellerstemmens 

overordnede perspektiv. Der vi i Paa gjengrodde stier blir kjent med Hamsun slik han lever 

etter feilsteget, Når, hvordan og fra hvilket perspektiv fremstilles det fatale livsvalget som 

fører til vanæren? 

 

 

2.1.«Den begeistret meg, den besatte meg»
5
 ˗ Feilsteget i Paa gjengrodde stier  

Uten noen intertekstuell påstand fra min side, skaper Hamsuns inneledende setningen «Jeg 

blev ikke varslet.» assosiasjoner til Josef K, som i Prosessen blir arrestert tidlig en morgen. 

Idet selve anholdelsen finner sted, plasserer fortelleren seg selv retrospektivt i rollen som 

tilbaketrukket gårdsarbeider på Nørholm. Hva som har ført til husarresten, de konkrete 

hendelsene som har utspunnet seg i månedene og årene før arrestasjonen, nevnes ikke for 

leseren. Fortellerstemmen skildrer deretter arresten lakonisk. «Samtidig skrev jeg at 

Husarresten vel ikke var bokstavelig at forstaa, jeg hadde jo jordbruk vidt omkring fra 

Gaaden, og det trængte Tilsyn.» (Hamsun 1949:5) Framstillingen er her ikke sentrert rundt 

skammen ved å ha begått et stort feilsteg, eller tanker om skyldspørsmålet, men rundt den 

nødvendige vedlikeholdelsen av gårdsbruket og jorden. Slik beskrives situasjonen, i avmålt 

språk, kun som et praktisk problem. «Nu fik jeg altsaa ikke længer ha Tilsyn med Gaarden. 

Det var forsaavidt meget uheldig som det bare var en Unggutt til midlertidig Bestyrer av det 

hele.» (5). I framstillingen av jeget som kroppsarbeider på sine eldre dager, skapes en distanse 

til den store ideologiske synden som er begått av kosmopolitten Hamsun. Å leve som bonde 

betyr ikke for jeget å gå på akkord med ønsket levesett, men tvert om virker det som 

fortelleren på candidsk vis har valgt å pleie sin egen hage, etter å ha sett verden. «[…]jeg 

hadde aldrig hat noget med Politiet at gjøre i noget land, saa meget jeg hadde flakket om i 

Verden, ja jeg hadde jo saavidt staat med min Fot i fire av de fem Verdensdeler, og nu i min 

høie Alder var jeg arrestert.» (7). Hvem han var før dette konkrete øyeblikket i teksten viskes 

ut gjennom framstillingen av den nøkterne bonden i «sin høie Alder». I grove trekk 

identifiserer jeg benevnelsen av feilsteget fem ganger i teksten. Den første beskrivelsen av 
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den konkrete umoralske handlingen finner sted i dialogen med forhørsdommeren. Denne 

samtalen er likevel ikke gjengitt som en tradisjonell romandialog, fordi alle setningene er 

formulert i jeg-fortellerens stemme, og ikke i direkte diskurs.  

 

Ja, dessverre. Og hvorledes forholdt jeg mig til Tyskernes Redselsgjerninger i Norge 

som nu er kommet for Dagen? Da Politimesteren hadde forbudt mig at læse Aviser var 

det ikke noget jeg visste om dette. Visste jeg ikke om Mordene, Terroren, Torturen? 

Nei. Jeg så det ymtet nyss før jeg ble arrestert. (10) 

 

Slik blir anklagen om støtten til okkupasjonen og nazistpartiet subjektivt vektet, gjennom 

framstilling av forhørsdommerens blikk på den anklagede. Noen setninger er derfor 

sarkastiske og latterliggjørende på myndighetspersonenes bekostning. «Det hørtes ut for at jeg 

i det hele tat var til at tilhøre det nasistiske Komplot.» (10). Samtalepartneren representerer 

ikke et motstridende perspektiv i teksten, og avviser ikke den selvbiografiske erfaringen av 

virkeligheten.  

 

Den andre gangen feilsteget nevnes direkte er i en annen dialog. Denne gangen er det i 

samtale med en kvinnelig sykepleier under flyttingen til den psykiatriske klinikken.  

 

Hadde jeg ikke noget skriftlig fra Doktoren? Nei. Det var Politiet som kom med mig, 

jeg var Arrestant, jeg var Landsforræder, maa vite. Den elskverdige Oversøsteren 

spurte mig hvordan jeg kunde ha kommet inn i denne Ulykken. Det gjør ingenting, sa 

jeg. Jo, jo, det var saa galt for mig, så sørgelig. Jeg sa at jeg skulde gjøre rede for 

altsammen siden. (54)  
 

Nok en gang er det jeg-fortellerens stemme som gjengir hele dialogen. I motsetning til 

samtalen med forhørsdommeren, er «Oversøsterens» blikk på jeget sympatiserende. Som 

figur står hun i sterk kontrast til forhørsdommerens unyanserte mistro, noe som kommer frem 

i det godhjertede og naive spørsmålet om hvordan han havnet i slik en ulykke, og konstatering 

av at dette er «sørgelig». Fra den ene dialogen til den andre er ordene «nasistisk Komplot» 

forvandlet til sykepleierens naive ord «Ulykke». Fortellerstemmen og det selvbiografiske 

jeget er på den ene siden utenfor den konkrete skildringen av feilsteget, fordi han lar 

skildringen komme frem i teksten gjennom ulike fremmede menneskers tale, Enten kan 

fortellerjeget da sees på av den andre som den uheldige gamle mannen på feil sted til feil tid, 

eller som den plottende hensynsløse nazisten. På den andre siden er det fortellerjegets stemme 

og perspektiv som styrer narrativet, og som blir de andres talerør.  
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Det finnes videre en tredje benevnelse av det konkrete feilsteget i boken, det gjengitte brevet 

til riksadvokaten i Norge. Feilsteget, slik det nevnes i brevet, skiller seg fra feilsteget i de to 

foregående eksemplene, ved at antisemittismen nå nevnes. Dette er en av de ytterst få gangene 

den nazistiske ideologien konkret benevnes, men ettersom det skjer i et brev hvor avsenderen 

taler til sin mottaker, er den totale fornektelsen av antisemittismen mulig. Fortelleren gir aldri 

uttrykk for behovet for å forsvare seg mot anklagen i dagbokpassasjene, men dette behovet 

kommer til syne når brevskriveren forteller hvorfor han skriver. I det innlemmede brevet, 

rettet til en konkret mottaker, er intensjonen oppsummert med setningen «Og jeg skriver for 

vaare Børnebørn.» (60), altså som vitnesbyrd. Brevet som sjanger gjør det slik mulig å omtale 

feilsteget direkte, fordi man i det personlige brevet skriver med en bestemt hensikt. Gjennom 

den personlige klagen rettet til riksadvokaten, flettes feilgrepet inn nærmest som en privat 

krenkelse.  

 

Jeg saa Direktøren[…]Han gjorde Indtryk av at være grei og uten Indbildskhet, det gik 

an at snakke med ham. Han gjorde bare den uventede Feiltagelse at stikke mig i næsen 

et Referat av mit Besøk hos Hitler, der jeg skulde ha uttalt mig antijødisk. Jeg har den 

Dag idag ikke læst dette Referat enn si anerkjendt det. Jeg gjøre Utfald mot Jøderne? 

Dertil har jeg hat for mange gode Venner blandt dem og disse Venner har vært fine 

Venner mot mig . (65)  

 

Feilsteget, eller anklagen om feilsteget, får her sin plass i fortellingen gjennom en annens 

«uventede Feiltagelse», krenkelsen av Hamsun. Referatet fra Hitler-besøket knyttes til den 

krenkende oppførselen, og ikke innholdsmessig som bevis i en offentlig rettsak. I motsetning 

til andre tekstfragmenter i Paa gjengrodde stier er ikke referatet fra møtet med Hitler gjengitt 

skriftlig. For her er det ikke selve skriften som er viktig, men hvordan dokumentet 

representerer krenkelsen av privatlivet. Det virkelige privatlivet blir deretter beskrevet som de 

jødiske vennene. Direktørens byråkratiske og anonyme dokument, et referat, stilles i kontrast 

til en personlig og sympatisk vending i brevet. Det retoriske spørsmålet «jeg gjøre Utfald mot 

Jøderne?» konstruerer denne vendingen i tekstpassasjen. Spørsmålet rettes mot jeget ettersom 

det er retorisk, men på samme tid mot bokens leser. Den personlige og etostyngede referansen 

til de jødiske vennene, overskygger det offentlig-byråkratiske beviset.  

 

Ett eneste sted i boken er selve det store og personlige livsvalget, feilsteget, fremstilt gjennom 

fortellerstemmens selvbiografiske tale til leseren, eller det jeg har kalt dagboknotatene. «Saa 

er det ikke mere at si om det heller, men det har vært gode Galosjer, jeg har gaat i dem i 

mange Land med sin Revne, og de fulgte mig til Wien og til Hitler en navngjeten Gang.» 
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(69). Det mest interessante her er det at feilsteget knyttes til en prosaisk kontekst, fortellerens 

slitte sko. Det hverdagslige objektet tegner en linje fra den oppdagende vandreren, til møtet 

med Hitler, og tilbake til de hjemlige stiene i Norge i 1945. På en underliggjørende måte 

skildres fortellerens vandring gjennom livet som at skoene følger med jeget langs veien. Slik 

omskrives den historiske hendelsen som noe unikt subjektivt og personlig, og mer som en del 

av veien enn et tiltenkt mål. Fordi det hverdagslige objektet er i fokus, blir veien til Hitler 

mystifisert, og den plutselige bruken av diktatorens navn overrumpler leseren. Ordet 

navngjeten konnoterer dessuten til noe sagnomsust, en mytisk hendelse. På den ene siden får 

skildringen et sarkastisk preg, fordi feilsteget på ingen måte er mystisk slik omverdenen ser 

det. Den prosaiske konteksten skaper på den andre siden inntrykk av at fortellingen om 

feilsteget også er personlig og privat.  

 

Jeg har til nå sett på fire passasjer i boken hvor feilgrepet nevnes, to etterlignede dialoger, et 

brev, og den dagboklignende talen til leseren. Den siste tekstpassasjen som gjenstår med 

tanke på benevnelsen av feilsteget, er talen i retten. Brevet til Riksadvokaten og den 

stenografiske taleteksten kan begge sies å være retoriske taler. Jeg leser derimot 

framstillingen av feilsteget som ganske ulikt i disse to tekstene, fordi talen i retten er et 

forsvar som kommer innenfra, mens brevet er en anklage rettet ut mot noen. Som skildret 

gjennom anklagen fra det norske rettssystemet, består feilsteget i det å ha talt til fordel for 

henrettelse av jødene, samt okkupasjonen av Norge. I taleteksten er feilsteget fremstilt i et 

ganske annet lys, å ha latt seg forføre av en besnærende og vakker tanke. 

 

[D]en gjorde mer, den begeistret meg, den besatte meg. Jeg vet ikke at jeg var kvitt 

den noen gang i all denne tid, mens jeg satt der i min ensomhet. Jeg syntes det var en 

stor tanke for Norge, og jeg synes den dag i dag at det var en stor og god idé for 

Norge, vel verdt å kjempe for og arbeide for[…]. (153) 

  

I kontrast til framstillingen av feilsteget som et rasjonelt valg, beskriver Hamsun her feilsteget 

som et slags begjær.  Om nazismen var et begjær eller ikke for fortelleren, virker ikke 

interessant for anklageren, slik anklagerens spørsmål formuleres i boken. Forhørsdommeren 

virker mer interessert i å bekrefte bildet av fortellerjeget. Dette svarer også fortelleren på i 

talen. «–Jeg har ikke vært medlem av NS.(…)Men det kan godt være at jeg nå og da kan ha 

skrevet i NS’ ånd. Jeg vet ikke, for jeg vet ikke hva NS’ ånd er.» (148). Avvisningen av 

anklagen om nazisympatisering er udiskutabel, men på alternativt vis må Hamsun innrømme 

en eller annen form for feiltagelse. Og det er her begjæret står frem som jegets omskrivning 



 

33 
 

av den skamfulle handlingen, begjæret etter å være del av noe større. Slik er resten av boken 

en ramme rundt denne talen, og tilføyer noe mer til den historiske forklaringen om feilsteget. 

Eksempelvis, som jeg kommer nærmere inn på i kapittel 5, lovpriser fortelleren talen og 

tausheten i dagboknotatene, og et sted påstår han direkte at han ikke lenger vet hvordan man 

taler. Ettersom den transkriberte talen trykkes direkte i teksten, leser jeg referansene til det å 

tale som en kommentar på talen i rettsaken.  

 

 

2.2 «A last leap of the flame of sense before it goes out»
6
 ˗ Feilsteget i Disgrace  

I Disgrace blir leseren kjent med David slik han lever og tenker i forkant av det seksuelle 

feilsteget, frem til han begår det. De tre samleiene han har med studenten fremstilles alle i 

teksten i det de skjer. Det er helt sentralt at selve feilsteget beskrives detaljert i boken, 

ettersom det kommenteres tesktinternt på denne handlingen gjennom hele narrativet. Selve 

øyeblikket hvor David møter eleven han senere skal ha samleie med, skildres i et avmålt 

språk, som et hverdagslig treff. At professoren umiddelbart tiltrekkes av eleven, beskriver 

fortellerstemmen som uproblematisk. «He is mildly smitten with her. It is no great matter: 

barely a term passes when he does not fall for one or other of his charges.» (Coetzee 

2000:11). Etterhvert som hun takker ja til Davids invitasjon, og følger med ham inn i 

leiligheten, fortsetter det jeg leser som fortellerstemmens forsøk på å overbevise om at dette 

ikke er et feilgrep.  

 

Wine, music: a ritual that men and women play out with each other. Nothing wrong 

with rituals, they were invented to ease the awkward passages. But the girl he has 

brought home is not just thirty years his junior: she is a student, his student, under his 

tutelage. No matter what passes between them now, they will have to meet again as 

teacher and pupil. Is he prepared for that? (12) 

 

Selvsikkerheten i språket som reflekterer over forføringsritualet, glir over i usikkerhet når 

fortellerstemmen minner om at hun er hans student. Språket fremstår på denne måten som en 

indre talestrøm. Når det ender i det retoriske spørsnålet, leser jeg dette som Davids indre 

monolog. Bruken av det arkaiske fremmedordet «tutelage» styrker dette inntrykket. Påstanden 

om at det ikke er noe galt med ritualer fremstår da også som en overveielse, en nåtidig 

vurdering av valget som tas. Lest i sammenheng med denne overveielsen i teksten, forstår jeg 

også fortellerperspektivet som en illevarslende retrospektiv kommentar på det kommende 
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fallet. «So: not a creature of passion. In the most roundabout of ways, is she warning him 

off?» (13). Fremdeles bærer fortellingen preg av Davids ekspressive tale, hvorpå spørsmålet 

om hun advarer ham fremstår som en advarsel til ham selv, om at dette egentlig ikke er noe 

hun vil.  

 

På tross av at selve feilsteget er skildret hele tre ganger, og i fysisk detalj, er det lagt frem i 

Davids perspektiv. Melanies følelser i etterkant av handlingen skildres kun sett utenfra. «For 

the first time she looks up; her eyes meet his and in a flash sees all. Confused she drops her 

glance.» (23). Hvilken bevissthet er det her som glimtvis fremstilles? Det er uklart om det er 

David som ser for sitt indre at Melanie minnes feilsteget, eller om det er en autoritativ 

fortellerstemme som bekrefter at hun faktisk minnes dette. I tillegg er det kun Davids blikk på 

kroppsobjektet som styrer den seksuelle handlingen. «Her body is clear, simple, in its way 

almost perfect; though she is passive throughout, he finds the act pleasurable, so pleasurable 

that from its climax he tumbles into blank oblivion» (19) Det som fra omverdenens side blir 

definert som en tosidig handling, blir gjennom fortellerperspektivet kun en aktiv handling fra 

hans side, han elsker med henne. «He makes love to her one more time[…]» (29). Når det 

understrekes at han finner samleiet tilfredsstillende, på tross av hennes passivitet, ligger det en 

moralsk idé til grunn, om at sex burde være gjensidig tilfredsstillende. Men selve handlingen 

omtales med ord som «desire» og «make love», og «ritual» (12, 19, 29). Altså som et 

romantisert begjær. Representasjonen av feilsteget i Disgrace er slik preget av en dobbelthet. 

På den ene siden stilles det spørsmål ved om Melanie i det hele tatt ønsker den seksuelle 

tilnærmelsen, på den andre siden skildres samleiet som en sublim erfaring.  

 

Den andre gangen David og Melanie har sex, blir grensen mellom overgrep og samtykke 

relevant for forståelsen av feilsteget. Denne gangen omtales han som en inntrenger i hjemmet 

hennes, så vel som på kroppen hennes. «(…)she is too surprised to resist the intruder who 

thrusts himself upon her.» (24). Jeg leser skildringen av inntrengeren som Davids eget 

skamfulle blikk på seg selv, særlig på grunn av formuleringen «the intruder».  Det er ikke 

bare denne «inntrengeren» som gir inntrykk av at David er klar over handlingene sine. For 

første gang nevnes ordet voldtekt. «She does not resist. All she does is avert herself: avert her 

eyes, avert her lips. She lets him lay her out on the bed and undress her. Not rape, not quite 

like that, but undesired nevertheless, undesired to the core.» (25). Men i forståelsen av 

feilsteget, og ikke minst hvordan feilsteget er lagt frem, skaper ordene «not quite like that» 
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tvil rundt den konkrete definisjonen voldtekt. Nok en gang leser jeg overveielse og usikkerhet 

i fortellerstemmen.  

 

Gjennom denne første delen av Disgrace kan det være vanskelig å fastslå hva protagonisten 

definerer som feilsteget, altså hva han ville gjort annerledes. I frykten for skandalen er 

feilgrepet å ha brutt samfunnets moralske lover, ikke selve overgrepet. «People will find out, 

they always do; there will be whispering, there might even be a scandal. But what will that 

matter? A last leap of the flame before it goes out.» (27). I erfaringen av at hun ble tvunget til 

sex og nå renser ham av seg, er feilsteget å ha forgrepet seg på en ung student. «A mistake, a 

huge mistake. At this moment, he has no doubt, she, Melanie, is trying to cleanse herself of it, 

of him.» (25). Nettopp fordi den seksuelle handlingen skildres ekspressivt, og kun gjennom 

den ene partens perspektiv, kan ikke leseren med sikkerhet konkludere om at feilsteget faktisk 

er en voldtekt.  Det eneste fortelleren kan konkludere med, er at vi har å gjøre med et feilsteg. 

«He should have been wary, no doubt about that. But he should have been wary from the 

start.» (27). Fortellerstemmen konkluderer med at han burde ha vært på vakt, og når han da 

sier til Rosalind at han ble fullstendig overrasket over Melanies anmeldelse, impliserer han at 

det ikke var sitt eget voldelige begjær han burde ha vært på vakt mot, Melanies makt til å 

avsløre ham. I en avsluttende passasje konkluderer fortellerstemmen til en viss grad rundt det 

umoralske ved feilsteget. «But if she has got away with much, he has got away with more; if 

she is behaving badly, he has behaved worse. To the extent that they are together, if they are 

together, he is the one who leads, she the one who follows. Let him never forget that.» (28). I 

sin helhet leser jeg denne passasjen som Davids indre monolog. Skiftet mellom preteritum og 

presens, fra «she/he has» til «they are» og «he/she is», og den bastante konklusjonen om å 

aldri la ham glemme, skaper inntrykket av at det er protagonistens egen tankeprosess som 

etterlignes. Konklusjonen om at han aldri må glemme det, kan slik leses som en indre moralsk 

påminnelse om at han er den ansvarlige parten. 

 

Idet feilsteget blir allment kjent, må David skrive under på anklagen. «Then a space for the 

name of the accused. DAVID LURIE, writes the hand: PROFESSOR» (40). Fra nå av er det 

gjennom dialog med andre at feilsteget bringes opp i teksten. Til advokaten sin svarer han på 

spørsmålet om anklagene er sanne. «’True enough. I was having an affair with the girl.’» (42). 

I privat sammenheng møter han ekskonen sin Rosalind, som representerer omverdenens syn 

på den skamfulle skandalen. «’Everyone knows about this latest affair of yours, in the juiciest 

detail.’» «’The whole thing is disgraceful and vulgar from beginning to end.’» (45). «’I won’t 
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ask if what you got from this girl was worth the price.’» (44). Det tidligere nære forholdet 

dem i mellom fører til en brutal og lite romantisert beskrivelsen av feilsteget. Men det betyr 

også at David ikke føler seg svar skyldig når hun anklager ham, derfor tier han. I møte med 

kollegaene og universitetsledelsen blir derimot David tvunget til å tale. Universitetets høring 

skjer i form av en formell samtale mellom universitetsstyret og David, og skildringen av 

feilsteget står i kontrast til Rosalinds usensurerte versjon. «’The charge is that Ms Isaacs did 

not attend all the classes or submit all the written work or sit all the examinations for which 

you have given credit’ (48). Ironisk nok beskrives aldri handlingen som seksuell av 

kollegaene, det eneste som nevnes direkte av anklagen er bruddene på det institusjonelle 

reglementet, eksempelvis Davids forfalskning av Melanies oppmøte og karakterer. 

Omverdenen evner ikke å språkliggjøre den private og ydmykende handlingen. På sitt vis 

evner heller ikke David å formulere en tilståelse. «’Suffice it to say that eros entered. After 

that I was not the same.’» (52). På samme måte som kollegaene ikke evner å formulere det 

personlige feilsteget, må David romantisere handlingen sin. Han tar tilflukt i det språket han 

kjenner best, romantikkens transcendente vokabular og guden Eros. Det ene kvinnelige 

komitémedlemmet ønsker derimot å sette feilsteget inn i en større kontekst, for å belyse 

handlingens alvor. «(…)’all of a sudden it is not abuse of a young woman he is confessing to, 

just an impulse he could not resist, with no mention of the pain he has caused, no mention of 

the long history of exploitation of which this is part.’» (53). David tiltales her som «he», ikke 

«you», altså som om han ikke var til stede. I tillegg refererer hun det til det jeg anser som 

tekstens mest sentrale kontekst, utnyttelsens historie, forstått som akademias mannsdominans, 

kvinneundertrykkelse og undertrykkelse av ikke-hvite i Sør-Afrika.  Komitemedlemmet søker 

på denne måten et historisk narrativ rundt handlingen, og ser det utenfor den private 

erkjennelse, innenfor omverdenens diskurs. Utsagnet til komitémedlemmet får et bittert 

ironisk tilsnitt når voldtekten av Lucy for alvor tvinger David inn i den historien han 

fornekter, om undertrykkelse og makt i Sør-Afrika. Selv om feilsteget blir satt i skyggen av 

tekstens store traume, leser jeg voldtekten av Lucy som helt avgjørende for Davids 

bearbeidelse av sitt eget feilsteg.  

 

Slik jeg innledende kommenterte at Hamsun ettertrykkelig beskriver hvor overraskende 

arrestasjonen var, forteller også David hvor overrumplet han ble av Melanies klage. «There 

was a jelaous boyfriend. There where indignant parents. She must have crumpled in the end. I 

was taken completely by surprise» (45). Slik impliserer begge at straffen fra omverdenen ikke 



 

37 
 

passer handlingen. Som jeg skal utdype i neste kapittel, erfarer jeget i teksten at omverdenen 

tillegger dem en rolle som ikke passer den private erfaringen av feilsteget.  
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3. Omverdenen og det private feilsteget: Den utilregnelige anklagede mot 

slutten av livet  

 

Både Knut Hamsun og David Lurie påstår på ulikt vis at de ikke hadde kontroll over 

handlingene sine. David påkaller elskovsguden Eros og Hamsun mystifiserer sitt eget møte 

med Hitler og sympatiseringen med NS. De to narrativenes krysningspunkt er på denne måten 

beskrivelsene av den umoralske handlingen som et begjær. Tross det private ved feilsteget, 

kommer man ikke utenom at begge menn handler innenfor en særegen samfunnskontekst, to 

post-autoritære samfunn, hvor de har høy status. Hvordan blir det som rasjonelt sett er en 

samfunnshandling, medlemskap i NS, kampskrift i avisen, fremstilles som en privat erfaring? 

Hvordan blir Davids egentlig private erfaring, seksualiteten, fremstilt gjennom omverdenens 

blikk? I mer generelle termer, hvordan kan jegets personlige erfaring av livsvalget fremstilles 

i fortellingen om et samfunn?  

 

 

3.1 Splittelsen mellom omverdenens roller og den private erfaringen  

Å undersøke de ulike framstillingene av feilsteget er særlig interessant i Disgrace og i Paa 

gjengrodde stier, fordi begge karakterer møter verdens anklage med motvilje. Tekstene 

omhandler ikke først og fremst de allerede dømte mennene, eller den juridiske prosessen, men 

splittelsen som protagonisten opplever når omverdenen forsøker å definere ham. På denne 

måten tematiseres samfunnets rasjonalisering over menneskets atferd, når jeget i teksten 

frasier seg de ulike rollene de blir tildelt. Den tsjekkiske litteraturviteren Martin Humpál 

formulerer et liknende skille i sin bok The Roots of Modernist Narrative fra 1998. 

 

While individuality becomes confused with a social role played in front of other 

people, the genuinely private experience[…]is repressed by the public. Thus a split 

occurs[…].This conflict becomes internalized in the individual’s mind[…]For the 

individual, the public world is a psychological configuration representing the forces of 

bourgeois modernity; being aware that s/he is supposed to play a social role, the 

individual perceives his/her existence in the public world as inauthentic. (Humpál 

1998:21) 

 

Jeget forventes å påta seg en spesifikk rolle fremfor omverdenen, og splittelsen oppstår i 

teksten når den subjektive private erfaringen ikke samsvarer med omverdenens forståelse av 

jeget. Konflikten mellom disse to delene av jeget, som Humpál kaller «private world» og 

«public world», blir inkorporert i jegets forståelse av seg selv (21). Det er et poeng hos 
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Humpál at tekstens «public world» konstrueres i jegets bevissthet, på grunnlag av det 

borgerlige samfunnets rollemønster. Det er ikke nødvendig med en autoritativ fortellerstemme 

som definerer dette rollemønsteret i teksten, hvilket heller ikke er tilfelle i Paa gjengrodde 

stier og Disgrace. Jeget er bevisst disse rollene som han er forventet å tre inn i. Slik er det 

også mulig i den selvbiografiske teksten at jeget skildrer seg selv i en tilgjort og falsk rolle.  

En annen som har sett på hvordan denne splittelsen kan være en del av selve narrativets 

konstruksjon, er den amerikanske litteraturviteren Henry Sussman. I artikkelen «A Note on 

the Public and Private in Literature: The Literature of “acting out”» viser han hvordan 

fortellerens indre splittelse i Edgar Allen Poes «The Tell Tale Heart», er fremstilt gjennom 

tekstens språkliggjorte nervøsitet.  

 

Nervousness is[…]the truth of this text’s self-certainty. From its outset, this tale offers 

us the possibility of explaining it away as an account of a monster, a deviant beyond 

the table of ordinary behavior. […]for the figure-eight of acting out in which the 

narrator traps himself is not only at the heart of everyday socio-psychological 

behavior; it is in the very site of literary expression itself.». (Sussman 1989:600) 

 

I omverdenens rasjonelle kategorier er Poes forteller allerede definert som avvikende fra 

normalen, som et monster. Men i tekstens nervøsitet, som jeg kaller splittelse, fanges jeget 

mellom de rollene det er dømt til å spille, og de indre drivkampene det er født til å leve med. 

Denne splittelsen, eller nervøsiteten, er ikke forankret i psykologiske begreper, men i den 

skjønnlitterære tekstens konstruksjon. Sussmans poeng er at den skjønnlitterære teksten ikke 

bare er en tematisering av jegets indre drivkamp, men også kan konstruere den ekspressive 

erfaringen, og slik være en ren språklig framstilling av denne drivkampen. «Fictive writing, 

Poe’s story included, may be regarded as an expression of the inescapable confusion between 

the public and the private.» (601). Sussmanns argumentasjon er interessant når den viser at 

splittelsen kan være mer enn en tematisering av protagonistens angst.  Det han kaller den 

ufravikelige forvirringen er også forankret i selve fortellingen om feilsteget, fordi 

protagonisten ikke klarer å definere feilsteget slik omverdenen gjør, som ondskap.  

 

I både Paa gjengrodde stier og Disgrace veksler fortellerstemmen mellom å tviholde på den 

private erfaringen av feilsteget, og å spørre seg om omverdenens kategorier til syvende og sist 

er passende. Denne vekslingen kommer ofte frem gjennom retoriske spørsmålsstillinger og 

frustrerte utrop. I konstruksjonen av den subjektive bevisstheten i Paa gjengrodde stier er 

nåtidig framstilling og metaforisk språk sentalt , mens jeg heller ser på bruken fri indirekte stil 

og enkeltordets konnotasjoner i Disgrace. Leseren kan ofte ikke være sikker på om det er den 
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ytre fortellerstemmen som konstaterer en sannhet om hva slags menneske David er, eller om 

det er i den subjektive tankestrømmen at det tviles på hvilket menneske han er. Ettersom 

Hamsuns bok er selvbiografisk, vil den private erfaringen ofte være mer skjult, eksempelvis i 

framstillingen av jeget som en karakter i en dagligdags situasjon.  

 

  

3.1.1 Den anklagede  
I de innledende sidene i Paa gjengrodde stier er feilsteget sjeldent beskrevet isolert fra 

arrestasjonen eller samfunnets konstruksjon av synderen, altså figuren «den politiske 

arrestant». «Vi har faat den politiske Arrestant i Norge. Før vaare Dager var den politiske 

Fange bare et Slags Eventyr i russiske Bøker for os, vi saa ham aldrig, hele Begrepet var 

ukjendt hos os.(…)Men idag har vi faat en som tæller, han gaar i Flokker over Landet 

Norge[…]» (Hamsun 1949:14). Erklæringen om at nasjonen Norge har fått en politisk 

arrestant minner om en institusjonell erklæring, fra en maktpersons stemme. Slik er vanæren i 

teksten til tider institusjonalisert, gjennom samfunnets ytre perspektiv. Men det er alltid 

fortellerjegets stemme som taler, slik at det fremstår som om jeget tillegger seg selv denne 

arketypen, eller fantasifigur. Ved at omverdenens rolle skildres av jeget, tillegges narrativet en 

dobbelthet, og arrestant-rollen et sarkatisk preg.  

 

Når arrestantrollen videre skildres som en avskrekkende strategi overfor barn, er vanæren 

fremdeles beskrevet innenfor det institusjonelle rollemønsteret. Skremselsfiguren Hamsun 

nevnes med et par siders mellomrom, først i etterligningen av en gutt som gjenkjenner 

fortelleren på gaten, men ikke vedkjenner seg ham. «Han visste godt at jeg var Arrestant, og 

nu vilde han vise sin stolte Holdning overfor et saant Menneske paa Jorden.» (14). Vanæren 

skildres gjennom erfaringen av Den andres blikk på jeget, slik at jeget omtales i den generiske 

termen «menneske». Øyeblikket hvor gutten ser på jeget som et ondt menneske, setter i gang 

fortellerstemmens tankestrøm rundt posisjonen han har i samfunnet. På den ene siden 

konkluderer fortelleren med at den andres blikk er et tillært blikk, og den unge guttens 

reaksjon fremstilles med sarkasme som del av omverdenens holdninger. «Folk sætter den 

politiske Fange i Forbindelse med noget kriminelt, han gaar vel med Kuglesprøite paa sig, ta 

ivare for Tolkniven hans, især skal Børn og Unge passe sig.» (14). Barn og unge kan her leses 

som en generisk gruppe mennesker, rene og ukorrupte, og enda ikke er lært opp i verdens 

forståelse av den politiske arrestanten. Det er eksempelvis ikke et spesifikt barn, et 

familiemedlem eller et nabobarn, som møter jeget på gaten. På den andre siden går narrativet 
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over i jeg-formens erkjennende dagbokform, som i nedtegnelsen av den private erfaringen. 

«Jeg har merket det i disse Uker og Maaneder, det har vært saa rørende at se. Hvad hadde det 

nu gjort den unge Mand om han hadde vært høflig og tat imot mit Brevkort?» (14). 

Framstillingen av arrestanten veksles mellom rollen som en kriminell avviker, og den rent 

personlige betraktningen av jeget som såret over verdens dom. For det første er de personlige 

erfaringene konstruert i dagbokens nåtidige og umiddelbare form, hvor leseren får inntrykk av 

at fortelleren skriver mer for sin egen del, enn for en mottaker. Det dagligdagse i situasjonen, 

det enkle brevkortet som skal sendes, står ut som en kontrast til omverdenens diskurs rundt 

Arrestanten. For det andre er spørsmålet i teksten ikke stilt med ønske om et svar fra 

samfunnet, for svaret har fortellerstemmen allerede gitt i forkant av spørsmålsstillingen. Det 

fremstår altså som retorisk, og slik mer som enn frustrasjon enn en undring. Tankestrømmen 

som følger av det såre møtet med barnet er tvetydig.  

 

Jeg mistet en smule navn i verden, et billede, en byste, det ville vel neppe ha blitt en 

rytterstatue. Men noe er det verre med – endog å tale om. Jeg hadde trodd at jeg stod 

meg godt med barn. De kom jo nu og da med sine små bøker til å skrive mitt navn i, 

og de neiet og takket og vi var glade sammen. Nu brukes jeg til skremsel for barn. La 

det være som det vil med det også. Om hundre år og kanskje mindre er barnas navn 

sammen med mitt navn glemt. (20)  

 

I det ene øyeblikket uttrykker fortelleren en likegyldig og sarkastisk distanse til det å være 

samfunnets avviker, og ironiserer over heltestatusen. I neste setning vender jeget seg derimot 

inn mot den private og nære erfaringen av arrestantrollen, mot erkjennelsen av barnets blikk 

på jeget. Setningen er formet som en bekjennelse om at barnets blikk på jeget er sårende, også 

å tale om. Dagbokens umiddelbare bekjennelse glir deretter over i en rasjonell 

historieforståelse, med kommentaren om at det berømte navnet en gang vil bli. I fremtiden 

eksisterer kun omverdenenes perspektiv på den historiske karakteren Knut Hamsun. Gjennom 

store deler av tekstens framstilling av arrestanten skildrer jeget i Paa gjengrodde stier seg selv 

som mennesket i sin enkelthet, hvorpå teksten glir over i en tale til leseren om samfunnets 

heltestatus og rytterstatuer. Dette stadige skiftet mellom de essayistiske betraktningene og 

dagboknotatene i fortellerstemmens bekjennelse, tydeliggjør splittelsen mellom rollen og 

erfaringen i jeget.  

 

De hverdagslige gjøremålene er sentrale i framstillingen av Knut Hamsuns private erfaring. 

Fortellerjeget skildrer for eksempel seg selv på jakt etter noe så prosaisk som en postkasse. 

Men denne jakten blir om til noe skamfullt i omverdenens blikk. 
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Naturligvis var jeg nu paa forbudt Omraade, men listet mig langt nok – og enda bitte 

litt til– kunde jeg kontrollere min Klokke med Taarnuret. Forresten var jeg egentlig 

her for at se mig om efter en Brevkasse.(…)Jeg begyndte at gaa denne Gaten nedover, 

men jeg var jo ræd ogsaa, saa jeg gik paa Tærne.(…)Skulde jeg være frek?(…)Jeg ser 

mig lurende omkring, men det findes ikke et Menneske. Det næste er at jeg farer som 

en Strek over Gaten, stikker mit Brevkort i Kassen og farer som en Strek tilbake igjen. 

(14)  

 

Letingen etter postkassen blir på karikert vis omformet, som arrestantens ulovlige atferd. 

Dette skjer når jeget ser seg selv i omverdenens arrestant-bilde. Jeg leser dette som en 

framstilling av sammenblandingen mellom den private erfaringen av det hverdagslige livet, 

og omverdenens rolleforståelse av den kriminelle atferden.  Også erfaringen av tiden som går 

blir billedgjort som en splittelse i jeget, når det må kontrollere sin egen klokke med det 

offentlige tårnuret. I overført betydning representerer tiden Hamsuns ensomme skriving eller 

vandring, altså private fritid, og det offentlige klokkeuret representerer kontrollen over den 

private utfoldelsen. Selve brevskrivingen og behovet for å sende brevet, leser jeg i tillegg som 

en billedgjøring av behovet for å nå ut til menneskene utenfor institusjonene. Når fortelleren 

kommenterer på antisemittismen i brevet til riksadvokaten, blir også der det hverdagslige og 

nære satt opp mot den brutale rollen som anklaget og kriminell. «Jeg gjøre utfald mot 

Jøderne?».  Det retoriske spørsmålet er nok en gang ikke stilt med forventning om svar, selv 

om det paradoksalt nok er en del av et brev. Men det er nettopp fordi denne setningen er en 

del av brevets diskurs, at anklagen om jødehat kan kritiseres og avvises. I Paa gjengrodde 

stier blir den konkrete anklagen avist i det som utgjør direkte tale, altså i brevet til 

Riksadvokaten og i forsvarstalen i retten. I disse tekstfragmentene finnes det ingen splittelse, 

bare ren og unyansert retorisk tale.   

 

 

I Disgrace blir ikke David anklaget før etter at handlingen har funnet sted. Når den seksuelle 

kontakten med studenten er oppdaget, tilstår han og må skrive under på feilsteget. «The hand 

slows, settles, makes its X, its cross of righteousness: J’accuse. Then a space for the accused. 

DAVID LURIE writes the hand.» (Coetzee 2000:40). Dette øyeblikket må kunne sies å være 

materialiseringen av den uetiske handlingen fremfor omverdenen. I setningen som beskriver 

feltet på arket hvor David skal krysse av navnet sitt, får han den konkrete rollebetegnelsen 

«the accused», den anklagede. Selve undertegnelsen er videre underliggjort, ved at hånda 

skildres som autonom, utenfor den anklagedes makt. Underliggjøringen av signaturen leser 



 

44 
 

jeg slik som Davids indre erfaring av å få skamtegnet Den anklagede, hvor han ser seg selv 

utenfra. Signeringen er ikke bare materialiseringen av feilsteget, men også vanæren. Selv om 

denne indre erfaringen av å vanæres fremstår som autentisk, avslører fortellerstemmen også 

en satirisk distanse. Den bibelskklingende formuleringen «rettskaffenhetens kors» skaper en 

ironiserende distansering til det private feilsteget, sammen med ordene «J’accuse», en 

referanse til den historiske Dreufuss-saken, hvor den anklagede var uskyldig dømt av 

omverdenen. Når David senere løper gjennom gangene på universitetet, fremstilles han også i 

et ytre perspektiv, som en latterlig figur. «He ignores it, pressing on into the crowded lobby, 

where people turn to stare at the tall man hurrying from his pursuers.» (55). Som vanæret 

fremstilles David på en komisk og karikert måte, ikke helt ulikt Hamsun som lusker i 

bybildet. En studentjournalist spør deretter om David unnskyldte seg under høringen. Han 

nekter å svare, men stiller seg selv et annet spørsmål, fremstilt gjennom fri indirekte diskurs. 

«Confessions, apologies: why this thirst for abasement?» (56). Ordet «abasement» kan 

oversettes til underkastelse, og er en omformulering av omverdenens unnskyldning. Jeg 

forstår denne omformuleringen som at David erfarer å unnskylde seg som ydmykende og 

nedverdigende. Spørsmålsstillingen er rettet innover mot jeget, ikke mot omverdenen.  Slik 

representerer spørsmålet jegets frustrasjon over splittelsen mellom omverdenens bilde av den 

luskende skyldige, og den private erfaringen som ikke samsvarer med denne skamfulle rollen.  

 

Selv om reisen fra Cape Town innebærer at feilsteget kommer på avstand, ønsker også 

datteren Lucy svar fra David. I teksten oppstår det et brudd mellom forklaringen til datteren, 

og erfaringen av feilsteget slik den fremstår i det nåtidige minnet. Når Lucy spør om 

hendelsene i Cape Town, tolker David det hun sier som en anklage om at han har stukket av 

fra åstedet. «’Is that what you think I have done?’ He says. ‘Run away from the scene of the 

crime?» (89). I samtalen er tonen naturligvis mindre formell og anklagende enn i høringen, 

men ironisk nok etterligner de begge rettsalens språk. «’What is your case. Let us hear it’» 

(89). Når David endelig svarer, er han i tvil over hvorvidt han skal fortelle datteren det hele, 

og utlevere seg selv og handlingene sine.  «’My case rests on the right to desire.’ He says. ‘On 

the god who makes even the small birds quiver.’ (89). Forklaringen er ingenting annet enn en 

romantisert og poetisert referanse til kjærlighetsguden og fugletropen. Men fra denne 

forklaringen i dialogen, glir skildringene over til den private erfaringen, idet han ser for seg 

minnet av den faktiske hendelsen. «He sees himself in the girls flat, in her 

bedroom[…]kneeling over her, peeling of her clothes, while her arms flop like the arms of a 

dead person.» (89). Uttalelsen om at saken hans hviler på retten til begjæret, kan minne om en 
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juridisk formulering av den mest private erfaringen. Det formelle betegnelsen «case» om 

feilsteget, og «desire» om det mulige overgrepet, fremstår som en splittelse når det settes opp 

mot Davids subjektive, indre minne av hendelsen. I denne private erfaringen av minnet ser 

David seg selv som en overgriper, når han skildrer de livløse armene på et «dødt» objekt. 

 

 

3.1.2 Den utilregnelige 

Forståelsen av Hamsun som den syke og sinnsforvirrede knyttes i teksten direkte til feilsteget, 

idet han legges inn på psykiatrisk klinikk. Rollen som den utilregnelige erfares derfor som et 

stempel fra omverdenen. Undersøkelsen av jegets sjelsliv da han begikk feilsteget, får ingen 

plass i teksten.  Opplevelsene av å legges inn på psykiatrisk klinikk er en av de erfaringene 

ved feilsteget som ikke skildres i Paa gjengrodde stier, i alle fall ikke i dagboknotatene. I ett 

eneste avsnitt trykkes et kort dagboklignende avsnitt, et såkalt «kort forord», som skal utgjøre 

både skildringen av oppholdet, og svarene på Langfeldts psykiatriske spørsmål.  

 

Et kort Forord. Altsaa indlagt paa Psykiatrisk Klinik i Oslo[…]. Det er 1945, fra 15. 

Oktober fremover. Mine Dager gaar med at jeg skriver Svar paa Professor Langfeldts 

skriftlige Spørsmaal. Disse Svar er Hastverksarbeider fra min Side, skrevet(…)i 

Reglemangets nøie tilmaalte Tid, i altfor daarlig Lys, i stigende Depresjon.(…)Men 

det er mine Arbeider.  

Da det ikke var Tid for mig til at ta Avskrift av mine Svar, og da Professoren 

har nektet at utlaane til mig mine Originaler, saa har jeg ingenting at sætte ind her i 

dette Tomrum . (Hamsun 1949:56)  

 

Fortellerjeget nekter å tale om sinnstilstanden sin eller erfaringene fra institusjonen i 

dagnoknotatene. Han nekter å være den utilregnelige på omverdenens premiss. Fortelleren har 

derfor heller ingenting å sette inn i tomrommet der svarene til Langfeldt skulle stått.  Dette 

fraværet er et hull i teksten, som påpekes av den skrivende selv. Tomrommet i teksten kan 

leses som en representasjon av splittelsen i jeget, mellom erfaringen av den psykiatriske 

skriftlige undersøkelsen, og jeget som er vant til å skrive fritt fra hjertet. Det interessante med 

passasjen er her at fortellerjeget refererer til den tvungne skrivingen, innenfor omverdenens 

«nøie tilmaalte Tid», og i hastverk. I omverdenens forståelse skal skrivingen rasjonalisere og 

tydeliggjøre den utilregneliges atferd. Slik han har blitt fratatt integriteten, er også skrivingen 

hans i offentlighetens eie. Likevel understrekes det at de er hans arbeider, hans ord. I jegets 

egen private erfaring av skriving og skrift, understrekes retten til å eie sine egne ord. Slik leser 
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jeg et skille mellom den skriften som omverdenen tvinger Hamsun til å nedtegne på papiret, 

og den skriften han selv skaper med boken Paa gjengrodde stier.  

 

Noen sider senere gjengis ett enkelt spørsmål fra professorens undersøkelse, men ikke i form 

av det offentlige dokumentet. Inngangen til spørsmålet om utilregneligheten, er en privat 

opplevelse. Denne opplevelsen gjengis løsrevet fra konteksten, i et romanesk språk. «Nogen 

kalder paa mig, jeg hører det–» (76). Den private erfaringen av at noen kaller på jeget, 

avbrytes deretter, hvorpå fortelleren med sarkastisk undertone referer til psykologiske 

diagnoser: «Men det er ikke sandt, bare Indbildning. Jeg vil være interessant for mig selv. Det 

er en Forsømmelse av mig at jeg ikke har dreiet Psykiatrikerne denne lille Knappen før, saa 

vilde jeg faat et fint Navn paa den. Det maa mindst være Schizofreni.» (74). Hamsun skriver 

om sitt eget sinn som et manipulerbart maskineri overfor omverdenen, og at han kan dreie en 

knapp for å spille rollen som den utilregnelig. Med konstateringen om at erfaringen ikke er 

sann, kan det med det første virke som at den aldri har funnet sted. Med ett tas likevel tråden 

opp, og erfaringen flettes inn i teksten.   

  

Er det da helt grepet ut av Luften at nogen kaldte paa mig? Det kan spores tilbake til et 

Par Spørsmaal av Professor Langfeldt: Hadde jeg nogen Gang oplevet noget rart, 

noget saakaldt overnaturlig? Jeg begyndte enfoldig at rekonstruere en meget dyp og 

fin Barndomsoplevelse, men det mislyktes for mig[…]. Men har De ikke hørt noget? 

spurte han. Jeg svarte ikke. Gad ikke. Det har nok vært Erindringen om denne Seanse 

som blev til at nogen kaldte paa mig. Jeg vet ikke at si noget dypere om det. (75)  

 

Spørsmålet fra Langfeldt innlemmes også i den litterære teksten, men kun fordi det assosieres 

til den private erfaringen. Når omverdenens forståelse av den sinnssyke skal gjengis, må det 

skje på fortellerjegets premisser, og med utgangspunkt i jegets perspektiv. På samme tid 

ironiserer fortelleren over den private erfaringen, han spiller skuespill overfor professoren, og 

mener han godt kunne spilt schizofren. Det kan slik være vanskelig å tolke hva fortelleren 

mener med at erfaringen er en seanse, et ord med overnaturlige konnotasjoner. Er det i 

ironiske ordelag han sier dette, eller er det en autentisk erfaring? Jeg leser denne stemmen i 

hodet som en representasjon av et minne i ubevisstheten, men ekspressivt gjengitt. På samme 

tid representeres omverdenens rasjonalisering og dom over jegets sjelsliv, gjennom 

sarkasmen. Splittelsen som oppstår mellom disse to virkelighetene finner jeg i teksten der 

fortelleren spør om det kan være noe i denne stemmen som kalte på ham, men at han ikke gir 

noe «dypere» svar på dette. Det som i omverdenens rasjonalitet blir formulert som 
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overnaturlig, altså galskap, blir gjennom den ekspressive skildringen en naturlig del av å 

minnes fortiden.  

 

Skildringen står eksempelvis i kontrast til en annen dagbokpassasje, som utildekt beskriver 

innleggelsen som et overtramp. «Jeg var et Menneske som var kommet ut for den for mig 

utænkelige Indlægning til Observasjon paa en Sindsykeklinik.» (109). Språket er nøkternt og 

konstaterende, og langt fra noen poetisk etterligning. I tillegg skildrer jeget seg utenfra, som 

et menneske på en hvilken som helst sinnssykeklinikk. I denne ene setningen finnes hele det 

overtrampet boken søker å nedtegne for omverdenen og ettertiden. Nedtegnelsen kan ikke hos 

fortelleren nyanseres eller diskuteres, derfor er den ikke poetisert. Videre trekkes for første 

gang ektefellen inn i fortellingen, med unntak av bokens innledende setning. Dette private 

forholdet blir ikke nevnt i teksten gjennom et privat øyeblikk med henne. «Paa det Tidspunkt 

da min Kones Nærvær blev fremtvunget vilde Professoren forlengst være paa det rene med at 

jeg ikke var sindsyk » (110). I denne setningen understrekes det at ektefellen dras inn i 

narrativet ufrivillig, og at det er i omverdenens vurdering av psyken hans, at hun trekkes inn. 

Hun er videre helt fraværende som subjekt i teksten, når fortelleren bruker henne som talerør. 

Slik er det ikke rom for andre stemmer eller andre erfaringer av feilsteget enn fortellerens, og 

dersom det personlige ekteskapet nevnes, er det i forbindelse med omverdenens anklagende 

blikk, enten i bokens første setning eller i fortvilelsen over professorens behandling av ham 

selv.  

 

 

Omverdenens forståelse av David Luries feilsteg fører i flere tilfeller til konklusjonen om at 

han behøver hjelp og rådgivning. I den institusjonelle vurderingen forsøker omverdenen å 

komme innpå Davids indre sjelsliv, og noen råder ham under høringen til å søke institusjonell 

åndelig hjelp.  

 

’You say you have not sought legal advice. Have you consulted anyone – a priest for 

instance, or a counsellor? Would you be prepared to undergo counselling?’ The 

question comes from the young woman from the Business School. He can feel himself 

bristling. ‘No, I have not sought counselling nor do I intend to seek it. I am a grown 

man. I am not receptive to being counselled. I am beyond the reach of counselling.’. 

(Coetzee 2000:49) 
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Den unge kvinnen foreslår både moderne psykologisk hjelp, og den tradisjonelle religiøse 

bekjennelsen. David selv tillegger en slik rådgivning umyndiggjørende karakter, og påpeker 

at han er en voksen mann, ikke mottakelig for rådgivning. På tross av at selve feilsteget er 

kroppslig og handler om fysisk makt, er det Davids innerste impulser denne komiteen ønsker 

å komme til bunns i. Omverdenen, representert ved høringskomiteen, savner derfor en 

ektefølt, autentisk tilståelse. «The statement should come from him, in his own words. Then 

we can see if it comes from his own heart.» (54). Ordet hjerte konnoterer til det autentiske, og 

på ett nivå også til det sublime. I sin helhet søker komitémedlemmet et overtalende og 

ekspressivt forsvar.  

 

Ettersom David må møte opp fremfor en komité av kollegaer, viskes grensene mellom den 

fortrolige samtalen og det institusjonelle avhøret ut. Han erfarer denne gråsonen mellom 

vennskap og profesjonalitet, som en splittelse.  

 

They are his friends. They want to save him from his weakness, to wake him from his 

nightmare. They do not want to see him begging in the streets. They want him back in 

the classroom.(…)‘In this chorus of goodwill, I hear no female voice.’ There is 

silence. (59) 

 

Fortellerstemmen konstaterer her det som kan se ut som en sannhet, men i Davids sarkastiske 

kritikk til kollegaene, fremstår fortellerstemmens beskrivelse som ikke- autentisk og 

overdreven. Slik kan beskrivelsen av dem som venner med gode intensjoner, leses som 

Davids egen ironiske framstilling av den maskuline sympatien, og det feminine sinnet i 

omverdenens blikk. Fortellerstemmen bekrefter deretter at det er stille i rommet, et tiende 

samtykke. Det er altså rollen han er forventet å spille, som kollegial venn, og underkastelsen 

som denne rollen krevet, som skaper motstand hos jeget. «It would be wiser to shut up, but he 

does not. ‘What goes on in my mind is my business, not yours, Farodia.» (51). David tvinger 

til sist fram en forklaring overfor komiteen. «’I was not myself. I was no longer a fifty-year-

old divorcé at a loose end. I became a servant of Eros.’» (52). Svaret er en romantisert 

omskriving av det subjektive minnet av samleiet, som det sublime, menneskelige begjæret. 

Fordi svaret blir gitt i en offentlig, formell setting, fremstår de private og skamfulle 

impulsene, som romantisert på grensen til det karikerte. Derfor er det like vanskelig å 

konkludere for leseren som det er for omverdenen. Mener han selv at han ubevisst har begått 

et overgrep, og slik er utilregnelig, eller representerer Eros det naturlige mannlige begjæret? 

Under høringen gjentar denne indre diskursen seg, der David nok en gang ser seg selv som et 
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beist. Måten han ser seg selv på oppstår denne gangen som en nervøs splittelse idet den 

kvinnelige kollegaen retter blikket mot ham.  

 

Or does she have another vision: of a great thick-boned male bearing down on a girl-

child, a huge hand stifling her cries? How absurd! Then he remembers: they were 

gathered here yesterday in this same room, and she was before them , Melanie, who 

barely comes to his shoulder. Unequal: how can he deny that?. (53) 

 

Skildringen av den bredbyggede «hannen», en slags seksuell Frankenstein, leser jeg særlig 

som tekstens private erfaring. Særlig fordi den er skildret i den ekspressive formen. Med fri 

indirekte diskurs spør protagonisten seg selv hvilket bilde Den andre har av ham, deretter 

avviser ham det som absurd, før tankeprosessen til slutt glir over i usikkerhet. Splittelsen 

fremstilles i teksten når David ikke identifiserer seg med overgriper-rollen, fordi et overgrep 

er drevet av vold, og ikke det romantiserte begjæret. For leseren kan det være vanskelig å si 

hva som utgjør den autentiske gjengivelsen av samleiet. Tidligere i teksten er denne 

gjengivelsen preget av det samme dyriske overfallet, men heller ikke på dette tidspunktet 

kommer Melanies erfaring av samleiet frem. «[…]Undesired to the core. As though she had 

decided to go slack, die within herself for the duration, like a rabbit when the jaws of the fox 

close on its neck.» (25). Er det snakk om et overgrep, slik det er gjengitt i øyeblikket, eller 

stemmer det at feilsteget oppstod i en sublim og transcendent lidenskap, slik David beskriver 

det overfor datteren og kollegaene? Jegets nervøsitet og frustrasjon styrer fortellerdiskursen 

når det ikke klarer å besvare disse spørsmålene, og det finnes ingen tydelig autoritativ 

fortellerstemme som erstatter jegets usikkerhet. Selv om fortellerstemmen ikke er direkte 

autoritativ i skildringen av overgrepet, gjengis også det som kunne leses som Melanies 

erfaring. «So that everything done to her might be done, as it were, far away.» (25). Men i 

setningen før denne brukes ordene «as though», som om hun har bestemt seg for å låse 

kroppen, og overgrepet formuleres som en slags voldtekt, men ikke helt. Hendelsen skildres 

ikke som en kroppslig erfaring fra den undertrykkede, men som en overveielse av feilstegets 

gråsoner, fra den dominantes side.  

 

I første del av boken er David ikke forberedt på å underkaste seg omverdenen. Ironisk nok 

kan dette sies å være kjennetegnet på den utilregnelige: en som er ignorant overfor sitt eget 

avvik fra det normale. I det jeg har kategorisert som bokens andre del, oppsøker David 

familien Isaacs, uten Melanie, og ender opp i en fortrolig samtale med den belærende og 

gudfryktige faren i huset. En ubevisst impuls fører ham hit, men han er ikke klar for å 
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underkaste seg og trygle om tilgivelse. Mr. Isaacs konfronterer derfor David, med det direkte 

spørsmålet «[s]o who did you really come to speak to?» (173). Med ett endrer Davids atferd 

seg på underlig vis, idet han går bort til et av soverommene der moren og søsteren til Melanie 

sitter. «With careful ceremony, he gets to his knees and touches his forehead to the floor. Is 

that enough? He thinks. Will that do? If not, what more?(…)He gets to his feet, a little more 

creakily than he would have wished. ‘Good night,’ he says.» (173). Den eksentriske atferden 

har en tosidighet ved seg. Det er på den ene siden et resultat av et ukontrollert sinne mot den 

anklagende og provoserende moralisten Mr. Isaacs, på den andre siden forsøker David å 

underkaste seg de han har såret i håp om tilgivelse. Atferden er slik utilregnelig og impulsiv, 

men også gjennomtenkt og manipulerende. Desperasjonen og nervøsiteten kommer til syne i 

spørsmålene han stiller seg selv: hva mer kan jeg gjøre? Denne siste desperate underkastelsen 

ved omverdenens føtter, leser jeg som jegets splittelse. Jeget splittes mellom rollen det er 

forventet at det skal spille, den dypt angrende som kaster seg til bakken i anger, og den 

private erfaringen av en ren kroppslig impuls. Igjen er det vanskelig å si om han virkelig 

angrer eller om underkastelsen er et spill for omverdenen, hvilket Melanies far reagerer på.  

 

 

3.1.3 Gammelmannsbildet  

Fortelleren i Paa gjengrodde stier tematiserer tidlig i teksten sin alderdom. «Men at hun vilde 

gjøre det, tænker jeg, for en Fremmed saa langt borte, velsignet være hende! Menneskene 

favoriserer Oldningen.» (Hamsun 1949:19). Bruken av de generiske begrepene 

«menneskene» og «oldningen» om ham selv, omformulerer alderdommen i omverdenens 

begrepsapparat. Det er altså ikke her den private erfaringen av alderdommen som fremstilles, 

men et karikert rollemønster han blir plassert innenfor av en veldedig leser. Oldningen kan på 

denne måten sidestilles med arrestanten.   

 

I fortellingen om Knut Hamsuns feilsteg og vanære er omverdenens roller representert med de 

mange institusjonene han forflyttes til. Deriblant gamlehjemmet. Slik den selvbiografiske 

fortelleren har fremstilt det, skjer forflytningen til gamlehjemmet på tilfeldig og overraskende  

vis. 

 

Jeg spør hvad for et Sted i Landvik? Det faar jeg ikke Svar paa, men Oversøster 

forklarer at Sykehuset nu skal motta Poliomyelitpasienter og mit Rum vil bli optat. 

[…]det er likegyldig for mig hvor vi kjører, vi slaar ind paa en liten Veistub til 

Siden og i en Sving læser jeg Gamleheimen paa et stort hvitt Hus. Saa, det var derfor 
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Oversøster og den Politi var saa hemmelighetsfulde, de vilde ikke skremme mig med 

Gamlehjemmet.(…)Jeg later mig ikke forstyrre og gir mig Tid med at stige ut. Det er 

Skaperi av mig. I Virkeligheten er jeg blit litt forvirret ved at se saa mange Oldinger 

paa en Flæk. (30-31)  

 

Leseren gis ikke mer informasjon om institusjonen på Landvik enn det fortellerstemmen i 

nåtidsfortellingen gir. Slik er nærhet i tid nok en gang sentralt for konstruksjonen av 

narrativet. Den nåtidige etterligningen av forflytningen fremstiller forvirringen og 

usikkerheten som oppstår i overgangen fra en rolle til en annen. Plasseres fortellerstemmen på 

aldershjemmet fordi han er ute av stand til å ta vare på seg selv fysisk, eller fordi han har 

begått feilsteget i en gryende demens? Omverdenens institusjonaliserte alderdom tvinges over 

hodet på jeget, og erfares som ikke-autentisk. I den ikke-autentiske erfaringen må jeget spille 

skuespill, eller «Skaperi» som fortellerstemmen kaller det. 

 

Forvirringen ved å være innlagt på institusjon utbroderes videre i narrativet. Særlig i 

dagboknotatene fra oppholdet på aldershjemmet veksler fortellerstemmen mellom å være 

tilfreds med forflytningen, og å føle seg malplassert. «Men jeg er Politiet taknemlig for at jeg 

kom hit, det er et Ønskested for mig.» (31), «[e]gentlig hører jeg ikke til her i 

Gamlehjemmet[…]jeg derimot er kommet her ved Politiets Hjelp og er tvangsindlagt.» (36). 

Alderdommen skildres som en menneskelig og privat erfaring, når livet på Landvik knyttes til 

døden. Gammelmannsbilet av den forstyrrede «Oldningen» stilles da opp mot fortellerens 

egen erfaring av det å være ved livets slutt. «Nu og da er det nogen av os som dør ogsaa, det 

kan ikke undgaaes, men det gjør ikke større Indtryk paa os efterlevende. Vi ser efter den hvite 

Kisten, men naar Vognen er kjørt snur vi os til os selv igjen.» (37). Her er plutselig jeget en 

del av stedet han like før mente han ikke hørte til i. Fortelleren erfarer ikke alderdommen som 

omverdenens utilregnelighet og stakkarslighet, men som en uunngåelig del av livets gang. Det 

å være gammel knyttes da ikke til fortidens feilsteg, den demente gamle nazisten, men til 

døden i fremtiden. Dette «os» i setningene ovenfor utgjør fortellerjegets identifisering med 

gammelmannsbildet, men kun gjennom den selvrefererende, subjektive framstillingen. Med 

andre ord den ensomme vissheten om at han skal dø. Som så mange steder i Paa gjengrodde 

stier er etterlignignen av den ydmykede mannen ikke knyttet til feilgrepet, men til en 

hverdagslig livsendring. Derfor er også en sentral del av fortellingen om mennesket ved livets 

slutt, skildret gjennom jegets erfaring av kroppslig forfall. Kroppen blir ikke knyttet til 

feilsteget, ettersom handlingen er begått innenfor den åndelige sfæren. Fokuset på døvheten 

og afasien, samt kroppens skrøpelighet, leser jeg som fortelleren måte å heve seg over 
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utilregnelighetsdommen på. Fokuset dreies bort fra omverdenens definisjoner av den gamle, 

og mot den private erfaringen av denne livsfasen.  

 

I talen til Sand herredsrett knyttes feilsteget direkte til alderdommen, med argumentasjonen 

om at den gamle kloke mannen nødvendigvis må ha en sterk moralsk rettesnor. Indirekte 

knyttes feilsteget til patriotismen, og fascinasjonen for nazismen videre til ønsket om å 

etterlate en stor arv til hjemlandet. 

 

(...) så høyt som jeg holder min egen bevissthet om hva som er godt og ondt, hva som 

er rett og galt. Jeg er gammel nok til å ha en rettesnor for meg selv, og dette er min. I 

mitt efterhånden nokså lange liv, i alle de land jeg har fart og blant alle de folkeslag 

jeg har blandet meg i, har jeg evig og alltid bevart og hevdet hjemlandet i mitt sinn. 

(154)   

 

I talefragmentet fremstilles med andre ord ikke det samme gammelmannsbildet som i 

dagboknotatene og den øvrige teksten. Som med resten av boken, forstår jeg framstillingen av 

den gamle i dagboknotatene som en omskriving av historien og den historiske talen. I 

rettsalen ble Hamsun tvunget til å tale, og til å forsvare seg. I den selvbiografiske teksten 

åpnes det derimot opp for å skildre den hverdagslige alderdommen, og ventingen på døden. I 

disse skildringene gjenvinner jeget integriteten og den evige moralen.   

 

 

I Disgrace er Davids alder allerede poengtert innledningsvis, helt konkret i første setning. 

«For a man of his age, fifty-two, divorced, he has, to his mind, solved the problem of sex 

rather well.» (Coetzee 2000:1). Slik denne setningen er tolket av andre tidligere, kan ordet 

«age» leses dobbelt, både som hans konkrete biologiske alder, men og i betydningen en mann 

av sin tidsalder (Newmark 2012 282). Med andre ord den post-religiøse, vestlige og 

nyliberale tidsalderen. Jeg forstår slik ordet «age» som en representasjon av omverdenens, det 

vestlige moderne samfunnets, aldersbegrep. I omverdenens øyne er den gamle mannens 

seksualitet skamfull.  Bokens første setning introduseres derfor også den problematikken som 

i narrativet vil være knyttet til gammelmannsbildet: seksualiteten. «[T]he problem of sex» 

minner om en akademisk formulering, som tittelen på en avhandling. Slik blir den prostituerte 

han jevnlig kjøper sex av definert som en løsning i en bestemt tidsalder, og i et bestemt 

samfunn, av en aldrende mann utenfor ekteskapet. Det er gjennom framstillingen av den 

aldrende mannens begjær og seksualitet ovenfor det unge og uskyldige, at vanæren ved 
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handlingen eksplisitt kommer til syne i teksten. Rosalind har tidligere hatt et privat og 

personlig forhold til David, men ser ham nå gjennom omverdenens gammelmannsbilde. 

«You’re what – fifty two? Do you think a young girl finds any pleasure in going to bed with a 

man of that age? Do you think she finds it good to watch you in the middle of your…?’» (44). 

Ordene hennes, «a man of that age», ligner formuleringen i bokens første setning. Hun velger 

dessuten ikke å bruke formuleringen «your age». Videre knytter hun handlingen og 

seksualiteten til Davids rolle som far, og som autoritetsperson på universitetet. «You should 

have known, David. You are too old to be meddling with other people’s children.» (45). 

«Other people’s children» er igjen en generisk beskrivelse, skapt innenfor det rasjonelle 

samfunnets forståelse av Melanies stilling i saken. Gjennom karakterenes dialog skapes på 

denne måten gammelmannsbildet. Men i det innledende kapittelet kommenterer også 

fortellerstemmen på alderstematikken, i møtet med den prostituerte Soroya. «Technically he 

is old enough to be her father; but then, technically one can be a father at twelve.» (1). I 

forbindelse med relasjonen til den prostituerte, er gammelmannsbildet omtalt som 

uproblematisk. Sarkasmen skaper en leken distanse til Davids «seksuelle løsning». På samme 

måte er fortellerstemmens betraktninger rundt Rosalinds fordømming fremstilt som 

distanserende og generaliserende. «Yet perhaps she has a point. Perhaps it is the right of the 

young to be protected from the sight of their elders in the throes of passion. That is what 

whores are for after all, to put up with the ecstasies of the unlovely.» (44). Den seksuelle 

kontakten med Soroya er, gjennom det man kan lese som Davids tankestrøm, en formalisert 

avtale. Her er gammelmannsrollen irrelevant. David rasjonaliserer på denne måten de 

seksuelle møtene sine, og plasserer dem innenfor den upersonlige prostitusjonen. I 

fortellerstemmens sammenfall med Davids tankestrøm, spørres det stadig indirekte hvilken 

rolle han blir tildelt i de ulike situasjonene. Dette er ikke nødvendigvis roller David 

identifiserer seg med, hvilket er konstruert gjennom fortellerstemmens ironiserende og 

distanserende tone. Slik Humpál skildrer romanteksten, er det ikke gjennom den objektive 

tredjepersonfortelleren at omverdenens perspektiv fremstilles, men gjennom jegets forståelse 

av den andres blikk. Betegnelsen «ecstacies of the unlovely.», er på denne måten en 

overdrevet formulering, som nærmest sammenligner David med et beist.  

 

Splittelsen mellom omverdenens gammelmannsbilde og den private erfaringen, finner jeg 

særlig i bokens andre del. I datteren Lucys øyne er hans først og fremst Faren, og han er 

bevisst denne farsrollen. «His nose drips; he hopes she does not notice. » (71), «[h]e is aware 

of her eyes on him as he eats. He must be careful: nothing so distasteful to a child as the 
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workings of a parent’s body.» (61). Davids begjær underliggjøres når det prosaiske måltidet 

er kilde til skamfull nytelse, eller begjær. Den nåtidige erfaringen av blikket på den gamles 

kropp, som har vært kilden til feilsteget, representerer Davids egen nervøse erfaring. I 

Disgrace er det likevel ikke gjennom det konkrete, kroppslige forfallet at Davids alderdom 

skildres. Det er eksempelvis få beskrivelser av kroppen hans og dens skavanker i teksten. For 

i teksten er det Davids blikk på andre kroppsobjekter som utgjør tekstens perspektiv. Den 

private erfaringen av å nærme seg alderdommen er kun forankret i hans bilde av seg selv, 

gjennom gammelmannsbildet. I den delen av boken som omhandler  livet på gården og tiden 

etter overgrepet, kommer den private erfaringen av alderdommen i størst grad til syne. Særlig 

gjennom arbeidet på dyreklinikken er alderdommen tematisert, men her i forbindelse med 

døden. Erfaringen av hundene som avlives er for David en særlig kilde til identifikasjon. 

«They flatten their ears, they drop their tales, as if they too feel the disgrace of dying; locking 

their legs, they too have to be pulled or pushed or carried over the threshold» (143). Den indre 

identifiseringen med dyrets underdanighet stammer fra frykten for å dø slukøret. Knyttet til 

feilsteget kan denne indentifiseringen forstås som Davids indre angst for å bli husket for det 

skamfulle begjæret. Erfaringen av den kommende alderdommen kommer derimot ikke kun til 

uttrykk gjennom framstillingen av tekstens feilsteg. Også voldtekten av Lucy og den 

påfølgende graviditeten er kilde til Davids livskrise. «Is this how it is all going to end, is this 

how his line is going to run out, like water dribbling into the earth? Who would have thought 

it! A day like any other day, clear skies, a mild sun, yet suddenly everything is changed!» 

(199). Gjennom fri indirekte stil fremstilles dødsangsten i teksten, og den indre frykten for å 

etterlate seg en vanæret slekt. I rollen som den aldrende faren, og den kommende bestefaren, 

spiller David derimot en annen rolle enn i forbindelse med sitt eget feilsteg. Utenfor 

omverdenens bilde kommer ikke denne angsten for ettermælet til overflaten, altså utenfor det 

tabuet som den gamle mannens seksualitet utgjør. Den private erfaringen fremstilles billedlig 

med vann som sildrer ned i bakken. Fremfor et mer universelt bilde for et nytt menneskeliv, 

spiren som vokser opp av jorden, er følelsen skildret som vann som siver ned og tilbake i 

jorden. Jeg leser dette som den subjektive erkjennelsen av at livet ebber ut i vanære. Man kan 

slik videre si at den private erfaringen av å bli gammel splittes fra omverdenens skildring av 

David i gammelmannsbildet.  
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3.2 Oppsummerende sammenligning  
I Disgrace og Paa gjengrodde stier fornekter ikke den anklagede mannen sitt eget feilsteg, 

men omverdenens forståelse av den anklagede som ikke-menneskelig. David Lurie spør, i det 

jeg har forstått som fri indirekte diskurs, hvorfor samfunnet så inderlig ønsker at han skal 

underkaste seg. Fortellerjeget Hamsun spør seg hvorfor den unge gutten ikke kan gjøre en 

enkel tjeneste for ham. Spørsmålene stilles retorisk og forblir ubesvart. Slik er de ikke rettet 

mot omverden eller leseren, men til jeget selv, som en frustrasjon og en nervøsitet over en 

ekstrem anklage de ikke kjenner seg igjen i. Når fortellerjeget konkret nevner reisen til Hitler 

i Wien, er det på underliggjørende vis hans gamle sko som fører ham dit, og møtet med 

diktatoren er en ren digresjon i den dagligdagse talen om skoene hans. På samme måte 

skildrer fortellerjeget seg selv i en hverdagslig kontekst når han poster brev, hvorpå rollen 

som kriminell erfares som urimelig. Davids fanesak blir retten til de menneskelige impulsene: 

det naturlige mannlige begjæret. Splittelsen oppstår når kollegaene og ekskonen skaper et 

bilde av ham som den klassiske, voldelige overgriperen. Fellestrekket ved tekstene er 

påstanden om menneskelighet, en menneskelighet som ikke burde kreve underkastelse. At de 

nekter å underkaste seg en moralsk overlegen verden, viser seg blant annet i 

fortellerstemmens syrlige sarkasme. Gjennom sarkastiske og ironiserende konnotasjoner, helt 

konkret politiske arrestasjoner i krigstid, distanserer de anklagede seg fra denne rollen. 

Sammenligningen viser en felles splittelse mellom det som erfares som en ekstrem rolle, og 

den menneskelige erfaringen av handlingen i øyeblikket.  

 

Både for leseren og for Hamsun er det uklart hvorfor han plasserer på aldershjemmet. I den 

private erfaringen av hverdagen, helt konkret i Hamsuns dagboklignende etterligninger, er det 

de kroppslige funksjonene som svikter. Følelsen av å være aldrende er ikke uttrykt som noe 

annet enn å være på vei mot døden. Eksempelvis skildrer fortelleren de gamle som daglig ser 

etter «den hvite kisten», og uinteressert snur seg igjen. Her er alderdommen noe hverdagslig, i 

motsetning til omverdenens bilde av den moralsk forvitrende gamle mannen. 

Alderdomsrollen er ikke hverdagslig i Disgrace på samme måte som i Paa gjengrodde stier, 

men handler i større grad om en overhengende erkjennelse av at tiden renner ut. Selvsagt 

kommer dette av at David ikke er en gammel mann på linje med Hamsuns høye alder.  Men 

jeg leser også alderdommen i Disgrace som Davids oppgjør med seg selv, hvordan han har 

levd livet sitt, og hva han etterlater til historien. Slik er det ikke bare dødsangsten i seg selv 

som skildres, men angsten for at fortellingen tar slutt. Ettermælet utgjør den store frykten i 

etterkant av feilsteget, fordi bildet av jeget i fremtiden ligger utenfor narrativets kontroll. Der 
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ettermælet kan sies å være hele intensjonen bak den selvbiografiske Paa gjengrodde stier, er 

det først mot slutten av Disgrace at David med frykt ser for seg ettermælet sitt som vokser i 

Lucys mage. Hans erkjennelse av egen alderdom er derfor en del av narrativets gang, og de 

sjokkerende hendelsene som venter rundt neste sving. Innledningsvis latterliggjør han 

omverdenens moralisering over aldersgapet mellom ham og Melanie, altså 

gammelmannsbildet slik det påtvinges utenfra. Med erfaringen av hundens død, og Lucys 

skamfulle graviditet, får derimot alderdommen et nytt perspektiv.  

 

En betydelig forskjell mellom tekstene er at ettermæle for jeget i Paa gjengrodde stier 

innebærer den selvbiografiske forfatterens død. Der alderdommen for David er en del av 

dannelsesreisen, betyr det for Hamsun slutten på reisen. Fortellingen om David Lurie er ikke 

på samme måte en fortelling om den isolerte tilværelsen som anklaget, og når Lucys historie 

blir en del av Davids historie, mister han eierskap over narrativet. Der Davids feilsteg og rolle 

som den anklagede overskygges av datterens traume, forblir Hamsun arrestant fortellingen ut, 

til han legger ned pennen. Boken er slik en ensporet fortelling om de siste årene i fangenskap, 

hvor fortelleren hele tiden kjemper mot omverdenens definisjonsmakt over ettermælet. De 

andre menneskene som dette fortellerjeget skildrer, er ikke autentiske, de underlegges den 

selvbiografiske fortellingen om ettermælet og vanæren. Eksempelvis fremstår barnet i Paa 

gjenngrodde stier kun som en billedgjøring av maktmenneskenes blikk på den anklagede. Når 

Lucy er blitt gravid med voldtektsmannen, manifester angsten for ettermælet seg i dette 

barnet. Det fremtidige barnebarnet er en konkret del av Davids blodslinje, mens den unge 

gutten som Hamsun møter på gaten kun er et generisk bilde på samfunnet. Den unge gutten er 

bare en statist og en representasjon av Hamsuns møte med det urettferdige samfunnet, barnet i 

Lucys mage er en påminnelse om det mannlige voldelige begjæret, samtidig som det 

signaliserer at David er på vei inn i de gamles rekker.  

 

 

Rollen som den utilregnelige betyr at jeget blir definert som avvikende fra det menneskelige.  

Den anklagede i Disgrace forsøker ovenfor kollegaene og datteren å overbevise om at han 

ikke er moralsk forkrøplet, og skildrer begjæret som Eros inngripen. Elskovsguden 

symboliserer universelle trekk ved mennesket, og ikke et avviker-trekk ved Davids 

personlighet. På tross av at erfaringen fra psykiatrisk institusjon aldri skildres i Paa 

gjengrodde stier, gjengis en indre erfaring av stemmer som taler til ham. Særlig fordi denne 

erfaringen gjengis som et nåtidsøyeblikk, og setningen avbrytes, fremstår den som 
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fortellerjegets subjektive og personlige erfaring. Til sist viser det seg at stemmene han hører 

er billedlige framstillinger av et minne. På denne måten illustrerer fortelleren for leseren 

hvordan noe så hverdagslig og menneskelig som et minne, kan omskrives til ren galskap. En 

felles splittelse i tekstene viser seg når det menneskelige eller hverdagslige settes opp mot 

omverdenens begreper «voldtektsmann» og «antisemitt», som jo er de begrepene som verden 

tilegner Hamsun og David Lurie. Davids feilsteg kan sies å være enkelt å definere, som et 

fysisk overtramp. Likevel ønsker komiteen å komme under huden på David, at forklaringen 

skal komme fra hjertet. De søker den samme autentisiteten som kun kan etterlignes 

ekspressivt. I Disgrace oppstår splittelsen mellom det vakre begjæret som oppstår mellom 

mennesker, og det brutale og voldelige mannlige begjæret. Den ekspressive etterligningen av 

hans eget minne avslører for leseren at det like gjerne kan være det sistnevnte som styrte 

David, men denne sannheten er han selv ignorant for. Som skjønnlitterær romantekst 

muliggjøres det Humpál kaller et mangfold av konkurrerende diskurser (33). I motsetning til i 

Paa gjengrodde stier finnes det et motsvar fra omverdenen, fordi det eksisterer en ytre 

framstilling av virkeligheten som diskuterer med protagonistens subjektive framstilling av 

erfaringen. I Paa gjengrodde stier må leseren ta den selvbiografiske fortelleren på ordet når 

han framstiller disse rollene som omverdenen overfører på ham. I passasjen hvor Hamsun 

lusker seg rundt i byen for å poste et brev, tier den unge gutten og går videre. I den 

selvbiografiske teksten finnes det én privilegert stemme. I romanteksten kan leseren være en 

del av den omverdenen som finnes i teksten, den som anklager romankarakteren, og 

konkluderer rundt det mennesket han er. I den selvbiografiske teksten blir leseren en passiv 

tilhører, som bivåner den urettferdige splittelsen som jeget rives mellom.  

 

I motsetning til den modernistiske splittelsen som Humpál beskriver, skjer ingenting i disse 

tekstene i et ekspressivt vakuum. Det finnes en tydelig ytterverden som ønsker å ta del i 

bearbeidelsen og definisjonen av handlingen. Ettersom feilsteget i Paa gjengrodde stier er å 

ha sympatisert med et umoralsk tankesett, ligger mye av behovet for gjenoppreisning i 

Hamsuns åndelige integritet. Som nevnt tidligere kommer Hamsun delvis inn på begjæret i sin 

forsvarstale, ikke et kroppslig begjær, men et åndelig begjær. På denne måten skiller Hamsun 

mellom intensjonen bak de nasjonalistiske skrivingen og impulsene som fikk ham til å 

sympatisere med storhetstanken.  Forsvaret fra begges side er rettet mot en eksplisitt 

mottaker: anklageren. Og den som taler tar i bruk all den etos som alderdommen fører med 

seg. Talen i rettsaken kan slik sammenlignes med David som taler med menneskene rundt 

seg, altså dialogen. Her blir han tvunget til å forsvare seg, og det eneste han evner å si til sitt 
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forsvar er at begjæret er sublimt. Skrivingen er derfor for Hamsun et viktig argument, fordi 

han må overbevise om at skrivingen ikke kan rasjonaliseres, den kan ikke straffes av 

omverdenens skjematiske lovverk. Å stå på feil side under krigen, og å ha skrevet til fordel 

for denne siden, er en skamplett som ikke kan bøtes på med noe annet enn skrivingen selv. 

David er anklaget for det konkrete misbruket av en annens kropp, og kroppen som objekt er 

tilstedeværende i resten av teksten.  

 

David fremstår som genuint forvirret over sin egen livskrise og stagnasjon. I Paa gjengrodde 

stier kan det på tross av alt jeg har trukket frem, argumenteres for at erfaringen av splittelsen 

ikke er like reell. For det første nevner Hamsun sjelden feilsteget uten å nevne omverdenens 

brutale anklage. I Disgrace skjer splittelsen idet selve feilsteget erfares som privat og 

subjektiv. For det andre slipper aldri jeget i selvbiografien Paa gjengrodde stier kontrollen 

over narrativet. Selv andre menneskers tale omformes i hans språk. Derfor kunne den såkalte 

splittelsen heller kalles en omskriving og en fordreining av omverdenens feilsteg. I det neste 

kapittelet er det ikke splittelsen mellom den institusjonelle omverdenen som står i fokus, men 

jegets erfaring av det endrede landskapet, og hvordan dette landskapet påvirker 

selvforståelsen. 
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4.  Naturen og det naturlige: Feilsteget mellom godt og ondt  

Reisen til det fremmede stedet betyr for Hamsun og David å bøte på feilsteget som ble begått 

hjemme. I oppdagelsen av de nye omgivelsene betyr det også et nytt perspektiv på feilsteget. 

For jeget i teksten er det gjennom naturen at det ukorrupte og ikke-ideologiske trer frem. I 

framstillingen av vanæren, skammen og utestengelsen, er naturen og kontakten med det ikke-

menneskelige, et sted hvor erfaringen av å være menneskelig kan komme frem. Det er dette 

perspektivet på naturen, som sublimt og pastoralsk, jeg ønsker å se på i disse to tekstene, hvor 

den står i et motsetningsforhold til det menneskelige, altså som ren metafor, allegori på sider 

ved samfunnet. Det sublime forstås som den skjønnlitterære representasjonen av et fravær. I 

begge tekster skildres mennesket som et ingenting, et intet, hvilket også kan sies å være 

definisjonen på et fravær av noe. Slik jeg forstår det sublime i litteraturen, er det 

framstillingen av en ikke-eksistens.  

 

 

4.1 Naturen og det naturlige som pastoral og sublimitet  

I den økokritiske retningen argumenteres det fra ulike hold for at naturen siden 

opplysningstiden og modernismen utelukkende har blitt formet i menneskets rasjonelle og 

undertrykkende bilde. Ett eksempel på en type konstruksjon av naturen i den skjønnlitterære 

teksten er pastoralen. Pastoralsjangeren er interessant fordi det pastoralske til tider har fungert 

som forankring av nasjonalromantiske ideologier, og andre ganger som et topos utenfor den 

moderne menneskelige eksistens (Buell 1995:36). Som ideologisk forankring kan naturen 

eksempelvis fremheve by-land-skillelinjen i nasjonalhistorien, eller representere det 

barbariske, ikke-vestlige (Buell 1995:53). Sett i sammenheng med min analyse, er skillet 

mellom bondeland og villmark interessant. I litteraturhistorien har villmarken eller jungelen 

blitt sett på som noe fremmed, mens landsbygda eller bondesamfunnet har blitt ansett som et 

pløyd og temmet terreng (Mellnor 2013). Villmarken, eller skogsstien i Paa gjengrodde stier, 

er idyllisk fordi den er uberørt, og fordi den oppdages av menneskets nysgjerrige og årvåkne 

blikk. Denne forskjellen mellom villmark og bondeland, er bakgrunnen for min undersøkelse 

av det pastoralske i tekstene, hvor villmarken, eller skogsstien, er vandringssted i Paa 

gjengrodde stier, og bondelandskapet er David Luries nye oppholdssted
7
. Det de to tekstene 

har til felles når det kommer til det pastoralske, er reisen bort fra den moderne byen, hvor 

forflytningen bort fra det akademiske miljøet og til det fremmede naturskjønne stedet former 
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narrativet. Pastoralen i Paa gjengrodde stier og Disgrace kan slik sies å konstrueres gjennom 

en by-land-polaritet eller by-villmark-polaritet i tekstene. Men med tanke på fortellingen om 

feilsteget, er det pastoralske aller mest interessant dersom man ser på Disgrace og Paa 

gjengrodde stier i lys av den selvbevisstheten og selvrefleksjonen som oppstår i 

språkliggjøringen av naturen. I Disgrace leser jeg ikke denne selvbevisstheten som en 

forfatterintensjon, men som protagonistens ekspressive uttrykk i den indirekte diskursen. På 

samme måte er det fortellerjeget i Paa gjengrodde stier som konstruerer naturen i sitt bilde, 

og enten velger å overse eller subjektivere naturobjektene. Som jeg allerede har understreket 

er utgangspunktet for denne analysedelen at etterligningen av naturen i Paa gjengrodde stier 

og i Disgrace er tematisk forankret. Med dette mener jeg at skildringen av naturområdene er 

uløselig knyttet til fortellingen om det umoralske feilsteget, fordi naturen inntrer idet 

protagonisten blir felt, og må reise fra det kjente og ut i det ukjente. Slik er det også mange 

ulike måter naturen blir fremstilt på i tekstene, alt etter hvordan jeget forholder seg til 

omgivelsene rundt seg. Som Kevin MacNamara og Timothy Gray påpeker i sin artikkel 

«Some Versions of Urban Pastoral», bør man forstå skillet i litteraturvitenskapen mellom 

pastoralen og det urbane, som et resultat av en spesifikk historisk situasjon, altså den enkelte 

kulturhistorien (245). Fra og med 1600-tallet utviklet pastoralen seg fra å være et sett 

sjangerkonvensjoner, til å omhandle menneskets åpenbaring og subjektive utvikling i møte 

med naturen. (MacNamara, Gray 2014:246). Når jeg drøfter de to tekstene som pastoralske, er 

forutsetter det at naturen som sted ikke nødvendigvis er konstruert som en mystisk, romantisk 

verden, utenfor det moderne samfunnet. Derfor er heller ikke det pastoralske nødvendigvis 

skildret som noe positivt, et avbrekk fra det dekadente bylivet. Jeg leser det naturlige og 

bylivet som manifesteringer av to ulike verdenssyn i teksten. MacNamara og Gray formulerer 

denne endringen i litteraturhistorien slik «[…] the interplay between consciousness and 

environment became paramount; the aesthetic and psychological effects, and the moral 

lessons, of landscape were foregrounded» (246). Samspillet som de omtaler, finner sted i 

tekstene mellom jegets blikk på naturen, og det naturen lærer jeget om seg selv. I Paa 

gjengrodde stier og Disgrace er naturen og det naturlige både skjønn og grusom, et sted for 

erkjennelse, så vel som fremmedgjøring og hjemlengsel.  

 

Sublimiteten i Paa gjengrodde stier og Disgrace er av to grunner relevant i dette 

analysekapittelet. Den ene grunnen er at det sublime som skjønnlitterært konsept gjennom 

store deler av litteraturhistorien har blitt konstruert omkring naturen og det naturlige (Birch, 

Hooper 2012). Den store naturopplevelsen og naturens mystikk har været kilde til selve den 
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sublime erfaringen. Denne romantiske naturtropen er ikke nødvendigvis å finne i tekstene, 

men blir omskrevet i det enkelte narrativet, hvor naturen er kilde til erkjennelse, på godt og på 

vondt. Den andre grunnen er at jeg i begge tekstene finner en søken etter erfaringen utenfor 

omverdenens og språkets definisjonsmakt, med andre ord er det sublime tematisk knyttet til 

erfaringen av feilsteget hos jeget i teksten. Dersom det sublime forstås som det unevnelige, 

det som ikke kan språkliggjøres, blir sublimiteten relevant i lesningen av to tekster som 

omhandler et sårende og umoralske feilsteg.  Begge tekster har en kontekstuell og tematisk 

tilknytning til det unevnelige traumet, i Disgrace i form av en felles sørafrikansk historie om 

utnyttelse og undertrykkelse, i Paa gjengrodde stier i form av det nasjonale traumet som 

personen Knut Hamsun representerer i seg selv. 

 

 

4.2 Gjengrodde stier og en liten gran: Naturen og det naturlige i Paa gjengrodde stier  

Innledningsvis i Paa gjengrodde stier er spaserturene rundt heiene som ligger ved fengselet et 

strev, og langt fra befriende. «For at faa litt Bruk for mine Ben paa mit tilmaalte snevre 

Jordomraade, kravler jeg mig opover Heia. Det er meget brat og jeg maa hist og her holde 

mig fast med en spiss Stikke for ikke at gli tilbunds igjen.» (Hamsun 1949:11) Lest i 

sammenheng med den institusjonaliserte arresten, kan dette «tilmaalte Jordomraadet» tolkes 

som noe mer enn en realistisk skildring av landskapet. Den «snevre» lappen med land 

Hamsun har tillatelse til å bevege seg på, erstatter nettopp den eiendommen og stoltheten han 

har mistet. Knyttet til arrestantrollen og vanæren i samfunnet fremstilles området på denne 

måten som avgrenset og kvelende. I denne konteksten er han fremdeles den kravlende og 

krypende mannen, vanæret og utstøtt, på tross av friheten til å gå i den åpne naturen. Her er 

det sentralt å påpeke, som Henning Howlid Wærp gjør i sin artikkel «Vandringer i 

refleksjonslandskapet – om Knut Hamsuns På gjengrodde stier», at naturskildringene i boken 

ofte er begrenset til de fragmentene som omhandler sykehuset, gamlehjemmet og hjemmet på 

Nørholm, hvorpå naturforholdene rundt den psykiatriske klinikken på Vinderen ikke er 

skildret (169). Wærps poeng illustrerer hvordan fortellerjeget skildrer naturen og vandringen i 

forlengelse av sin egen refleksjon. Sjelslivet smitter over på skildringen av det grønne livet. 

Derfor er ikke alltid naturen skildret som et sted for ydmykelse og nederlag. Med ett skildres 

turene tvert i mot som oppløftende, i kontrast til det klaustrofobiske og ydmykende 

institusjonsoppholdet. «Imidlertid vilde jeg ikke helt kassere Turene over Heia heller. Det var 

mig som hadde oppfundet dem, og der var Trær og Steiner jeg kjendte igjen, og jeg skjønte 

det var en venlig Susning omkring mig, enda jeg var døv og ikke hørte den mere.» (13). 
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Perspektivet i teksten følger fortellerens spor gjennom naturomgivelsene, fra institusjonene, 

det bevegelsesområdet, til de folketomme stiene, og ut i det frie skuet. Naturlandskapet åpnes 

opp gjennom fortellerstemmens blikk, og fremstår i kontrast til institusjonenes lukkede dører 

og portforbud. Helt sentralt i den siterte tekstpassasjen fremstilles naturomgivelsene og 

naturobjektene som subjekter. Hamsun kjenner igjen steiner og trær, og erfarer vindens susing 

som vennlig og tiltalende. Jeg leser tekstpassasjen som en overskridelse av menneskets 

realistiske sanseapparat, hvor selv prosaiske objekter får sjel gjennom fortellerstemmens 

erfaring.  Når Hamsuns fysiske bevegelsesfrihet begrenses, vekkes på samme tid 

sanseapparatet til live. Denne erfaringen blir mulig i teksten fordi Hamsun tar veier utenom 

vanlige folks turstier, og gjør gjennom sansene de gjengrodde stiene til sine egne (Wærp 

2009:171). Det å høre lyder i naturen tross døvheten, står eksempelvis i kontrast til de mange 

beskrivelsene av døvheten i møte med maktapparatet og andre mennesker. Et av 

naturobjektene som fortelleren subjektiverer på turene sine er en liten gran.  

 

Det staar en liten Gran nederst i den ustelte Haven til Nabohuset, hvad skjeller den 

mig? Derfor ser jeg knapt til den Kant den er. Naturligvis farer den ilde og er visst 

dømt til at dø. Den er saa vakker og liten, en Meter høi og ret som et Lys, men nu staar 

en diger Poppel og overskygger den og stryker den Dag og Nat i Toppen med sit Løv 

og gir den ikke Fred et Øieblik. (73) 

 

Bildet er hyppig analysert i bokens resepsjonshistorie, og da ofte allegorisk, til inntekt for 

forfatterinstansens holdninger og ideer. Arild Haaland har lest det billedlig, som en kritikk av 

Hitlers ideologi (Haaland 1987:212). Gimnes har forstått det som forfatterens selvbiografiske 

barndomsskildring (Gimnes 1996:228), og Atle Skaftun som en videreføring av forsvarstalen 

og allegorisk selvframstilling (Skaftun 2002:72). Jeg forstår disse tre allegoriske lesningene 

av grantre-passasjen som et resultat av det plutselige poetiske språket i passasjen. Den 

poetiske subjektiveringen av naturobjektet kan isolert sett tenkes å være en ren allegori. Jeg 

vil derimot lese beskrivelsen av treet innenfor tekstens helhetlige naturskildring. Der er da 

ikke det potensielle allegoriske og ideologiske budskapet i passasjen som er interessant, men 

at fortellerjegets blikk på det ikke-menneskelige objektet skaper liv. Innledningsvis er 

fortellerjeget ignorant overfor det lille treets liv. Avmåltheten i blikket kommer blant annet av 

den prosaiske konteksten treet befinner seg innenfor. Granen står ikke i den ville naturen, og 

slik er det ikke innenfor en idyllisert skog at jeget ser på treet, men i en ustelt hage hos et 

hvilket som helst fremmed menneske. Fortellerstemmen legger slik vekt på det å ikke se, og 

på ironisk vis blir nettopp jegets observante blikk på naturobjektet avgjørende. Som Wærp 

påpeker, utgjør fortellerstemmens blikk en «årvåkenhet for det tilsynelatende ubetydelige» 
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(171). Ordet «naturligvis» utgjør et stikkord for overgangen til subjektiveringen av treet, et 

ord som viser til det uunngåelige i naturens gang, at treet skal dø. Det helt sentrale i denne 

passasjen er altså utviklingen fra blikket som overser og neglisjerer, til erfaringen av objektets 

skjønnhet og liv. Hamsun skildrer seg selv både som ignorant, og som altseende. Denne 

årvåkenheten i den grå, hverdagslige settingen er avgjørende for fortellerens subjektivering av 

naturobjektene.  

 

På en annen av sine utflukter erfarer jeget en lignende åpenbaring, men denne gangen i møte 

med det mektige landskapet. Turen begynner med et nærmest karikert fall, og ydmykende 

kravling .  

 

Det var ikke farlig, jeg rullet ikke rundt men sklidde feigt paa Ryggen nedover 

Skraaningen, saa stoppet jeg. Aa, det var aldeles ikke farlig, jeg saa meg om. Herfra 

hvor jeg sat var det ikke længer saa evig dypt ned til Avgrunden, ikke saa bundløst 

dypt, jeg hoverte over Sjøen som laa langt dernede, foraktet den litt, oversaa den. 

(131-132)  

 

Fortellerjeget sier at sjøen som ligger langt der nede plutselig ikke oppleves som en dyp 

avgrunn. Dette dypet som ikke lenger finnes kan enten leses som en metafor på Hamsuns fall 

i samfunnet, som i et større perspektiv ikke er bunnløst, men mulig å reise seg fra. Alternativt 

leser jeg det igjen som en del av den større naturskildringen, og fortellerjegets kontakt med 

den uberørte naturen. Øyeblikket hvor fortellerjeget reiser blikket og ser ut over landskapet er 

gjengitt i preteritum, men det skapes likevel en nærhet i gjengivelsen med ordet «herfra». Slik 

fremstilles utviklingen i kontakten med naturomgivelsene, fra distanse i fortid til nærhet i 

nåtid. Som i skildringen av blikket på treet, etterlignes her blikket som glir over naturen, og 

gjør den levende. Overmotet blir på karikert vis skildret som forakt og ignoranse ovenfor 

sjøen. Enda mer karikert blir denne erfaringen når Hamsun tar seg til å rote i noe søppel han 

finner i skogen, i forsøket på å ikke la fallet være en tilfeldighet. «Det var et Tilfælde at jeg 

var havnet her, og jeg aktet ikke at la dette Tilfælde vinne[…]» (132). Den arbitrære 

hendelsen, fallet ned skråningen, blir omskrevet til noe betydningsfullt. Gjennom besjelingen 

av sjøen er fallet på ingen måte tilfeldig eller ubetydelig. Slik er det ikke bare funnet i 

søppeldunken som er av betydning, men blikket på sjøen. Bildet av naturlandskapet som 

åpenbarer seg, representerer en sublim innsikt. Jeget fylles med overmot og arroganse når det 

overvinner villmarken.   
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Jeg har funnet at naturomgivelsene ikke utelukkende er sted for refleksjon, men også har en 

narratologisk funksjon i Paa gjengrodde stier. I boken er naturens syklus, årstidene, viktige 

for å signalisere fortellerjegets erfaring av tiden som går, og utgjør en kronologisering av 

fortellingen om den falne mannen som venter på sin dom. Relativt tidlig i boken påstår 

fortelleren at tiden ikke er av betydning, og at månedene går inn i hverandre. «Sommeren 

gaar. Jeg kjender ikke paa mig nogen større Forskjel paa Aarstiderne, de skrider ikke efter 

hverandre i Maaneder, Tiden er tidløs og Sommeren blir borte for mig.» (67). Utover i teksten 

viser derimot årstidene seg å være det eneste som deler de ulike tekstfragmentene inn i en 

slags kronologi, enten det er den grusomme vinteren eller den livgivende våren. «Aapne 

Vande. Det er Mars. Og efter det vidunderlige Været nu i Februar og Mars er Nørholmkilen 

alt begyndt at gaa op.» (162). Dette er på langt nær første gang vårens frembrudd nevnes, men 

denne gangen nevnes ikke årstiden konkret. Noen steder er tekstfragmentene datert til måned 

og dato, andre steder er årstidene i teksten skildret mer som en følelse, en privat 

kroppserfaring, enn en tidsbestemmelse. Gjennom hele boken veksler naturskildringene slik 

mellom nedtegnelsen av det eksakte, daterte tidspunktet, og jegets erfaring av omgivelsene 

som endrer seg. Årstidene, særlig vår og vinter, er dessuten tilbakevendende, slik at én 

naturskildring kan få ny betydning senere i teksten. Mot bokens slutt vender fortelleren 

tilbake til den lille granen, og denne gangen er det vår.  

 

Men Gudskjelov, det er ialfald Vaar. Jeg gaar forbi den lille Granen som staar der i 

Sneen og er til. Jeg gaar forbi og stanser ikke et Øieblik engang foran Vinduerne, og 

jeg sier til mig selv at Neida, det er ingenting at se paa Granen paa længe enda, gaa 

bare forbi! Men naturligvis saa hvert Menneske alt i Mars at Toppen var ilive. (86)  
 

Igjen forsøker fortelleren å ikke gi treet sitt blikk, samtidig som det er umulig for ham å unngå 

å se. Dersom denne skildringen sammenlignes med det tidligere møtet med granen, viser det 

seg nå at treet ikke lenger er døende. Denne gangen spør heller ikke fortellerjeget seg hvorfor 

han skal bry seg med treet, det er nok for ham at det bare er til. Granens liv eller død avhenger 

altså av fortellerens blikk, og igjen er det ordet «naturligvis» som signaliserer livet. Det 

pastoralske ved teskten  ligner på denne måten det MacNamara og Gray har omtalt som et 

samspill mellom jegets bevissthet og landskapet rundt.  En liknende tilbakevendende 

naturskildring er lufteturene. Stenene som han på disse turene kunne kjenne igjen, kommer til 

syne om våren, og gjenkjennes for andre gang i boken. «Efterhvert tiner jo ogsaa Sneen væk 

fra Stabbestenene, saa jeg kjender dem igjen fra før,Solen er blit god og varm og mangen liten 

Skogsti viser seg alt. Jeg tenker på Matrin[…]det er nu et Aar eller halvandet Aar siden han 
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kom til mig her[…]» (86). I likhet med de gjengrodde stiene i bokens tittel, utenfor allfarvei, 

blir de gjensnødde stiene som smelter frem enda et sted for refleksjon og vandring. Disse 

skogstiene bør ikke leses som vilkårlige naturskildringer. Som gjennomgående referansepunkt 

utgjør de en distansering fra omverdenen. På stiene føres Hamsun vekk fra samfunnet dom, til 

det eneste stedet han ikke møter andre mennesker: naturen. De blir dessuten gjort til hans 

egne, slik granen også blir subjektivert i fortellerens ekspressive blikk.  

 

Et fellestrekk ved de tilbakevendende naturskildringene i Paa gjengrodde stier, turene og 

møtet med granen, er at fortellerjegets erfaring av naturen gjenoppleves om våren. Erfaringen 

av vårfølelsen under arresten har slik en viktig funksjon i teksten. Selve den daterte årstiden 

fungerer som kronologisering og som understreking av jegets depresjon, mens den subjektive 

vårfølelsen utgjør noe mer. Den selvbiografiske fortelleren påpeker dette selv i et av de 

essayistiske dagboknotatene.  

 

Hvad er Vaarkjendslen for noget, denne Grosmak som hvert Aar huserer vaart Sind? 

Gud vet det. En kvindelig Misjonær i det Fremmede kunde kanske kalde det Røsten 

fra Hjemlandet, for at gjøre det litt religiøst og hinsides, jeg derimot finder det op selv 

og mener det bokstavelig: at det har noget at gjøre med Hjem og Hjemland.(…)Vi har 

ikke Vaarkjendsle i det Fremmede, der kjender vi bare et Nik i os for et nyt Sted. Et 

Nik uten Hjerte.  (87-88)  
 

Slik jeg leser betraktningen, ønsker ikke fortellerjeget å konstruere vårfølelsen som en 

allegori på noe universelt. Han tillegger passasjen en intensjon når han mener det 

«bokstavelig». Hans egne ord står i motsetning til den universelle endringen i vær og natur, 

altså den generelle gleden over våren. Den betyr noe mer. Det fremmede kan sies å 

representere noe mer enn et fremmed land, nærmere bestemt fraværet av det autentiske livet, 

hvor formuleringen «Nik uten Hjerte», sammenligner fraværet av den hjemlige vårfølelsen 

med fraværet av det vitale, livet. Jeg forstår ikke her hjertet kun som symbol på kjærligheten 

til hjemlandet, men også på det som skaper liv, det pumpende blodet. Fortellerjeget setter ikke 

bare pris på livet som våkner utenfor ham om våren, men gjør seg til skaper av dette livet. 

Gjennom tekstens mange skildringer av liv som oppstår om våren, blir vår synonymt med 

skapelse og livgivelse. Passasjen om vårfølelsen kobler på denne måten sammen fortellerens 

skapelse av liv, og hans oppdagelse av det naturlige livet rundt seg. Evnen til å skape liv 

gjennom det årvåkne blikket, overskygger fortellerens tap av status, eiendom, og frihet, de 

grunnleggende bestanddelene i andre menneskeliv. Og fordi det er fraværet av vårfølelsen 

som her skildres, gis den en sublim kvalitet, den er noe som ikke kan skildres med 
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fuglekvitter og rennende vann. Det som i avgjørende grad skildrer vårfølelsen i passasjen 

over, er at fortelleren refererer til fraværet av vårfølelse.  

 

I første omgang er Hamsuns erkjennelse en erkjennelse av naturens liv, deretter en av sin egen 

dødelighet og ubetydelighet i den store naturen. Menneskelivets plass i naturen er på poetisk 

vis fremstilt gjennom en apostrofe til mennesket. Det tales til dette «ingenting», som Hamsun 

kaller mennesket, gjennom det apostrofiske språket.   

 

Og Menneske, her tenker jeg paa dig. Av alt levende i Verden er du født til næsten 

ingen Ting. Du er hverken god eller ond, du er blit til uten et tænkt Maal. Du kommer 

fra Taaken, og gaar tilbake til Taaken igjen, saa hjertelig ufuldkommen er du. Og 

Menneske, setter du dig op paa en sjelden Hest saa er det ikke noget som gjør den 

Hesten sjelden mere.(…)Hopper du av og slaar din Hat i Jorden for to Øine, to Øine 

som du møter? Det har du ikke Liv til. (Hamsun 1949: 53-54)  

 

Apostrofens funksjon kan sies å være talen til et fravær, altså det sublime «ingenting». Dette 

ingenting forankres i teksten, når fortellerjeget paradoksalt nok vender seg mot et «du», og på 

samme tid mot ingen og alle. I den selvbiografiske fortellingen om feilsteget, er det videre 

uklart hvem fortelleren her taler til, om det selvet, leseren, eller omverdenen. Slik jeg leser 

passasjen, er det ikke bare en konstatering om at mennesket fødes som «tabula rasa», men en 

poetisk framstilling av tekstens hovedpoeng: mennesket er et ingenting. Det er forgjengelig 

og innebærer derfor enten tilstedeværelse av liv eller fravær av liv. Når fortelleren dessuten 

spør retorisk om mennesket kan hoppe av hesten og anerkjenne et annet liv, svarer han at 

mennesket selv ikke har liv til dette. Jeg tolker disse to siste setningene som en framstilling av 

mennesket som avhengig av Den andre for egen selvforståelse. Den poetiske tåken i 

begynnelsen av passasjen symboliserer menneskets forgjengelighet, som en konstant 

overhengende sublim fare. I fortellingen om feilsteget er denne passasjen interessant, fordi 

den ikke direkte taler til noen. Det er vanskelig å si om det er en påminnelse til jeget selv, til 

anklageren, eller til leseren. På tross av dette er budskapet relativt klart, Hamsuns egen 

skriving står igjen til evigheten, mens mennesket er på vei inn i tåken.  

 

 

4.3 Støvete landeveier og en døende løshund: naturen og det naturlige i Disgrace  

I Disgrace begrenser naturskildringene seg til det jeg har kalt bokens andre og tredje del. 

Bokens første del er viet til livet før, under og like etter feilsteget, og foregår utelukkende 

innendørs i ulike institusjoner, i hjemmet, på kontoret, på universitetet, på campus, på bordell. 
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Slik kan man si at forflytningen til landsbygda utgjør et brudd med den delen av narrativet 

hvor feilsteget skjer, og kulturen som feilsteget finner sted innenfor. Reisen ut av Cape Town 

utgjør slik også et brudd med rollene som omverdenen tillegger David, og selv om han vender 

tilbake mot bokens slutt, har tiden på Lucys gård endret ham. Som svaret til den dømmende 

Rosalind når han vender tilbake etter oppholdet viserI «I’m going to end up in a hole in the 

ground. And so are you. So are we all’.» (Coetzee 2000:189). Hva fører til denne morbide 

konklusjon på menneskelivet? 

 

Innledningsvis presenteres det landlige oppholdet i realistisk detalj, situert i det virkelige Sør-

Afrika. «[…]by mid-morning he is nearing his destination, the town of Salem, on the 

Grahamstown-Kenton road in the Eastern Cape.» (59). Den nøyaktige stedsbestemmelsen, og 

spesifikke kjøreruten, følges opp av en realistisk beskrivelse av gårdsbruket.  

 

His daughter’s smallholding is at the end of a winding dirt track some miles outside 

the town: five hectares of land, most of it arable, a wind-pump[…], and a low 

sprawling farmhouse painted yellow[…]. The front boundary is marked by a wire 

fence and clumps of nasturtiums and geraniums; the rest of the front dust and gravel 

(59) 

 

Det kan være vanskelig å si om denne skildringen bør leses som den ytre fortellerstemmens 

konstatering av hvordan gården faktisk ser ut, eller om det igjen er Davids blikk på verden 

som representeres. At Lucy ikke navngis, men refereres til som hans datter, i tillegg til det 

detaljerte overblikket på gårdsbruket, kan sies å være argumenter for at det her er snakk om en 

ytre fortellerstemme. Det gjelder også benevnelsen av de konkrete målene for tomten, og 

hvordan mesteparten av jorda er fruktbar, altså lagt frem som konkrete kunnskaper om gården 

i et objektivt språk. Jeg vil derimot argumentere for at den innledende beskrivelsen av gården 

skjer gjennom den ytre fortellerstemmen, fordi det nye stedet konstrueres som et semantisk 

felt. Ordene som brukes er signifikater på det særegne landskapet på den sørafrikanske bygda: 

«dust», gravel», «dirt track», «clumps». Og på småbrukets med ord som, «wind-pump», 

«hectares», «wire fence», «nasturdiums». David selv har nettopp ankommet stedet, og den 

umiddelbare gjenopplevelsen av det rurale Sør-Afrika, skjer ikke gjennom hans subjektive 

blikk. Etter gjensynet med datteren og hennes liv på gården, vandrer David rundt i 

nærområdet. Her oppdages naturområdene som for første gang, og leseren ser nå landskapet 

gjennom Davids øyne. 
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He strolls with her past the mud-walled dam, where a family of ducks coast serenely, 

past the bee-hives, and through the garden: flowerbeds and winter vegetables — 

cauliflowers, potatoes, beetroot, chard, onions. They visit the pump and the storage 

dam on the edge of the property. Rains for the past two years have been good, the 

water table has risen.  

She talks easily about these matters. A frontier farmer of the new breed. (62) 

 

Skildringene formes nå gjennom Davids subjektive perspektiv.  Språket idylliserer dyre- og 

plantelivet, eksempelvis er andefamilien fredelig, hvor ordet «serene» dessuten avslører et 

poetisk og arkaisk ordforråd. Bemerkelsen om at regnet de siste to årene har vært godt for 

vannmagasinet, fremstår som Lucys kunnskap, men gjengis i Davids indirekte stemme. I 

begynnelsen er Davids blikk på naturomgivelsene idylliserende og romantiserende. Denne 

pastorale skildringen kommer til syne i teksten når oppholdet på gården oppleves som en 

oppdagelsesreise, et eventyr. «So: a new adventure. His daughter[…], showing him life, 

showing him this other unfamiliar world.»(71). Med andre ord i Davids oppdagelse av et 

annerledes og vakkert Sør-Afrika. Ikke bare viser Lucy ham en annerledes måte å leve på, hun 

viser ham en annerledes, naturlig livsform.  

 

Blikket på landsbygda veksler likevel ofte over i et kritisk perspektiv på det tilsynelatende 

idylliske livet. Når David referer til Lucy som foregangsbonden for den nye avlsrasen, 

ironiserer han over den nye generasjonen som forsøker å leve på siden av den sørafrikanske 

historien. Bondelivet er en livsstil som i perioder har vært de svarte og fargede afrikanernes 

levesett, deretter de hvite nybyggernes. Kritikken av det David anser som en livsløgn, viser 

seg i blikket på selve landskapet. Han veksler mellom å se landskapet i sin objektive 

skjønnhet, og i sin ufruktbarhet. «A cool winter’s day, the sun already dipping over red hills 

dotted with sparse, bleached grass.» (64). Den pastorale billedgjøringen skaper et harmonisk 

bilde av naturomgivelsene, hvor solen går i ett med den røde jorda, og selv det tørre, spredte 

gresset passer inn. Ettersom blikket faller over på de konkrete objektene, jord og gress, går 

skildringen derimot over i betraktninger rundt jordsmonnet og dets dårlige kvalitet. «Poor 

land, poor soil, he thinks. Exhausted. Good only for goats. Does Lucy really intend to spend 

her life here?» (64). Ordet «poor» har en dobbelbetydning, hvor det både kan bety ufruktbar, 

men også indirekte kan bety stakkarslig. Når ordet «exhausted» legges til, og skaper 

konnotasjoner til menneskelig utbrenthet, besjeles og underliggjøres jordsmonnet. Det er slik 

helt sentralt at naturområdene David beveger seg i, tilhører menneskene og den sørafrikanske 

historien. Slik erfares ikke Lucys jordområde som et hjem, men heller som et ødelagt og 
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fremmed terreng. I møte med dette landskapet bekreftes hans kritiske blikk på det nye stedet, 

og det er først i møte med dyrets liv at ny innsikt kommer til.  

 

I Disgrace er protagonistens forhold til kroppsobjektet gjennomgående. Gjennom lesningen 

av det naturlige i teksten, kan det forstås som synonymt med det primitive og det dyriske. 

Etter at David selv overfalles og datterens kropp misbrukes, blir han bevisst dette 

kroppsobjektet. Blikket på kroppen er ikke lenger ironiserende og distansert, men ekspressivt 

skildret som et ødelagt organ. «He has a sense that, inside him, a vital organ has been bruised, 

abused – perhaps even his heart.» (107). Sjokket i etterkant av den brutale hendelsen skildres 

på denne måten som en objektivering av egen kropp. Rystelsen fremstilles i teksten når David 

tenker på sin egen engen kropp som en organisme utenpå sjelen. 

 

  

Just an after-effect, he tells himself, an after-effect of the invasion. In a while the 

organism will repair itself, and I, the ghost within it, will be myself again. But the 

truth, he knows, is otherwise.[…]Like a leaf on a stream, like a puffball on a breeze, 

he has begun to float toward his end. (107)  

 

Det tomme kroppsskallet representeres med den kliniske betegnelsen «the organism», mens 

bevisstheten omtales som et spøkelse. Skildringene av kroppen og det sårede jeget utenfor 

kroppsskallet, leser jeg som en gjenoppdagelse av kroppens naturtilstand. Etter de to store 

livskrisene sitter jeget igjen strippet for tittel, ære, ambisjoner og selvsikkerhet. Med andre 

ord alt som tidligere utgjorde det han kaller «myself». Naturtilstanden oppstår når David 

Lurie ser seg selv utenfor de ulike rollene i den institusjonelle verden, som en enkel 

organisme. Derfor fremstår også den fysiske kroppsorganismen kun som et tomt skall. I 

similen sammenlignes Davids erkjennelse av å gå i oppløsning med et fallent blad og en 

ferdigblomstret blomst i brisen. Naturens forvitring om høsten fungerer kun som bilde på det 

menneskelige, en metafor på menneskets erfaring av sjokk og fortvilelse. Strømmene i 

naturen, enten brisen eller elvestrømmen, symboliserer på samme måte det uunngåelige i 

menneskelivet. Denne skildringen av naturen og det naturlige står i kontrast til skildringen av 

naturlandskapet rundt Lucys gård. Davids kritiske og fornuftige blikk på Lucys tørre jord og 

simple liv var et overfladisk blikk, men når han selv spaltes fra det mennesket han var i Cape 

Town, identifiserer han seg plutselig med det naturlige.  
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På tross av at kroppsobjektet er et avgjørende referansepunkt i Disgrace, er det ikke kun i 

form av den menneskelige kroppen. Også når dyrets liv og død skildres er blikket på 

dyrekroppen avgjørende.  I motsetning til de realistiske og distanserte skildringene av 

gårdslivet, utvikler dyrekroppen seg som kilde til erkjennelse og åpenbaring. Det er med 

erfaringen av det døende livet, at naturen i Disgrace blir etterlignet utenfor det ideologiske 

filter. Motvillig takker David ja til jobben med å pleie og avlive dyr. Motstanden mot å 

arbeide på klinikken stammer fra oppfatningen om at dyreelskerne tilhører en annen sosial 

gruppe enn den utdannede og rasjonelle Cape Town-eliten. Menneskene David møter i Salem 

lever i kontakt med jorden og dyrene, og representerer andre verdier.  

 

He has nothing against animal lovers with whom Lucy has been mixed up for long as 

he can remember. So when Bev Shaw opens her front door he puts on a good face, 

though in fact he is repelled by the odours of cat urine and dog mange and Jeyes Fluid 

that greet them. (72) 

 

På ironisk vis påstås det av fortellerstemmen at David ikke har noe i mot dyreelskerne, hvorpå 

skildringen av urinstanken avslører det frastøtte blikket. Den samme holdningen til dyrehold 

og landbruk ligger bak Davids belærende tone i en diskusjon mellom ham og datteren 

angående menneskets objektivering av dyret. «The Church Fathers had a long debate about 

them, and decided they don’t have proper souls’, he observes. ‘Their souls are tied to their 

bodies and die with them.» (78). Når David sier dette, har han nettopp forlatt Cape Town, og 

enda ikke opplevd den traumatiske hendelsen med datteren. Slik leser jeg her språket som en 

del av den akademisk-kulturelle universitetsdiskursen, og utsagnet som basert på distansert 

filosofisk kuriosa. Det ideologiske filteret preger hans forståelse av naturen som menneskets 

eiendom og objekt. Det er også derfor et sentralt poeng i teksten at dyrene på klinikken stort 

sett er eierløse og navnløse, de tilhører naturen. I det første møtet med arbeidet på klinikken er 

David skeptisk til subjektiveringen av naturen. Dette viser seg for eksempel i hans reaksjon på 

Bev Shaws påstand om at hunden kan lukte negative tanker. «They can smell what you are 

thinking. What nonsense!» (81). Utenfor Davids tankestrøm fortsetter Bev subjektiveringen 

av hunden. «’So’, she says. ‘No we must let nature take her course’» (81). Utilslørt og 

uironisk subjektiverer Bev naturen, ved å omtale den i kvinnelig eiendomspronomen, og 

David distanserer seg hoderystende fra dette livssynet.  

 

Mot fortellingens slutt er det derimot i erfaringen av dyrets liv og sjel, at David Lurie når 

toppen av sin erkjennelseskurve. Erkjennelsen av hans plass i det hele, oppstår ikke i den 
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filosofiske samfunnsdiskursen, eller i terapien som David ble anbefalt under høringen. Den 

oppstår i den sublime erfaringen av dyrets død. Pust og lukt får ny betydning i teksten etter 

Davids livskrise, og det som tidligere ble beskrevet som avskyelig odør, tillegges en annen 

betydning.  

 

[…]into the theatre[…]where the rich, mixed smells still linger, including one he will 

not yet have met in with in his life: the smell of expiration, the soft, short smell of the 

released soul.  

What the dog will not be able to work out (not in a month of Sundays! He 

thinks), what his nose will not tell him, is how one can enter what seems to be an 

ordinary room and never come out again.[…]here the soul is yanked out of the body, 

briefly it hangs around in the air, twisting and contorting. (219) 
 

Ordet «expiration» kan både brukes klinisk-medisinsk om utånding, prosessen hvor luften går 

ut av lungene, og om organiske tings utløpsdato. Slik skaper ordet paradoksalt nok 

konnotasjoner både til dødt organisk materiale, søppel, og det levende livets nærvær. Underlig 

nok er det ikke synssansen David ser verden gjennom i denne passasjen. Det er luktesansen. 

Lukten som helt innledningsvis ble beskrevet som direkte ekkel, er nå rik. Derfor skildres den 

i teksten på en poetisert og underlig måte. Som rasjonell og klinisk beskrivelse av dyrets 

anatomi gir beskrivelsen myk kort, lukt, ikke mening. Den myke korte lukten kan derimot gi 

mening dersom den i overført betydning sikter til fravær av liv. Det er ikke lenger 

akademikerens ironiske distanse som her betrakter dyrets død. Den overfladiske 

bemerkningen om kirkefedrene som bestemte at hunder ikke har sjel, blir tekstinternt 

falsifisert av David som selv erfarer at hundens sjel forlater hundekroppen. Når naturen ikke 

lenger konstrueres som et semantisk felt, villmarken, bondelandet, det afrikanske mørket, 

utgjør det for protagonisten et språkløst tomrom. I det språkløse tomrommet oppstår også 

erkjennelsen. Og inntrykket fra operasjonsbordet utrykkes ikke gjennom blikket på det vakre i 

det naturlige, men heller gjennom lukt, som gis en sublim kraft.  Jegets ekspressive 

opplevelse av det naturlige er ofte skildret på denne måten i Disgrace, som en sublim 

sanseopplevelse der blikket er overflødig. Også i Davids plutselige erkjennelsen av at Melanie 

er mer enn et objekt for egen nytelse, men et levende nærvær, refereres det til pust og 

utånding. «A week ago she was just another pretty face in the class. Now she is a presence in 

his life, a breathing presence.» (23).  På samme måte som hundens sjel og nærvær viser seg i 

Davids erkjennelse, er det Melanies pust som representerer hennes status som subjekt, og ikke 

den fysiske kroppen hennes. Denne representasjonen av lukt og bevissthet gjentas mot bokens 

slutt. «But there is something unfinished in the business with Melanie. Deep inside him the 
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smell of her is stored, the smell of a mate. Does she remember his smell too?» (190). Den 

følelsesmessige tilknytningen til Melanie blir fremstilt som en lukt, hvilket innebærer at det 

ikke er den fysiske lukten av henne som fremprovoserer minnet, men lukt som en ekspressiv 

skildring av savn.  

 

David og Lucy mister begge kontakten med det mennesket de har vært, og den selvforståelsen 

de har levd under. David erkjenner at de begrepene og det språket han har konstruert verden 

innenfor, nå er meningsløse. Etter å ha fjernet et annet liv, mister han evnen til å språkliggjøre 

sin egen selvforståelse. «Although in an abstract way he disapproves of cruelty, he cannot tell 

whether by nature he is cruel or kind. He is simply nothing.» (143). Konstateringen om at han 

på det abstrakte planet tar avstand fra ondskap, fremstår som innholdsløs og overfladisk, satt 

opp mot den virkelige erfaringen av å ta et liv. Protagonisten mister ikke bare de fysiske 

privilegiene hans forrige liv førte med seg, men også den selvforståelsen han tidligere har 

kjent seg trygg på. Ordet «nothing» er et gjentagende referansepunkt når Lucy deler sine 

tanker om livet etter overfallet.  

 

’To start at ground level. With nothing. Not with nothing but. With nothing. No cards, 

no weapons, no property, no rights, no dignity.’ 

‘ Like a dog.’ 

‘Yes, like a dog.’. (205) 

 

Her brukes ordet «nothing» tilsynelatende om det å leve uten materielle goder og status. Men 

Lucy understreker at det å begynne med ingenting, er å begynne livet på nytt uten 

selvforståelsen, og uten språket. Setningen går derfor fra å definere materielle privilegier, til å 

omtale ideer om jegets plass i verden, rettigheter og integritet. I forlengelse av dette leser jeg 

Lucys tidligere bruk av ordet «nothing» som en skildring av et fravær. « ‘But you are right, I 

meant nothing to them, nothing. I Could feel it.’» (58). Lucy skildres ikke voldtektsmennenes 

brutalitet og hat som målrettet ondskap, men et fravær av menneskelighet. På et enda mer 

abstrakt nivå, kan man si at hun peker på den submissive handlingen som et fravær av 

språklige kategorier, og «en følelse» av å bli nedgradert til et fravær av noe.  
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4.4 Oppsummerende sammenligning  

I Paa gjengrodde stier og Disgrace er naturen kontrastert med bylivet, og begjæret som 

vekkes blant henholdsvis vakre kvinner og store ideologier. By-land-skillelinjen er slik sentral 

i konstruksjonen av naturomgivelsene, fordi det fungerer som et brudd med omverdenen. 

Naturen og det naturlige i Disgrace utgjør derimot en tydeligere skillelinje til bylivet enn i 

Paa gjengrodde stier. I teksten er narrativet delt opp slik at forflytningen mellom by og land 

skjer i tydelige inndelte tidsrom, mens det i Paa gjengrodde stier er årstidsforandringene som 

kronologiserer hendelsene i boken. Vårens skapelse av liv og vinterens kalde mørke driver 

narrativet videre gjennom fortellerens erfaring av tiden som går. Det tydelige skillet mellom 

by og land i Disgrace kommer av at skildringer av trær, planter og jord konstruerer det 

semantisk feltet sørafrikansk landsbygd. Dette feltet står i motsetning til det institusjonelle og 

materialistiske Cape Town som semantisk felt. Der er knapt en eneste skildring satt utenfor 

institusjonene. I Paa gjengrodde stier er byen også representert gjennom institusjoner, og 

møter med myndighetspersoner, men Hamsun forlater aldri offentlighetens varetekt. Selv på 

de mange skogturene er og forblir han arrestanten. Derfor må fortellerjegets eget subjektive 

blikk skape kontrasten til institusjonene. På tross av at fortellerjeget kjenner seg klossete og 

svak i det ujevne landskapet, ender han alltid opp med et blikk som ser forbi disse 

utfordringene, når han gjør stiene, stenene og grantreet til sine egne. Naturen vokser og 

forandrer seg gjennom hele teksten, som følge av fortellerens årvåkne blikk og 

subjektiverende skrift. For fortellerjeget Hamsun er for eksempel en kilde til utvikling det lille 

livet i toppen av grana. Han er døv for andre menneskers tale, mens naturerfaringen 

transcenderer denne døvheten. Slik er det fraværet av menneskelig handling og samhandling 

som dyrkes. Jeget velger denne ensomheten på de folketomme stiene, og naturskildringene er 

et ensomt sted for refleksjon og oppreisning fra det ydmykende fallet. Til sammenligning har 

ikke David noe annet valg enn å omgås de fastboende bøndene og Bev Shaw for støtte og råd, 

som en følge av den ødeleggende voldtekten. Men han føler seg aldri hjemme i denne 

fremmede delen av hans eget hjemland. I Disgrace er naturen derfor et destruktivt og 

fremmedgjørende sted. Davids blikk på landskapet innledes ofte med eventyrlysten 

fascinasjon for det pastoralske, men ender i spørsmålet om levedyktighet og datterens 

trygghet ute i villmarken. Selv ikke livet som vokser i datterens mage klarer han å forsone seg 

med, og skildrer ettermælet sitt på dystert vis som en forvitring. For David er det gjennom 

naturens forvitring, altså hundens død og hans egen bøddelrolle, at den sublime innsikten 

oppstår. Men i motsetning til Hamsuns triumferende sublimitet i blikket på naturen, har 
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Davids innsikt negativt fortegn. En kynisk konklusjon om at mennesket er et fravær av 

eksistens og liv.  

 

De to ulike blikkene på naturen i tekstene styres av feilstegets natur. Fordi de har trått feil på 

så ulikt vis, må de også tråkke seg frem på ulike måter. Hamsun er anklaget for å ha begått et 

åndelig svik mot sin egen nasjon under okkupasjonen, og for å ha bukket under for en 

umoralsk ideologi. Han opplever i forlengelse av dette en åndelig oppvåkning og triumfering 

over samfunnets dom, når han besjeler naturomgivelsene. Subjektiveringen av det svake eller 

døde naturobjektet negerer samfunnets blikk på fortellerjeget som sinnssykt og åndelig 

fordervet. David Lurie er på sin side anklaget for å ha begått en fysisk handling mot et annet 

menneske, og en annen kropp. Hans oppvåkning og erkjennelse finner sted i teksten når han 

tar livet av et levende vesen, og på nært hold bivåner livet som forlater kroppen. Dyrekroppen 

blir en kropp på linje med Melanie og Lucys utnyttede kvinnekropper, og til sist også Davids 

eget kroppsobjekt. Når det uvirkelige traumet setter inn, underliggjøres jegets egen kropp som 

et skall utenpå den skadede sjelen. Slik er det nettopp når David ikke ser kroppene som objekt 

eller i form av sin status, at det naturlige i mennesket åpenbarer seg i teksten. Naturen og det 

naturlige i Disgrace og Paa gjengrodde stier har slik til felles en oppdagelse av menneskets 

plass i verden, som naturlig vesen. Denne oppdagelsen transcenderer den klassiske ondskap-

godhet-dikotomien. For i skildringene av blikket på naturen ligger en erkjennelse av jegets 

ignoranse, betydningsløshet og dødelighet – og naturlige begjær. Som jeg allerede har vist, 

opplever David dyrets død og sin egen bøddelrolle som forvirrende. Men når jeg leser denne 

referansen til ondskap og godhet sammenlignet med Hamsuns apostrofe til mennesket, kan 

det subjektive blikket på naturens brutalitet knyttes til mer enn hans egen angst.  

 

He does not understand what is happening to him. Until now he has been more or less 

indifferent to animals. Although in an abstract way he disapproves of cruelty, he 

cannot tell whether by nature he is cruel or kind. He is simply nothing. (Coetzee 

2000:143) 

 

Og Menneske, her tenker jeg paa dig. Av alt levende i Verden er du født til næsten 

ingen Ting. Du er hverken god eller ond, du er blit til uten et tænkt Maal. Du kommer 

fra Taaken, og gaar tilbake til Taaken igjen, saa hjertelig ufuldkommen er du. Og 

Menneske, setter du dig op paa en sjelden Hest saa er det ikke noget som gjør den 

Hesten sjelden mere.(…)Hopper du av og slaar din Hat i Jorden for to Øine, to Øine 

som du møter? Det har du ikke Liv til. (Hamsun 1949: 53-54) 
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Gjengivelsen av naturen og det naturlige i disse passasjene blir til i tekstens selvrefleksjon. 

Davids «nothing» tilsvarer Hamsuns tåke.  Men kontakten med naturen innebærer ikke en 

konklusjon om skyld og det onde i jeget. Når fortellerjeget i Paa gjengrodde stier formaner at 

mennesket er født til ingenting og forlater verden som ingenting, er ikke dette basert på 

hvorvidt mennesket etterlater seg noe, eller om det levde et lykkelig og ærefult liv. De 

verdiene i mennesket som verdsettes i det rasjonelle samfunnet, er tvert om forgjengelige. På 

samme måte innser også David Lurie at umuligheten ved å peke på det onde og det gode i 

naturen, og i seg selv, innebærer at mennesket forblir et ingenting. Som naturlig vesen 

opplever han seg selv som et fravær av noe, uten at han kan formulere hva det er. I ytterste 

konsekvens er dette «ingenting» sublimiteten i seg selv. Slik kunne man si at det jeg til nå har 

kalt det pastoralske ved tekstene, like gjerne kan kalles representasjonen av den menneskelige 

naturtilstanden, fraværet av alt det man definerer som unikt menneskelig. Denne tilstanden 

skildres av Hamsun med ordene «Det har du ikke liv til.». Mennesket definerer seg selv ut i 

fra sin dominans over dyrets mindreverdige liv. Konklusjonen kan overføres til ikke bare å 

gjelde dyret, men også den undertrykkede. Eksempelvis er David avhengig av hunden, Lucy 

eller Melanie, for å endre sin snevre selvforståelse. Det ettermælet som trekkes frem i 

analysens tredje kapittel er plutselig ubetydelig, og den naturtilstanden som den vanærede må 

leve med åpenbarer seg for begge falne menn.  

 

Uavhengig av om denne skildringen av et fravær kan sies å være tekstenes krysningspunkt, 

kommer man ikke utenom sjangerens betydning i lesningen av utsagnet. I Paa gjengrodde 

stier er tekstutdraget ikke en refleksjon rundt jeget. At passasjen er skrevet som er apostrofe 

gjør det til en vending utover mot verden, og ikke selvrefleksivt. Den tydeligste forskjellen 

mellom tekstene er derfor at Hamsun ikke tar innover seg naturen parallelt med egen 

selvrefleksjon, han skaper naturen på sine premisser. Ettersom det ikke finnes en ytre 

fortellerstemme i Paa gjengrodde stier som blander seg med jegets ekspressive perspektiv, er 

blikket på det enkelte treet, den unike stenen eller skogstien alltid perspektivert fra jegets 

subjektiverte tale. Det er videre relativt tydelig i teksten at det er fortelleren som skriver mens 

han vandrer. De romaneske virkemidlene som brukes i beskrivelsene av naturen, står i 

kontrast til de nøkterne og dagboklignende gjengivelsene av avhør, brev og talen i rettsaken. 

Det er et poetisert og symboltungt språk. Å subjektivere naturen betyr for Hamsun å heve seg 

over omverdenens dom, fordi det rene og naturlige er hans skrift, det er selvframstilling. 

Mennesket i Hamsuns apostrofe kan i sammenligningen leses som et omriss av David Lurie, 

mennesket som til slutt fant ut at det forlater denne verden gjennom tåken, uten status og ære. 
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Dannelsesreisen som David gjennomgår, fra det øyeblikket han forfører Melanie, til han tar 

livet av hunden i Salem, er en type dannelsesreise som Hamsun bastant hevder han allerede 

har tatt. Romanfortellingen går videre utenom Davids bevissthet, mens alt av levende liv i 

Paa gjengrodde stier avhenger av det skrivende og talende selvbiografiske jeget.  
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5.  Ironi og metafiksjon: Erkjennelse eller avstand? 

 

Dobbeltkommunikasjon i seg selv utgjør en vending bort fra selvransakelse, og mot det 

opphøyde intellektet og verden utenfor jeget. Med intellektet som opphøyd, mener jeg at 

fortellerjeget henviser til noe utenfor teksten, enten til en kulturell referanse eller til en 

mening som kan være skjult for leseren. I boken Luft, vind, ingenting. Hamsuns 

desillusjonsromanar frå Sult til Ringen sluttet, undrer Atle Kittang seg over den vekslende 

hamsunske ironien og dens effekt i romanteksten. «Men kva slags ironi? Er den eintydig og 

sarkastisk, eller tvetydig og med desperasjonens undertonar?» (245). Dette spørsmålet kan 

også overføres til lesningen av Paa gjengrodde stier, hvor fortelleren veksler mellom spydig 

sarkasme og tekstintern ironi.  

 

I fiksjonsteksten kan man finne ironien på ulike nivåer. Cleanth Brooks poeng om samspillet 

mellom enkeltdelen og helheten i poesien, skaper et skille mellom åpenbar ironi, sarkasme, og 

en mer «dyktig manipulering av konteksten» (61). I min analyse av den skjønnlitterære 

tekstens ironi, vil jeg bruke begrepet episk ironi for å belyse den samme manipuleringen av 

narrativet, som Brooks finner i diktet. Episk ironi defineres som fortellerens distanse og 

forslagne forhold til den fortalte verden, og kommer særlig til syne i teksten når et utsagn, en 

hendelse eller en skildring står i et ironisk forhold til et annet utsagn, hendelse eller skildring i 

teksten (Baldick 2008). Den ironiske funksjonen kommenteres det ikke nødvendigvis på fra 

fortellerstemmens side.   

 

De stedene i den selvbiografiske teksten hvor det derimot kommenteres på tekstens tilblivelse, 

leser jeg som en interessant metafiksjon. I Paa gjengrodde stier er fortelleren stadig 

tilstedeværende med sine kommentarer. I romaner hvor illusjonen om tekstens fiksjonalitet 

opprettholdes, er metaperspektivet begrenset til steder i teksten hvor skriving og fortellingens 

tilblivelse kommenteres tekstinternt. Flere steder i Disgrace er det mennesker rundt David 

som poengterer at de føler seg som bikarakterer i fortellingen om David Lurie. Men også hans 

ivrige forsøk på å skrive Lord Byrons liv leser jeg som en kommentar på fiksjonsteksten. 
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5.1 Ironi i den selvbiografiske fortellingen om feilsteget   

I dagboksekvensene, eller fortellerstemmens tale til leseren, er ironien ofte åpenbar og tydelig 

sarkastisk i Paa gjengrodde stier. I Kittangs ordelag vil jeg kalle denne sarkasmen entydig, 

men også bitter.  Ett eksempel på de mange stedene i teksten hvor fortellerjegets sarkastisk 

biter fra seg, er i bemerkningen om at bibliotekaren ikke vil låne ham bøker selv om noen av 

dem kan være skrevet av ham selv. Også i frustrasjonen over rettsprosessen som aldri ender er 

fortellerstemmen sarkastisk på omverdenens bekostning. «Vilde det ikke være vel saa lurt at 

gjøre noget ved mig mens jeg enda var ilive?» (83). «Det kan godt være at det fra nu av er 

mest praktisk at utsætte mig halvaars- og helaarsvis om gangen. For hvordan skulle man ellers 

få bukt med alle mine kommende års seiglivethet?» (84). I disse tilfellene av ironi er det 

snakk om en entydig og direkte latterliggjøring av omverdenens lite gjennomtenkte logikk. 

Setningenes budskap er rett nok ironisk, at forfatteren av en bok skal forhindres i å påvirkes 

av boken, men ironien er ikke skjult i fortellingens framstilling.  

 

Sarkasmen skiller seg på denne måten fra det jeg har lest som en episk ironi i Paa gjengrodde 

stier, en ironisering i den narrative konstruksjonen. I hvilken grad kan det eksistere en episk 

ironi i et slikt verk? I den selvbiografiske teksten kan det ikke oppdiktes en fiksjonsverden for 

å skape ironiske undertoner. Når Atle Kittang i sin studie av Hamsuns romaner, utelater Paa 

gjengrodde stier, er det hovedsakelig fordi boken ikke kan innlemmes i den sjangerkategorien 

som kjennetegnes ved illusjonsbrudd (Kittang 1996:13)
8
. Med andre ord fordi boken ikke 

fremstiller en fiksjonsverden, hvilket analysens formål krever. Jeg finner likevel at selve 

historien om den falne mannen i teksten til tider konstrueres ved bruk av episk ironi, og at det 

er en annen illusjon som brytes med denne ironien – illusjonen om biografens autentiske 

erkjennelse. Når ironien skaper tvetydighet, blir også gjengivelsen av feilsteget preget av den 

samme usikkerheten rundt erfaringens rot i virkeligheten. Ett eksempel er den allerede nevnte 

sekvensen hvor fortellerjeget etterligner at han hører noen som taler til ham. Etter at Hamsun 

med bitterhet har fortalt om professor Langfeldt som konfiskerer svarerne på den psykiatriske 

undersøkelsen, slik at han ikke har en erfaring å skrive om, gjengis en konkret erfaring i 

teksten. «Nogen kalder paa mig, jeg hører det–» (76). På poetisert vis skrives fortellerjegets 

erfaring direkte inn i teksten, på tross av fortellerens lakoniske konstatering om at han ikke 

har noe å skrive inn i tekstens tomrom. Gjengivelsen av stemmene er slik en tekstintern 

                                                           
8
 Jeg viser her til fotnote på side 13, hvor det argumenteres for utelatelsen av Paa Gjengrodde stier i studiet. 

Min forståelse er ikke her basert en lengre, inngående diskusjon fra Kittang, men min tolkning av hans valg av 
primærtekster  
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selvmotsigelse, en episk ironi som representerer fortellerjegets autoritet i sin egen livshistorie. 

Den erfaringen som faktisk deles, viser seg å være minnet av en stemme som taler til 

fortelleren. Det har ingenting med svekkede sjelsevner å gjøre.  

 

Jeg finner en særlig interessant form for episk ironi i Paa gjengrodde stier i tematiseringen av 

tale og fravær av tale. Eksempelvis, i etterligningen av avhøret med forhørsdommeren er den 

anklagede tilbakeholden og påtar seg retten til ikke å fortelle alt. Derfor tier han om sin 

oppfatning av partiet NS når forhøret blir etterlignet i teksten. . «Jeg svarte at det var bedre 

Folk end mig i det Nasjonalsosialistiske Selskap[…]» (10). Overfor leseren uttrykker han 

derimot hvordan saken er, nemlig at det er andre gode menn med høy status i det nazistiske 

partiet. «Men jeg tidde med at det var ikke mindre end fire Læger, bare for at nævne én 

Kategori. Det hørtes ut for at jeg i det hele tat var for god til at tilhøre det nasistiske 

Komplott.» (10). Han kan avsløre for leseren at han er redd for å fremstå som for god dersom 

han forteller hele sannheten. Dobbeltheten finner jeg i teksten ved at Hamsun etterligner en 

situasjon hvor han ikke trenger å forsvare seg for myndighetene, parallelt med at han forsvarer 

seg for leseren. Forsvaret skjer da på to fronter, både mot den historiske anklagen, men også 

mot selvbiografiens underkastelse: bekjennelse. Gjennom ironien tilsløres denne effekten.  

 

Tematiseringen av stillhet og fraværet av tale blir eksplisitt nevnt av fortellerstemmens flere 

steder i teksten. «Gud velsigne alt som ikke bare er almindelig Mennesketale som vi skal sitte 

og forstaa. Ogsaa Taushet er velsignet av Gud.» (85) Lovprisningen av tausheten glir deretter 

over i fortellerens vanskelighet med å tale. «Alle har nu saa længe tiet til mig at jeg har glemt 

at tale, jeg har vært alene, jeg har set godt før, men ikke hørt. Jeg nærmer mig visse 

Orientaleres Standpunkt: den nødvendige Taushet. Jeg snakker ikke en gang med meg selv 

nu[…].» (65). Igjen fremstilles det tause jeget, men denne gangen spesifiseres det at han har 

glemt hvordan man snakker med andre. Ironisk nok kan den selvbiografiske fortellingen sies å 

være nettopp som en form for tale til en mottaker, der mottakeren er kneblet og ikke kan 

komme med motsvar (Sturrock 1993:1). Den selvbiografiske tekstens virkelighetsillusjon 

forstår jeg som talen om den hele og fulle sannheten overfor den implisitte leseren.  Alt 

snakket om å tale og tie i Paa gjengrodde stier fremstår da som ironisk, når tekstens sjanger 

innebærer å bekjenne overfor leseren og verden.  Videre kan det legges til at teksten er formet 

i et svært muntlig språk, som i setningen «Men Gudskjelov, det er ialfald Vaar!» (85) og «Aa, 

det uendelig smaa midt i det uendelig store[…]» (87). Muntligheten i språket styrker 

inntrykket av at teksten er en tale til leseren, og fremstår som ironisk når fortelleren eksplisitt 
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forfekter at han har mistet evnen til å tale. Slik også som et brudd med den selvbiografiske 

tekstens virkelighetsillusjon, på samme måte som ironien bryter med romanens fiktive 

illusjon.  

 

Ironien rundt det å tale blir til sist relevant for forståelsen av feilsteget når den historiske talen 

i rettsaken trykkes i teksten. Jeg leser det å måtte tie, den nødvendige stillhet, og lovprisingen 

av alt det som ikke er vanlig mennesketale, som en ironisering over den påtvingende talen 

overfor omverdenen i retten. Talen i retten er i ytterste konsekvens den nødvendige talen for 

omverdenen. Gjennom den tekstinterne ironien blir den derimot en alternativ, tvunget tale.  

Fortellerjeget i Paa gjengrodde stier pendler hele tiden mellom håp om tilgivelse og respekt 

fra fedrelandet, og bitter og sarkastisk ironi som skyver omverdenen unna. Som vist i kapittel 

3 begjærer fortellerjeget tidvis integrasjonen i det hverdagslige felleskapet, på gamlehjemmet 

eller i bybildet, samtidig som dette felleskapet i seg selv aldri evner å integrere den 

fremmedgjorte, geniale forfatteren. Det er her snakk om en klassisk hamsunsk ironi, hvor 

jeget maner frem fellesskapsfølelsen, men på samme tid distanserer seg fra selve fellesskapet 

(Kittang 1996:310). I Paa gjengrodde stier blir denne ironiseringen en stopper for tekstens 

selvrefleksivitet og erkjennelsesfunksjon. Slik Wærp påpeker at vandringen skaper refleksjon, 

er selvironien under vandringen etter min mening det som skaper skinnrefleksjonen (Wærp 

2009:183). Fortelleren latterliggjør ofte seg selv og sine «bragder» under turene, men 

demonstrerer da på samme tid selvinnsikt og overblikk.  

 

I begyndelsen maa jeg sitte stille og tør ikke reise mig og være Kar, men min Hjerne 

rusler og arbeider. Jeg ser paa klokken – kjære jeg har brukt bare nogen elendige 

Minutter til Opstigningen, og her sitter jeg nu paa min Tinde og nyter meg som om jeg 

har gjort noget. (10) 

 

Ogsaa dette var en smal Sak for mig, skjønt jeg stupte tosket engang og kom under 

med Armen. (11)  

 

Fortellerstemmen spiller her skuespill, ved å være både overmodig uovervinnelig, og på 

samme tid ydmyk og selvironiserende. Fortelleren omtaler seg selv som en fjellklatrer på en 

«Tinde», før han latterliggjør sin egen følelse av triumf og mestring.  På denne måten fremstår 

latterliggjøringen som et vrangbilde av kunstnergeniet og samfunnsposisjonen. Ettersom det 

er jeget som selv skaper dette bildet, blir det selvironisk. Som vist i kapittel 4 er store deler av 

bokens naturskildringer preget av den dobbeltheten som Sturrock kaller masker (5). Den 

gamle turgåeren føler seg liten og svak i møte med naturen, men selve fortellerstemmen 
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klinger av sublim innsikt og har et blikk som ser forbi disse hindringene.  Der Kittang i sin 

analyse av Hamsuns romaner finner en utpreget refleksivitet, som følge av ironien, vil jeg 

påstå at det ironiske får en motsatt effekt i det selvbiografiske verket, en slags 

skinnrefleksivitet (28). Med dette sikter jeg til en vending bort fra den entydige bekjennelsen i 

talen til mottakeren, og mot den avvæpnende og nyanserende selvironien. Ironien preger 

derfor også vandringen i naturlandskapet, hvilket rokker ved den påståtte refleksjonen som 

følge av turene. Det Kittang derimot også argumenterer for, er at denne refleksiviteten kun er 

en illusjon, og kanskje heller peker mot et fravær av liv (264). Denne negeringen av romanens 

evne til å skape liv kan sammenlignes med negeringen av selvinnsikten og erkjennelsen i Paa 

gjengrodde stier.  

 

5.2 Ironi i den skjønnlitterære fortellingen om feilsteget 

Den kanskje mest åpenbare formen for ironi i romanen Disgrace finner jeg i det narrative 

utgangspunktet: karakteren David Lurie. Navnet David har en åpenbar bibelsk konnotasjon, 

og jeg forstår det slik som et ironiserende vrangbilde av Guds utvalgte og hans feilsteg. I 

motsetning til bibelens David, finner ikke David Lurie støtte i høyere makter når han feiler, 

og budskapet blir slik at den moderne sekulære mannen står alene mot det skamfulle begjæret 

og den destruktive døden. Videre blir leseren kjent med David som professor i klassisk 

litteratur, og ekspert på romantikken. Gjennom hele teksten finnes konnotasjoner og konkrete 

referanser også til litteraturhistoriens klassikere, til dikt og idehistoriske tanker, hvilket jeg har 

lest som Davids kunnskaper, som han til tider støtter seg på, og andre ganger uttrykker med 

sarkasme. Som en kjenner av lidenskapsidealet og det sublime i litteraturhistorien, er han 

ironisk nok distansert og ignorant i møtet med virkelige mennesker, og særlig kvinner.  

 

Ettersom Davids mangel på innsikt viser seg gjennom fortellingens gang, mener jeg at 

undersøkelsen av den episke ironien er mer fruktbart enn tolkningen av de intertekstuelle 

referansene. I tillegg er det ikke i de intertekstuelle referansene at jeg finner det dypeste laget 

av ironi. Det er heller i dialog med andre karakterer og i fordoblingen av Davids møte med 

seksualiteten, at ironien viser seg. For enhver observant leser står særlig voldtekten av Lucy i 

et direkte forhold til hans egen seksuelle kontakt med den unge studenten og den seksuelle 

gråsonen han har bevegd seg innenfor. Jeg anser derfor voldtekten som en semantisk vending 

i teksten, bort fra de uproblematiske beskrivelsene av Davids forhold til sex og 

kvinnekroppen. Narrativt sett blir fortellerstemmens ironi etter den traumatiske hendelsen mer 

spottende enn leken og humoristisk. Idet han blir stengt inne av Lucys voldtektsmenn, minnes 
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han et ertende barnerim om to gamle damer som blir stengt inne på et toalett. Jeg forstår 

denne latterliggjøringen av jeget som representasjonen av Davids følelse av skam og svekket 

integritet. Den spottende latterliggjøringen blir tydeligst i teksten etter at han hjelpeløst må 

innfinne seg med at voldtektsmennene går fri. «He speeks Italian, he speaks French, but 

Italian and French will not save him here in darkest Africa. He is helpless, an Aunt Sally, a 

figure from a cartoon» (95). Gjennom den ekspressive selvironien blir David Lurie smertelig 

klar over sin egen tilkortkommenhet, på tross av all hans akademiske kunnskap. «Nothing that 

he, the one-time teacher of communications, can see. Nothing short of starting all over again 

with the ABC.» (129).  Til tross for at han har fått navnet sitt trykket på flere utgivelser, som 

professor David Lurie, er han er ironisk nok lettet over at lokalavisen i Salem har feilskrevet 

navnet hans. «He is glad that no connection is made between Ms Lourie’s elderly father and 

David Lurie, disciple of nature poet William Wordsworth and until recently professor of Cape 

Technical University.» (116). På latterliggjørende vis kaller han seg selv «diciple», og viser til 

sin den blinde tiltroen han tidligere har hatt til kunsten og filosofien gjennom livet. Når 

holdningene hans til verden ikke holder stand mot den virkelige verdens prøvelser, ironiserer 

teksten over dette tankesettet. Mot tekstens slutt er det David som har gjennomgått det jeg vil 

kalle en dannelsesreise, der menneskene han latterliggjorde i begynnelsen, nå leder David ut 

av dette mørket. I konklusjonen om at han er et tomt skall i møte med den brutale 

virkeligheten rundt seg, døden og destruktivt begjær, er det ironisk nok læreren som behøver 

rettledning. «[…]my dearest daughter. Whom it has fallen me to guide. Who one of these days 

will have to guide me.» (156). David blir på denne måten avslørt i teksten som ignorant, 

nettopp ved at han bygger sin kunnskap på andres manglende kunnskap. «The kind of “irony” 

David Lurie appears to possess, the irony that does not “escape” him, also has a relationship 

to ignorance: he derives his own sense of superior intelligence and understanding from 

comparing these qualities to everyone else’s ignorance.» (283). Som en omvendt sokratisk 

ironi, viser den selvbevisste, skråsikre og elitistiske David seg som kunnskapsløs i møte med 

livets enkle spørsmål. Men her er det spørsmålene teksten reiser som tar Sokrates-rollen, og 

avslører David som ignorant.  

 

En fremtredende ironi i Disgrace, som undersøkt i Paa gjengrodde stier, er dobbeltheten i det 

å tie, men samtidig tale. Flere steder i narrativet må David forklare seg, hvorpå han i den 

etterlignede dialogen nekter å tale. Under høringen på universitetsledelsens kontor avstår fra å 

komme med en konkret, offentlig tilståelse, og gir ikke komiteen annet enn romantiserte 

forklaringer. Parallelt med at David påberoper seg retten til å tie, ser han i sitt indre for seg 
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hvordan han hadde sex med Melanie mer eller mindre uten samtykke. På denne måten 

forklarer han overfor seg selv akkurat hva som skjedde, og konkluderer i sitt indre med at det 

absolutt var uønsket fra Melanies side. I samtalen med ekskonen Rosalind velger han å tie 

uten noen forklaring overhode, og overfor datteren tilsløres forklaringen på hvorfor han 

gjorde som han gjorde, med nok et romantisert og poetisert utsagn. «My case rest on the 

rights of desire.» (89). Også i denne passasjen gjengis erfaringen av overgrepet på den passive 

kvinnen, men kun i protagonistens indre bevissthet. Konstruksjonen av den episke ironien i 

Disgrace viser slik to parallelle sider av feilsteget, to sider som ikke samsvarer med 

hverandre. Det manglende samsvaret forstår jeg derimot ikke som at feilsteget er for 

komplisert og sublimt til å skildres entydig, jeg forstår det som en ironiserende kommentar på 

Davids arroganse. For i gjengivelsen av den seksuelle handlingen fremstår begrepet om 

romantisk begjær som et halmstrå å gripe etter. Davids romantisering av feilsteget fremstår 

særlig ironisk når det settes opp mot Lucys bearbeidelse av sitt eget traume. Hun forfekter på 

sin side retten til å tie. «What happened to me is my business, mine alone, not yours, and if 

there is one right I have it is the right not to be put on trial like this, not to have me justify 

myself.» (133). Lucy bruker det samme ordet som David gjorde i sitt utsagn om retten til 

begjæret, «right», og med kursiveringen understrekes ordbruken i tonefallet. Der han 

påberopte seg retten til å utøve det naturlige begjæret, påberoper hun seg retten til å slippe å 

fortelle om den andres voldelige begjær. Gjennom faren og datterens utsagn blir tekstens to 

ulike definisjoner av det mannlige begjæret stilt opp mot hverandre. Med ironisk klang stiller 

teksten spørsmål ved grensene for det voldelige, destruktive begjæret, og det sublime, vakre 

begjæret.  Den ironiske klangen kan sies å klinge i favør av det undertrykkede objektet, 

kvinnen.  

 

Ettersom ulike versjoner av sannheten tilføyes i Disgrace, finner jeg også en ironi i ønsket om 

å ikke være bevisst det ubehagelige, samtidig som det ubehageliges tilstedeværelse tvinger 

frem bevisstheten. Ordet «oblivion» går igjen i teksten, og kan oversettes til en slags 

ignoranse og bevisstløshet, men kan i andre tilfeller bety glemsel. Begrepet er altså ikke 

direkte oversettbart til norsk, fordi det rommer flere konnotasjoner, både å glemme og å være 

helt ignorant overfor noe (Butterfield 2016). Tidlig skildres Davids seksuelle klimaks etter 

samleiet med Melanie, som at han faller tilbake i «blank oblivion» (19). Selve skildringen 

viser til hans fysiske tilstand, men i overført betydning kan det bety å være bevisst noe. 

Ettersom ordet gjentas senere i teksten, peker det tilbake på samleiet med Melanie. «When 

people bring a dog in they do not say straight out ‘I have brought you this dog to kill’, but that 
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is what is expected: that they will dispose of it, make it disappear, dispatch it to oblivion.» 

(142). Her brukes ordet i en annen betydning, om å ville slette dyrets eksistens fra menneskets 

bevissthet. Tredje gang «oblivion» nevnes er i forbindelse med Davids motivasjon bak 

skrivingen, i en romantisert formulering av kampen mellom begjæret og bevisstheten. 

«[…]between a yearning to prolong the summer of the passionate body and a reluctant recall 

from the long sleep of oblivion.» (184). Jeg leser disse tre setningene i tilknytning til 

hverandre fordi de alle på hver sin måte representerer kropp-bevissthet-dikotomien. Kroppene 

representerer problematiske sider ved livet, døden og seksualiteten, og ordet «oblivion» 

representerer behovet for å viske disse ubehagelighetene ut fra bevisstheten. Ironien ligger i at 

det uunngåelige kroppslige nærværet gjentatte ganger fører til «oblivion», fravær av eksistens. 

David ønsker sterkt å være fri fra skammen som kommer av feilsteget, slik hundeeieren 

ønsker å brenne hunden ut av bevisstheten, og operakarakterene higer etter det sublime 

begjærets ubevissthet. Men de fysiske kroppenes nærvær, det pustende livet, gjør at David 

stadig blir bevisst feilsteget han skulle ønske han kunne glemme. Det betyr ikke at ironien er 

uttalt fra fortellerstemmens side, eller noe David er bevisst. Ved bokens slutt fortsetter tvert 

om protagonisten å ta de samme valgene som før. Etter hjemkomsten til Cape Town plukker 

han opp en ruset og svært ung prostituert som minner ham på sitt evige begjær. «Why not,he 

thinks, on this night of revelations.» (194). Det bibelskklingende ordet «revelations» skaper 

konnotasjoner til åndelige og spirituelle åpenbaringer om Guds eksistens. De åpenbaringene 

David sikter til, er ikke annet enn at han er overlatt til seg selv og sin egen primitive natur. 

Den etterfølgende indre spørsmålsstillingen om hvordan han kunne glemme effekten sex har 

på ham, stadfestes den ironiske motsetningen mellom sjelelig erkjennelse og kroppslige 

lyster. «So this is all it takes!, he thinks. How could I ever have forgotten!» (194). Bokens 

ironiserende og ertende konklusjon er at det eneste David Lurie kan gjøre for å unnslippe 

vanæren etter feilsteget og datterens traume˗ to seksuelle hendelser han ikke kan glemme, er å 

gjenoppleve sin egen primitive seksualitet på det simpleste vis.  
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5.3 Metafiksjonen i tekstene: Å skrive liv  

Slik fortellerjeget i Paa gjengrodde stier sier om husarresten at den ikke kunne være 

bokstavelig ment, spør David Lurie høringskomiteen «’Why? Why is it so important that I 

subscribe to a statement’?» (53). Uttalelsene er av ulik betydning, men problematiseringen av 

skriftliggjøringen av feilsteget har de til felles. For de to skyldige betyr skriftliggjøringen å 

miste kontrollen over sin egen livsshistorie, narrativet om hvem de er.  

Metaperspektivet er tydeligst  i Paa gjengrodde stier når fortellerjeget kommenterer på sin 

egen skriveprosess. Teksten bærer som sagt preg av å være et avtrykk av et skrivende 

øyeblikk. Fortellerjeget skaper en ironis i teksten når han påpeker skrivesperren samtidig som 

at skrivingen finner sted.  

 

Jeg skjærer op to nye Blyanter med Toldkniven for at være rustet til en sublim 

Forklaring, men den vil ikke komme. Hvad skal jeg gjøre da? Jeg er snudd op ned paa, 

det er Saken[…]Fire eller fem gode Sanser i Dvale og den sjette Sans borttusket for 

mig. (Hamsun 1949:59) 
 

Begrepet sublim forklaring er i seg selv paradoksalt. Å forklare noe kan sies å stå i et 

motsetningsforhold til det sublime, fordi det sublime er uforklarlig, det er ikke mulig å 

språkliggjøre. Ironiseringen over sin egen skriving gjør på denne måten narr av forventingen 

om sublim innsikt. Skrivingen er dessuten omtalt som en sans, ikke en tillært teknikk. Fordi 

det å skrive er en impuls hos fortelleren, blir forfatterintensjonen, forsvarsskriftet og 

tekstkonstruksjonen, avfeid. På samme vis skildres skrivingen som en ukontrollert impuls, en 

sans, billedgjort med vannet som finner veien ut av kranen i små doser. «En, to, tre, fire, – slik 

sitter jeg og noterer og skriver småstubber for meg selv. Det er ikke noe, men bare gammel 

vane. Jeg lekker varsomme ord. Jeg er en kran som står og drypper, en, to tre, fire –» (53). På 

et overordnet nivå reflekterer derimot fortelleren over skrivingen, gjennom skrivingen. Ironisk 

nok tar fortelleren et steg tilbake og formulerer den ukontrollerte skriveprosessen. Dessuten 

bør man ikke undervurdere ordene «for meg selv», fordi denne tilsynelatende uskyldige 

skildringen av den private skrivingen, egentlig fornekter hele bokutgivelsen. Skriver jeget for 

seg selv eller for den boken som leseren sitter med mellom hendene? Det kommenteres også 

på hva han skriver om, men selv om feilsteget og anklagen er tekstens bakteppe, omtales 

innholdet i skrivingen som ubetydeligheter.  «Det er noget Smaatteri jeg skriver om, og det er 

noget Smaatteri jeg skriver.[…]Alle Fanger maa skrive om de evindelig daglige Hændelser og 

vente paa sin Dom[…]Jeg skriver om noget lignende – av Frykt for hvad som kunde hænde 

mig hvis jeg skrev om noget andet.» (111). Slik jeg forstår setningen virker det som om 
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fortelleren ønsker å skrive om feilsteget, men ikke tør. Likevel skrives det indirekte om 

feilsteget, eller dette «noe», når han nevner arrestasjonen, dommen og frykten. Feilsteget 

nevnes bare indirekte, som noe han blir tvunget til å skrive om. Den nødvendige skrivingen, at 

han må skrive som alle andre fanger må, står i kontrast til den tidligere nevnte nødvendige 

tausheten. På ett sted i teksten gir Hamsun derimot fra seg fortellerrollen sin, og lar Martin fra 

Kløttran dele sin fortelling. Teksten flettes inn i dagboknotatet, ved at Martin uventet trenger 

seg på fortellerjegets vandring i skogen. Idet han motvillig lar seg overtale til å lese Martins 

tekst, blir den også trykket i narrativet. Teksten har blitt lest som en allegori på Hamsuns egen 

historie, men jeg mener igjen at det burde leses som en del av det helhetlige narrativet. 

Dersom man da sammenligner Martins fortelling med Hamsuns fortelling, fremstår det som at 

Hamsun skriver for seg selv, mens Martin konstruerer en klassisk selvbiografi for 

omverdenen og ettertiden. «Det begyndte med at det var en Mand som het Berteus, han kom 

fra Kvæfjord og slog sig til» (42). Fortellingen er på parodisk vis kronologisk, enkelt fortalt 

og didaktisk. Ettersom det er en metatekst betyr det også at den virkelige fortelleren, Hamsun, 

kan avbryte teksten før den er avsluttet. Slik tar han tilbake makten som forteller i Paa 

gjengrodde stier.  

 

Når fortelleren senere skildrer hvordan han bruker språket, helt konkret hvordan 

skriveprosessen skjer, mener jeg å kunne trekke frem den virkelige funksjonen av 

metaperspektivet. «Jeg brukte visst Ordet man og bruker det av godt Hjerte. Jeg vet ikke om 

det inderst inde er tysk, men det er et uundværlig Ord for os.» (139). «Forresten – naar alt 

kommer til alt er det kanske uhyre likegyldig hvorledes vi bruker Spraaket. Hvis vi kan hjelpe 

os med det» (140). Gjennom den uheldige, men velmente bruken av ordet «man», illustreres 

feilsteget, fordi feilsteget var å skrive umoralsk. Det denne språklige demonstrasjonen har 

som hensikt å vise er at jeget var fanget i språkets feller, og slik begikk feilsteget å skrive til 

fordel for nazistpartiet. Dette forsvaret kommer i tillegg eksplisitt frem i talen. «Og det var 

ikke galt det jeg satt og skrev. Det var ikke galt da jeg skrev det. Det var rett, og det jeg skrev 

var rett.» (114) I talen til leseren forsøker den skrivende å vise hvor lett det er å trå i de 

språklige fellene, gjennom ironiseringen over det som kanskje kan være et tysk ord.  Denne 

ene setningen i talen slår meg slik som grunnprinsippet for konstruksjonen av Paa gjengrodde 

stier, det skrivende øyeblikket, hvor det skrivende subjektet løsriver seg fra den rasjonelle 

historien, og lar seg begeistre av ordene som kommer rennende. Dette øyeblikket skiller seg 

fra den planmessige, rasjonelle ideologiske skriften som er feilsteget.  
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I Disgrace finnes ikke den samme fortellerstemmen som leker med sin egen fiksjonalitet, eller 

noen forfatterinstans som kommenterer på skriveprosessen, som i Paa gjengrodde stier. Men 

flere av karakterenes utsagn overfor David leser jeg som et ironisk nikk til fiksjonen, for 

eksempel Lucys utbrudd når David ikke setter seg inn i hennes livssituasjon etter voldtekten. 

«You behave as if everything I do is part of the story of your life. You are the main character, 

I am a minor character who doesn’t make an appearance until half way through.» (198). 

Setningen bryter ikke direkte med tekstens fiksjonalitet, men for den som leser Davids 

selvsentrerte narrativ, kan det likevel fremstå som en ironisering over denne romanteksten. 

Særlig når det kun er protagonistens perspektiv som utgjør fortellingen. Den samme effekten 

kommer frem i en samtale med Rosalind.  

 

’Lucy and I still get on well,’ he replies. ‘But not well enough to live together.’  

‘The story of your life.’  

‘Yes.’  

There is a silence while they contemplate, from their respective angles, the story of his life. 

(189) 

 

Ironisk nok kommer aldri Rosalinds respektive synsvinkel,  i overført betydning hennes 

narrative stemme, frem utenfor dialogen med David. Det ironiske budskapet av samtalene 

med kvinnene i hans liv, blir altså hvorvidt den skjønnlitterære fortellingen evner å fremstille 

alle sidene ved en fortelling, men også om man i fortellingen om ens liv har interesse av å 

nyansere virkeligheten. Et annet eksempel på en lignende ironi kan leses i Mr. Isaacs 

kommentar til David når han forsøker å be om tilgivelse. «’How are the mighty fallen!’ 

Fallen? Does mighty describe him? He thinks of himself as obscure and growing obscurer. A 

figure from the margins of history.» (167). Mr. Isaacs refererer, som en kristen mann, til det 

bibelske utsagnet og historien om Saul som faller i unåde. I den moderne engelske dagligtalen 

brukes derimot også dette begrepet om noen som tilsynelatende hadde prinsipper, men som 

bryter med disse. David tolker på underlig vis dette utsagnet bokstavelig, på tross av all sin 

kunnskap om litteraturhistorien. Han reagerer på framstillingen av seg selv som mektig, i 

motsetning til en obskur figur fra historiens ytterkant. På ironisk vis kan romankarakteren sies 

å være nettopp dette, en figur tatt ut av historien, men som på samme tid omskriver den 

virkelige historien. Den kvinnelige kollegaen hans kommenterer direkte på Davids forståelse 

av seg selv som en ahistorisk figur. «’[…]just an impulse he could not resist, with no mention 

of the pain he has caused, no mention of the long history of exploitation of which this is 
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part.’» (53). Kollegaen som etterlyser den historiske forståelsen av feilsteget, skaper på denne 

måten en referanse til den historieløse kunsten. Slik kan man også si at hun representerer en 

kommentar på kunstens romantisering og idyllisering av den mannlige voldelige seksualiteten 

gjennom historien.  

 

Selve skrivingen blir i aller størst grad tematisert i Disgrace med Byron-operaen. Ønsket om å 

skrive operaen nevnes både av David i dialog med andre, i hans egne tanker, før den til sist 

integreres i romanteksten. «Silence. The solitudine immensa offers no reply. Even the trio in 

the corner are quiet as dormice.(…)By any means she wants him back. Sitting at his table in 

the dog-yard, he harkens to the sad, swooping curve of Theresa’s plea, as she confronts the 

darkness.» (213). Parallelt med Davids egen skriving, nedtegnes fortellingen om Davids 

skjebne, romanteksten. Etter at Davids opera gjengis i teksten, erkjenner fortellerstemmen at 

operateksten ikke går noen vei, den kommer ikke til å utgis. Operatekstens funksjon i teksten 

får ytterligere mening når han forklarer Lucy at motivasjonen bak er ønsket om å skape noe. 

«[…]to produce something with a life of its own» (63). Når operaen faktisk gjengis mot 

bokens slutt, tar David selv plass i den fantasien han skaper, og klarer ironisk nok ikke å gi 

teksten liv uten å selv leve i teksten. I motsetning til de stedene i Disgrace hvor Davids 

erkjennelse og oppvåkning etterlignes ekspressivt, er denne metafunksjonen som operaen har, 

kun tilgjengelig for leseren, utenfor fortellingen. David nekter å innse at han ikke kan skape 

liv gjennom skrivingen, slik han ønsker.  

 

 

5.4 Oppsummerende sammenligning   

Det er ikke først og fremst feilsteget i Paa gjenogrodde stier og Disgrace som distanserer den 

falne mannen fra omverdenen og leserens sympati, men den gjennomgående ironien i 

framstillingen av feilsteget og samfunnets reaksjon. Til felles har ironien i tekstene en 

dobbeltkommunikasjon som kommer frem idet den anklagede tier i dialog med anklagerne, 

men gjengir virkeligheten overfor leseren. I romanteksten Disgrace kan denne dobbeltheten 

fremstå som Davids desperasjon, skam, men også livsløgn. I den selvbiografiske teksten 

fremstår det heller som at Hamsun møter den offentlige anklagen med et skuldertrekk i 

leserens retning.  

 

 Ironiseringen over jegets latterlige situasjon og karakter er i begge tekster en fremvisning av 

jegets menneskelige sider, satt opp mot de strenge kategoriene fra omverdenen. I Disgrace er 
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det som følge av traumatiske hendelser at David erfarer sin egen latterlighet. Med bitter ironi 

åpenbarer den utdannede og opplyste mannens hjelpeløshet og kunnskapsløshet seg. I 

Hamsuns tilfelle forstår jeg latterliggjøringen som en distanserende dobbeltkommunikasjon, 

han er både menneskelig og ynkelig, samtidig som han ser forbi det kroppslige og 

forgjengelige ved mennesket. Delvis kan dette leses som hans egen erfaring av å være 

vanæret, men ettersom sublim innsikt og bitter sarkasme tåkelegger denne erfaringen, er det 

ikke like lett å si hvordan det selvbiografiske jeget ser seg selv. Latterliggjøringen av jeget 

utfordrer ikke feilstegets natur, men omverdenens definisjonsmakt.  

 

Den store forskjellen mellom den skjønnlitterære teksten og den selvbiografiske teksten kan 

kokes ned til at den episke ironien i tredjepersons fortellerstemme kan fremstille motsvar til 

den dominante fortellerstemmen. I sammenligningen av tekstenes ironi åpenbarer det seg slik 

en paradoksal ulikhet. David Lurie er en fri mann i alle betydninger av ordet, men lever som 

en fange under erkjennelsen som siver inn fra ytterverdenen, og sin egen sperre mot å skrive 

noe autentisk. Hamsun er en ufri mann, i samfunnets varetekt, men skriver seg fri gjennom sin 

egen tale, og gjennom blikket på omverdenen. Den selvbiografiske stemmen er og forblir 

autoritet over sannheten i teksten. Fordi fortellerstemmens ironi i Paa gjengrodde stier skaper 

distanse mellom leseren og den virkelige historien, ser jeg på ironien som en fornektelse av 

selvransakelsen, og slik også et brudd med selvbiografisjangerens bekjennelsestradisjon. 

Ironien bør leses som en omskriving av det bildet omverdenen skaper av fortellerjeget, og en 

avstandtagen fra forsoningen.  Den episke ironien rokker ved det jeg har kalt David Luries 

dannelsesreise. Det finnes ingen konklusjon ved tekstens slutt som gir leseren trygghet om at 

David har erkjent sine feil, når han går i mot all lærdom idet han faller hen til de samme 

fristelsene som før, og omfavner sitt eget begjær. Idealene og rettesnorene hans blir ved 

fortellingens slutt ingenting, et fravær av utvikling.  

 

På den ene siden fungerer ironien i Disgrace og Paa gjengrodde stier som omskriving av den 

historisk-politiske konteksten, mens det på den andre siden eksisterer metfiksjonelle 

referanser i tekstene som skaper tvil rundt litteraturens evner til å gjengi noe annet enn tomt 

språk. De mange kvinnene i David Luries liv, kollegaen, datteren og ekskonen, kommenterer 

på Davids livshistorie, og ender slik opp med indirekte å kommentere på fiksjonstekstens 

snevre perspektiv. Ettersom forfatteren Knut Hamsun posisjonerer seg i fortellerstemmen, 

begrenser metaperspektivet seg til skildringer av selve skriveprosessen. Når det gjelder 

Hamsuns bevissthet rundt egen skriving, får dette en ekstra dimensjon dersom man leser 
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referanser til skriving og taushet i sammenheng med den transkriberte talen. Han stiller 

gjennom metaperspektivet spørsmål ved autentisiteten i den tvungne offentlige talen. I 

motsetning til de ensomme dagbokskriveriene eies denne transkriberte teksten av omverdenen 

og ble tvunget frem i det offentlige rom. Til sist består også et av dagboknotatene av 

fortelleren som demonstrerer språkets feller med det tyske ordet «man». I forlengelse av 

forsvarstalen, der Hamsun med inderlighet gjentar at han aldri anså skrivingen sin som gal i 

det skrivende øyeblikket, viser han dette poenget for leseren heller enn å proklamere det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

91 
 

Avsluttende diskusjon  

 

«St. Hans 1948. Idag har Høiesterett dømt, 

og jeg ender min Skrivning.». (Hamsun 1949:185) 

 

 

«Are you giving him up?» 

«Yes, I am giving him up.». (Coetzee 2000:220) 

 

 

Dersom vi tar Harold Bloom på ordet, ligger det en erkjennelse i de avsluttende setningene av 

Paa gjengrodde stier og Disgrace. David Lurie gir bokstavelig talt opp den dødsdømte 

hundekroppen i bokens siste setning. I overført betydning leser jeg noe mer inn i denne 

resignasjonen. «[H]im» kunne blitt forstått som Gud, i den forstand at protoganisten gir opp 

troen på Guds beskyttende hånd over mennesket. Men slik jeg tolker Davids verdenssyn, 

anser han ikke seg selv som Guds barn. Dette «ham» representerer den moderne mannen, den 

opplyste akademikeren, faren, den privilegerte sørafrikaneren, og elskeren. Med andre ord alle 

bilder David har skapt av seg selv som menneske gjennom livet. Det David i overført 

betydning gir opp, er selvforståelsen. Idet den selvbiografiske Hamsun legger pennen ned, er 

denne resignasjonen umulig å overse. Leseren blir tvunget til å reflektere over det lange 

forfatterskapet som nå avsluttes. Sammenlignet med de siste ordene i Disgrace, er denne 

avslutningen en saklig rapportering av at han nå ender sin skriving. Men sett i sammenheng 

med tekstens helhet, utgjør denne konstateringen en narrativ maktdemonstrasjon. Når pennen 

legges ned, settes det strek for fortellingen, talen og historien.  

 

Paa gjengrodde stier og Disgrace kan sies å være den moderne, sekulære verdens ekvivalent 

til Aristoteles’ klassiske feilsteg.  Disse moderne feilstegene er ikke begått av en intetanende 

helt på feil sted, til feil tid. Historisk sett er han født på rett sted til rett tid, men gjennom 

fiksjonaliseringen av denne historien virker feilen uunngåelig. Mange av litteraturhistoriens 

skamfulle, umoralske feilsteg blir begått av et mer eller mindre hverdagslig menneske, og det 

kan virke som om flere av disse verkene forsøker å fremstille det lukkede indre livet som 

ligger bak hverdagsmenneskets feilsteg. For eksempel er Poes fortellerjeg i «The tell-tale-

heart», Dostojevskijs Raskolnikov i Forbrytelse og straff, eller Camus’ Mersault i Den 

fremmede, alle mer eller mindre vanlige menn som lider i psykens lukkede rom. Paa 
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gjengrodde stier og Disgrace er derimot to fortellinger som sirkler inn fraværet av en slik 

innsikt: et ingenting mellom godt og ondt. Dette skjer ikke på samme måte som i Kafkas 

Prosessen, hvor feilsteget på underlig vis er fraværende. Åpenbaringen med negativt fortegn, 

den kyniske konklusjonen om et ingenting, kommer for det første fram fordi jeget i Paa 

gjengrodde stier og Disgrace aldri befinner seg i et psykisk vakuum. I motsetning til det 

innestengte fortellerjeget i Poes «The Tell-Tale Heart», beveger Hamsun og Lurie seg mellom 

ulike roller som omverdenen tillegger dem. Særlig forflytningen til et nytt landskap innebærer 

å måtte revurdere sin egen posisjon. I motsetning til Raskolnikov, som forblir i det samme 

miljøet i St.Petersburg, forlater David Lurie og Knut Hamsun byen til fordel for et ukjent 

terreng. Dette innebærer på ulikt vis at de tar innover seg de ukjente omgivelsene, samtidig 

som disse omgivelsene har en særegen innflytelse på jegets selvforståelse. Selv om heller ikke 

David lovpriser fellesskapet, innebærer Den andres verdenssyn at hans lukkede verden 

utvides noe. Men det er ironisk nok i to unevnelige hendelser at Davids verden totalt faller 

sammen: voldtekten av Lucy og løshundens død.  

 

For det andre er disse fortellingene hovedsakelig fremstilt fra perspektivet til den anklagede 

mannen. Knut Hamsuns tale er den eneste stemmen som kommer til orde i den 

selvbiografiske framstillingen, mens David Luries ekspressive tale til stadighet bryter inn i 

tredjepersonsfortellerens narrativ.  Den selvbiografiske fortelleren kontrollerer hvilke 

situasjoner den vanærede figuren fremstilles i, og hvem han snakker med. Slik utgjør møtet 

med omverdenen heller en «rousseausk» ynkeliggjøring av denne figuren, enn Humpáls 

subjektive splittelse. Når det kommer til den vanærede David Lurie, er hans indre splittelse 

mer reell, og viser seg i følelsen av å være et beist blant mennesker.   

Selvbiografens kontroll over narrativer gjør også utslag i metaperspektivet, altså referansene 

til det å skrive. Leseren gjøres stadig oppmerksom på at skapelsen av verket Paa gjengrodde 

stier, ikke er noe annet enn en ensom arrestants skriblinger i sin egen dagbok. Slik blir denne 

nødvendige skrivingen satt opp mot den historiske, tvungne talen i rettsalen i 1947. David 

Lurie er på ingen måte klar over at fortellingen om hans liv skrives ned, og ser seg selv som 

en marginal karakter i historiens ytterkant. Det lukkede romanuniverset gir kun plass til 

metaperspektivet gjennom andre karakterers kommentarer eller gjennom Davids forsøk på å 

skrive Lord Byrons liv. Tekstens budskap om språklig avmakt, retter seg slik mot litteraturens 

manglende evne til å gjengi den Andres erfaring, og den erfaringen som utgjør et fravær av 

godt og ondt.   
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På dette punktet viser den litteraturvitenskapelige sammenligningen hvordan jegets 

selvinnsikt og erkjennelse avhenger av tekstens språklige selvbevissthet. Jo mer den 

skjønnlitterære teksten peker mot sin egen omskriving av virkeligheten, jo lenger bort fra 

erkjennelsen om feilsteget beveger teksten seg. For selv om begrepet feilsteg ikke har sitt 

utspring i katolsk skyld eller kristent syndefall, er og forblir det en lukket normativ 

språkkategori. Dersom det er mulig å trekke ut en erkjennelse av Paa gjengrodde stier, er 

dette erkjennelsen av å være et skrivende menneske. Og at det skrivende mennesket erstatter 

omverdenens språklige kategorier. David Luries konklusjon er følgelig det stikk motsatte av 

Hamsuns skrivende bevissthet og uttalte erkjennelse, når den språklige avmakten fører til at 

David gir opp selvforståelsen. «[O]blivion» er tekstens omkved så vel som erkjennelse, og 

bekreftes etter min mening med bokens siste ord. Fraværet av noe, ubevissthet, glemsel, og 

det å gi opp, er flere sider av samme sak. Der fortellerjeget Hamsun bruker hver linje i boken 

for en en nøye tilmålt omskriving av sin egen historie og sitt ettermæle, finnes Davids 

erkjennelse som et ingenting mellom tekstens linjer. 
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