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Sammendrag
Knut Hamsun ga ut tre samlinger med til sammen 38 skjønnlitterære kortprosatekster mellom
årene 1897 og 1905. Forfatteren betegnet disse tekstene selv som skisser, skildringer og
historier. I ettertid er det blitt vanlig å omtale dem som noveller. I denne masteroppgaven
foretar jeg en bokhistorisk analyse av Hamsuns midterste novellesamling Kratskog (med
fokus på utarbeidelse, utgivelse og resepsjon). Boken inneholder 13 tekster som alle først ble
publisert i den trykte pressen i Skandinavia og Tyskland mellom årene 1886 og 1899. Det er
en stor variasjon mellom novellene når det gjelder stil, tematikk og i spørsmålet om de er
selvbiografiske eller ikke. Det er en oppfatning innen bokhistorien at den historiske
konteksten er grunnleggende for forståelsen av en tekst. Derfor inneholder min kommenterte
bibliografi over Kratskog-novellene i tillegg til opplysninger om novellenes førsteutgivelser i
Norge og eventuelt i utlandet, også en redegjørelse for relevante historiske og biografiske
momenter. Noe av dette er helt ny informasjon (se analysen av ”En Gaderevolution”).
Kratskog inneholder en av Hamsuns mest kjente og omtalte noveller – ”Paa Tourné”. I tillegg
til å være godt skrevet, er den spesiell fordi den finnes i to helt forskjellige versjoner. Også
tre andre noveller i boken er bearbeidinger og videreutviklinger av tidligere trykte versjoner.
To av dem skriver jeg grundig om i analysedelen der jeg kollasjonerer Kratskog-tekstene og
førstetrykkene: (En Ærkeskælm” versus ”Synd”, og ”Far og Søn. En Spillehistorie” versus
”Hazard”). Ved hjelp av en tekstkritisk tilnærming forsøker jeg å forklare bearbeidingene.
Jeg har lest hele samlingen parallelt med de enkelte tekstenes førstetrykk for å fange opp
viktige endringer i alle novellene. Til slutt tar jeg for meg de anmeldelsene av Kratskog som
jeg har klart å spore opp. Jeg har i den forbindelse også funnet en helt ny tekst skrevet av
Hamsun om novellesamlingen som ikke er registrert i tidligere forskning.
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1 Innledning
1.1 Introduksjon og tidligere forskning
Midt i sin karriere, i 1903, utga Knut Hamsun sin andre kortprosasamling Kratskog. Historier
og Skitser. Den inneholder 13 tekster, alle utgitt tidligere i den trykte pressen i Skandinavia
og Tyskland. Til sammen ga forfatteren ut 38 noveller i tre samlinger. Den første samlingen
Siesta med undertittelen Skitser kom ut i 1897 og den tredje, Stridende liv med undertittelen
Skildringer fra Vesten og Østen, i 1905. I 1988 utga Lars F. Larsen og Gyldendal Norsk
Forlag samlingen Livsfragmenter med ytterligere ni noveller. Tre av dem – ”På Tourné”,
”Synd” (omarbeidet av Hamsun til ”En Ærkeskælm”) og ”Småbyliv” – var tidlige versjoner
av novellene som er med i Kratskog. De resterende seks noveller i Livsfragmenter hadde ikke
vært utgitt i bokform tidligere.
I lys av hvor mange romaner Hamsun skrev, og hvor høyt verdsatte og mye lest
mange av dem har vært, har forfatterens litterære arbeider i andre sjangre kommet i skyggen
av romanene. Det er allikevel blitt skrevet om Hamsuns kortprosa både innenfor litterære
biografier (av Larsen, Kolloen, Ferguson, Haugan, Baumgartner) og i vitenskapelige
publikasjoner, og stadig nye forskere vier sin oppmerksomhet til disse tekstene.
Lars Frode Larsen, redaktøren av den siste utgaven av Hamsuns Samlede Verker i 27
bind (2007–09), har både i denne serien og tidligere ved Livsfragmenter og Livets røst.
Hamsuns beste noveller (2003) skrevet gode og oversiktlige kommentarer til Hamsuns
noveller generelt og enkeltvis, der han inkluderer nyttige realopplysninger om novellenes
førsteutgivelser. Både Larsen og Åsmund Hennig har beskrevet og gruppert Hamsuns
kortprosa-tekster1. De har drøftet hvorvidt Hamsuns korte historier og fortellinger som
forfatteren selv har betegnet som skisser og skildringer kan omtales som noveller. Av
Kratskog-novellene har Hennig skrevet litterære analyser av ”En ærkeskjælm”, ”På turné” og
”Livets røst”.
Ståle Dingstad har i sin forskning vist hvordan Hamsuns verker, spesielt fra det
tidligere forfatterskapet, har gjennomgått omfattende forandringer gjort av forfatteren selv
forut for hver nyutgivelse (strykninger, tillegg, …), men ikke så mye etter at tekstene ble gitt

1

Åsmund Hennig (2005). ”Se slike historier skal man fortælle”. Knut Hamsuns ni noveller – ni analyser.
Høyskoleforlaget AS.
Åsmund Hennig (2005). ”Noveller, historier og skisser” i Ståle Dingstad (red.): Den litterære Hamsun.
Fagbokforlaget, s. 77–103.
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ut som Samlede Romaner og Fortællinger (1907–1909). Dingstads budskap ”er at verkene
ikke er gitt en gang for alle, som stabile kunstverk, men endres over tid avhengig av hvilke
materielle og sosiale sammenhenger de inngår i” (Dingstad 2017b: 259). En slik tilnærming,
som tar for seg hele spekteret med forskjellige versjoner av et verk og ikke bare den mest
brukte forlagsutgaven eller ”forfatterens siste autoriserte utgave”, er i samsvar med den
klassiske filologiske tilnærmingen (264). Mange faktorer spiller inn på hvilke forandringer en
forfatter gjør med sin tekst. Som et resultat av endringene kan stemningen og stilen i den
litterære teksten bli helt annerledes. Ved å undersøke et verks bokhistorie og de forskjellige
versjonene, kan man også følge ”en forfatters utvikling av språk, stil og tematikk” (Bjorvand
Bjørkøy 2014: 453–454).
For å forstå et litterært verk godt, bør det undersøkes i en mye større sammenheng enn
selve den endelige kanoniserte versjonen. Av Kratskog-novellene har Dingstad skrevet om de
to forskjellige versjonene av ”Paa Tourné”. Denne underholdende fortellingen bygger på
Hamsuns mislykkede foredragsturné i Norge om Kielland og Strindberg på våren 1886. Et
interessant moment ved novellen er dens utviklingshistorie fra den første selvbiografiske
skissen i Dagbladet i 1886 til en ny, betydelig omarbeidet versjon med adskillig mer stoff,
slik den ble trykket 17 år senere i Kratskog (Dingstad 2017b: 228). I den nye versjonen er
fortellingen blitt ”til noe som knapt kan være selvopplevd” (229).
Når én novelle i Kratskog er så gripende og har en så interessant utviklingshistorie
som ”Paa Tourné”, får det en til å lure på hvilken kvalitet og bakgrunn de øvrige 12
novellene i samingen har. Ut fra det jeg vet, er det tidligere ikke blitt foretatt noen helhetlig
(og grundig) undersøkelse av en enkel novellesamling av Hamsun. Jeg ønsker å gjøre en slik
undersøkelse av Kratskog. Den inneholder tekster som er interessante av flere grunner. I
likhet med ”Paa Tourné”, er også ”En Ærkeskælm”, ”Smaabyliv” og ”Far og Søn. En
Spillehistorie” bearbeidinger og videreutviklinger av tidligere trykte versjoner. Det er også en
bred variasjon i tematikken i boken (kjærlighet, kunstnerliv, arbeid på farm, møte med et
spøkelse, folkeopptøyer, spilleavhengighet …). Handlingen utspiller seg både i småbyen og i
storbyen, i det hjemlige Nord-Norge og det nære København, men også i Amerika og Paris.

1.2 Problemstilling
De spørsmålene jeg ønsker å finne svar på i denne oppgaven er følgende:
Hvordan ble Knut Hamsuns novellesamling Kratskog (1903) til og hvordan ble den mottatt?
Jeg ønsker å belyse hva slags tekster Kratskog inneholder. I hvilken historisk og biografisk

2

kontekst ble de enkelte tekstene skrevet i? Hvor ble de utgitt første gang? Hvordan ble de
samlet til ett verk av forfatteren? Hvilke faktorer påvirket utgivelsen av boken (økonomien,
forlaget)? Tilnærmingen min til denne novellesamlingen er først og fremst bokhistorisk, men
jeg belyser også andre aspekter ved dette verket som jeg anser som relevante.

2 Teori og metode for oppgaven
Jeg vil undersøke Knut Hamsuns novellesamling Kratskog ut fra en helhetstenkning der jeg
er interessert i hvordan samlingen ble til, hva den består av, hvilken plass den har i Hamsuns
forfatterskap og hva slags mottakelse den fikk. Min innfallsvinkel er først og fremst
bokhistorisk. Det tredelte bokhistoriske perspektivet har med produksjon, distribusjon og
resepsjon av en utgitt tekst å gjøre (Dingstad 2017b: 17). Bokhistorie er en forholdsvis ny
retning i litteraturvitenskapen, som har vokst fram i kjølvannet av:
et større metodisk kursskifte innen litteraturfaget, den såkalte ’return to history’ eller ’return
to context’ som fant sted på 1980- og 90-tallet, særlig innen anglo-amerikansk teoridannelse.
Etter en lengre periode hvor formalistiske og fenomenologiske tilnærminger hadde dominert,
ble litteraturforskningen fornyet gjennom at man igjen plasserte tekster i en historisk kontekst
(Rem 2003: 15).

I motsetning til nykritikerne som mente at en tekst rommer sin egen fulle mening og at
teksten er en autonom størrelse som kan forstås uavhengig av kontekst, mener
bokhistorikerne at den historiske konteksten er grunnleggende for forståelsen. Bokhistorien
har en ny interesse for forfatteren, men denne interessen ser ikke forfatteren som den eneste
eieren og forvalteren av sin tekst, men som et ledd i bokens produksjonsprosess. Jeg vil ikke
sidestille forfatteren med de andre aktørene i denne prosessen. For forfatterens skrivearbeid
er en forutsetning for at det i det hele tatt kan eksistere tekster som blir gjenstander for
redigering, utgivelse og lesning.
Hamsuns brevmateriale tyder på at han var god på å markedsføre seg selv. Han klarte
å skape gode og personlige kontakter med forleggere i Norge, Danmark, Finland og Tyskland
og kom dermed inn på bokmarkedene der. De økonomiske faktorene blir ofte en viktig
drivkraft for en forfatter til å produsere enda flere tekster enda fortere. Slik var det også i
Hamsuns tilfelle, ikke minst i årene rundt utgivelsen av Kratskog, noe jeg kommer til å skrive
om senere.
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Robert Darnton har i sitt essay ”Hva er bøkenes historie” (”What Is the History of
Books”) fra 1982 belyst hvor bredt det bokhistoriske forskningsområdet er. Det omfatter
tendensene i bokproduksjon og -konsum, men også historien til biblioteker og forlag, til papir
og trykk. Det bokhistoriske arbeidet inkluderer også andre disipliner, slik som
kunnskapssosiologi, språk, historie og komparativ litteratur.
For å kunne ha en helhetlig tilnærming til det mangfoldige bokhistoriske feltet,
foreslår Darnton en modell for analyseringen av hvordan bøkene blir til og spres i samfunnet
(2009 [1982]: 179). Ifølge Darnton gjennomgår alle bøker vanligvis den samme syklusen: fra
forfatteren til forleggeren, derfra til trykkeren, så til distributøren, bokselgeren, og til slutt –
leseren. Leseren gir i sin tur tilbakemeldinger til forfatteren (anmeldelser, leserbrev, …).
Denne syklusen kaller Darnton for kommunikasjonskretsløpet, og han presenterer den som en
sirkulær modell (182). I midten av denne sirkelen finnes det faktorer som påvirker alle
leddene i bokens kretsløp. Disse er intellektuelle påvirkninger og publisitet, økonomiske og
sosiale forhold og politiske og juridiske sanksjoner. Darnton bemerker at det er vanlig i den
bokhistoriske forskningen å velge ut ett segment av kommunikasjonskretsløpet og analysere
dette. Man må allikevel ikke gi slipp på sitt holistiske fokus (180).
Jeg forsøker også å ha en holistisk tilnærming til Knut Hamsuns Kratskog, men jeg vil
fokusere mest på disse leddene ifølge Darntons modell: forfatter, forlegger og lesere. Valget
av trykkeri, speditører og bokhandlere spilte en mindre vesentlig rolle for at
novellesamlingen kunne nå sine lesere.
Tore Rem forklarer hvordan man med en bokhistorisk tilnærming legger vekt på ”at
en tekst alltid er materielt, historisk og sosialt situert” (2003: 20). Bok er et materielt medium
for en litterær tekst. Den materielle siden ved en bok gir signaler om forlagets satsning på den
konkrete forfatteren via valg som format, papir og binding. Om det er et stort eller lite forlag
som utgir boken, kan si noe om den forventede lesergruppen. Utgis en bok i få utgaver i en
enkel innbinding på dårlig papir, satser forlaget ikke stort på verket. Gis det ut en folkeutgave
av et verk der ”større mengder tekst presse[s] inn på tilsvarende mindre plass”, noe som gjør
utgaven billigere (Dingstad 2017a: 123), men opplaget er stort, forventer forlaget at mange
vil kjøpe boken.
I min undersøkelse vil jeg følge den oppfatningen innen bokhistorien at en tekst alltid
blir til i en konkret historisk situasjon som karakteriseres av tidstypiske sosiale, økonomiske,
kulturelle og politiske forhold. Det at novellene kom i bokform i 1903, ga dem ny status og et
mer langvarig liv. Etableringen av samlede verker til de mest anerkjente forfattere ble
”samtidens foretrukne form for konservering av forfatterautoriteten,” skriver Dingstad
4

(2017b: 18). Utgivelsen av Kratskog andre gang i Hamsuns Samlede Romaner og
Fortællinger i 1909 befester enda mer dens status som en viktig del av Hamsuns
forfatterskap. I 1916 gis Kratskog ut for tredje gang – nå i forfatterens Samlede verker.
Samlingens utgaver fra 1903, 1916, 1918, 1934, 1955 (og også senere utgivelser) er for øvrig
nå tilgjengelige digitalt for alle i Nasjonalbibliotekets nettarkiv.
Min interesse er rettet mer mot historien til selve novelletekstene, med et komparativt
fokus på førstetrykkene versus Kratskog-versjonene. Jeg ønsker å finne ut i hvor stor grad
Hamsun bearbeidet sine noveller før bokutgivelsen. Hvilke noveller ble gjenstand for en
grundigere bearbeidelse? Hva kunne være grunnen til endringene? Ble novellene bedre? Slike
aspekter kan si mye om Hamsuns litterære utvikling og modning som person, og viser
hvordan tekster som senere fikk plass i hans Samlede verker, ikke var ferdigskrevne fra første
stund. De var ustabile eller flytende.
John Bryant har i sin bok The Fluid Text. A theory og Revision and Editing for Book
and Screen i 2002 sammenliknet et litterært verk med summen av energier som forfatteren,
redaktører og kulturen legger inn i skapelsen av verket. Når disse energiene materialiserer
seg, blir de til versjoner (Bryant 2002: 88). I tråd med den bokhistoriske tankegangen ser
Bryant ikke forfatteren som den eneste skaperen og eieren av sin tekst, men som én av
aktørene som står bak det materialiserte verket. Etter bokhistoriens syn er forfatteren
”avhengig” og ”begrenset” av andre ledd i bokproduksjonen (forleggere, trykkere,
distributører, lesere, anmeldere). Forfatteren kan ikke bestemme hvordan bøkene hans skal
leses, og han er i sitt arbeid påvirket av det litterære feltet rundt seg. ”[B]åde skriveprosessen
og det ferdige produktet befinner seg i en historisk kontekst,” skriver Rem (2003: 28).
Hver versjon av en tekst er, ifølge Bryant, knyttet til den foregående versjonen,
samtidig som det er nettopp ulikheten eller avstanden, og ikke likheten, som definerer de
enkelte versjoner. De forskjellige versjonene kan beskrives av hvilken retning revisjonene
har, og på hvilken måte de forsøker å manipulere sine lesere (Bryant 2002: 89–90). Det som
Bryant synes er interessant, er ikke så mye hva en versjon er (objekt), men hvordan den ble til
det den er (prosess) (94). Bryant opererer med tre kategorier av revideringer ut fra hvem som
utfører revisjonene: forfatteren, redaktørene og kulturen. Den kulturelle revisjonen av en tekst
foregår oftest i form av scene- og filmadapsjoner (109). Redaktørene redigerer et verk for å
gjøre det ”bedre”. Vedrørende novellene i Kratskog er jeg interessert i endringene foretatt av
forfatteren selv fordi de er kreative, kan by på overraskelser og kan resultere i litterært bedre
versjoner. Også Bryant sier at forfatterens egen revidering av sin tekst er den mest
grunnleggende forandringen. Forfatterens mål med å gjøre dette er å klare å uttrykke sine
5

”følte tanker” på en enda bedre måte (102). I Bryants øyne skyldes det rene tilfeldigheter at
de litterære tekstene som vi leser, har den formen de har og at de synes å være konstante. Han
skriver: ”All texts are fluid. They only appear to be stable because the accidents of human
action, time and economy have conspired to freeze the energy they represent into fixed
packets of language” (110–111).
Ved å anvende tekstkritisk metode kan man belyse ”hvordan tekster vi lett tar for gitt,
som bestandige i virkeligheten, har gjennomgått en rekke forandringer av … filologisk og
filosofisk karakter” (Dingstad 2017b: 19–20). Spesielt ved eldre kanoniserte tekster slik som
Hamsuns noveller, er det interessant å følge med på deres utvikling. Med en tekstkritisk
undersøkelse kan man forklare ”hvorfor våre klassikere er blitt som de er blitt” (19). Da er
det fire aspekter som er interessante.
1) ”Hvem er med i utgivelsesprosessen? (Forfatterne selv, forleggerne, …, trykkere,
…, statlige instanser som sensurmyndigheter, mesener, ….)”.
2) ”Hva slags endringer dreier det seg om? (Strykninger og tillegg av ord, …, avsnitt
og kapitler, endret skrivemåte …)”
3) ”Hvorfor er endringene foretatt? (…motivert ut fra estetiske, moralske, politiske
eller religiøse hensyn? Skyldes de sensur, språkreformer, økonomi, ideologi eller
annet?”
4) ”Hvordan har endringene påvirket resepsjonen av verket og forfatterskapet?” (22–
23).
Jeg ønsker å bruke den tekstkritiske metoden for å analysere to eksempler på Hamsuns
noveller som har blitt til nye versjoner i Kratskog. Disse er: ”Synd”, omskrevet til ”En
Ærkeskælm”, og ”Hazard”, omskrevet til ”Far og Søn. En spillehistorie”. Som metode for
denne tekstkritiske analysen vil jeg anvende kollasjonering mellom den tidligere og den
bearbeidede versjonen. Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy som har brukt kollasjonering i sin
doktoravhandling Verkets hviskelek. Teksthistorien til utvalgte skjønnlitterære verk utgitt
gjennom 1900-tallet (2014), beskriver denne metoden på følgende måte: ”Å kollasjonere vil
si å sammenligne to eller flere tekstkilder systematisk tegn for tegn og ord for ord fra
begynnelse til slutt. Slik blir variantene kartlagt” (43). Bjorvand Bjørkøy har valgt å
kollasjonere ”den først publiserte versjonen mot den sist trykte eller den sist autoriserte
versjonen (som ikke nødvendigvis er den sist trykte)” (47). Jeg har valgt å kollasjonere
novellenes førstetrykk med førsteutgaven av Kratskog fra 1903, for jeg har grunn til å anta ut
fra tidligere forskning at avviket vil være størst, og dermed mest interessant, mellom disse
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utgivelsene. Jeg vil ikke redegjøre for alt som er forskjellig i de valgte versjonene, men jeg
forsøker å få fram de viktige endringene.
Min analyse vil være ”historisk innrettet” fordi jeg vil ”forsøke å forklare endringene”
(Dingstad 2017a: 111). Som Dingstad sier, kan variantene ”være en inngang som fornyer
studiet av klassikerne” (126).
Jeg skal i neste kapittel gi en oversikt over alle novellene i Kratskog ved å gjøre rede
for deres bibliografiske opplysninger, men også for innholdet og de relevante biografiske og
historiske opplysninger som knytter seg til tekstene og til deres historie. Jeg bruker begrepet
bibliografi ikke bare i snever forstand som ”en liste over verk innen et visst fagfelt”
(enumerative / systematic bibliography) (Rem 2003: 21), men jeg følger heller Donald
Francis McKenzies forklaring av begrepet fra 1986. McKenzie skriver at bibliografene
studerer tekstenes komposisjon, design, overføring av tekstene av forfattere, trykkere og
forleggere; tekstenes distribusjon og deres klassifisering av bibliotekarer, og tekstenes
betydning for lesere (1986: 4). Ifølge McKenzie studerer denne disiplinen tekster som lagrede
former med deres overføringsprosesser, inkludert produksjon og resepsjon (4). Man bør også
undersøke tekstenes sosiale overføringsprosesser (tekstsosiologi). McKenzie skriver:
For any history of the book which excluded study of the social, economic and political
motivations of publishing, the reasons why texts were written and read as they were, why they
were rewritten and redesigned, or allowed to die, would degenerate into a feebly degressive
book list and never rise to a readable history (5).

For å forstå den historiske betydningen av litterære tekster, trenger man å stille spørsmål
vedrørende deres forfatter-relaterte, litterære og sosiale kontekst (14). I lys av McKenzies
brede forståelse av bibliografi, ønsker jeg å belyse følgende aspekter ved Kratskog-novellene:
Hvorfor skrev Hamsun de opprinnelige skissene og skildringene slik han gjorde det, og
hvorfor redigerte han og bearbeidet dem for en bokutgivelse? Hvilke sosiale og økonomiske
faktorer motiverte ham i dette arbeidet? Jeg skal også undersøke hvordan novellesamlingen
ble lest, noe som kommer til uttrykk i anmeldelsene i den trykte pressen som fulgte
utgivelsen av Kratskog. Jeg vil avgrense meg til de norske anmeldelsene som er kjent, og jeg
skal presentere og kommentere dem i analysedelen når jeg foretar en bokhistorisk
undersøkelse av hele samlingen. Henvisningen til anmeldelsene er hentet hos Arvid Østbys
Knut Hamsun-bibliografi fra 1972 (s. 199). Selve kildene er arkivert på mikrofilm hos
Nasjonalbiblioteket.
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2.1 Om bruk av novellebetegnelsen for tekstene i Kratskog
Fortellingene i Kratskog er fiksjoner, selv om noen av dem også er selvbiografiske der
karakterene og stedene er hentet fra forfatterens eget liv, slik som ”Et Spøgelse”, ”En
Gaderevolution” og mest av alt – Amerika-novellen ”Rædsel”. Ved å lese disse tre novellene,
kan man ikke vite hvor det biografiske slutter og det forestilte begynner, men vi har grunn til
å anta at tekstene ikke bare er memoarer heller. Ved de to andre Amerika-novellene
”Zachæus” og ”Paa Prærien”, er rammene rundt novellene også selvbiografiske, men
karakterene og hendelsene er det ikke. Den bearbeidede versjonen av ”Paa Tourné” starter ut
selvbiografisk, men forfatterens fantasi gir handlingen et uventet forløp. De novellene som
inneholder mest selvbiografisk stoff, er av forfatteren blitt samlet under fellestittelen
”Oplevede Smaating”. Denne fellesnevneren antyder at Hamsun har videreformidlet noen
reelle hendelser fra sitt liv, med de tillegg og forandringer som øker fortellingenes
kunstneriske virkning. Selv om Åsmund Hennig noterer at ”begrepet ’Knut Hamsuns
noveller’ som sjangerbestemmelse er løst og relativt tilfeldig” (2005b: 80), mener han at vi
kan godta at dette begrepet dekker primært ”de tekstene vi finner i Siesta, Kratskog og
Stridende liv” (101). Lars Frode Larsen synes at det som i litteraturhistoriene ”oftest omtales
som Hamsuns ’noveller’”, med fordel heller kunne kalles hans ”’skjønnlitterær kortprosa’”
(2003: 289). Hennig og Larsen er enige om at tekstene som er med i de tre nevnte
samlingene, varierer stort når det gjelder deres lengde og hvorvidt de er biografiske eller
fiksjoner. Larsen føyer til: ”Heller ikke den episke tråd … er alltid like tydelig hos Hamsun”
(290).
Hamsun ga Kratskog undertittelen ”Historier og Skitser”. På den ene siden kan det
tyde på et ønske om ikke å bli tvunget inn i eller vurdert ut fra noen bestemte sjangermessige
rammer. På den annen side kan Hamsun ha ”vært seg genreproblematikken bevisst: For ikke
å utfordre leserforventningene for sterkt, har han unngått novelle-termen” (291). Hamsun
betegnet ingen av de tekstene som er i samlingene Siesta, Kratskog og Stridende liv – for
noveller; han kalte dem for historier, skisser og skildringer. Hennig viser til Petter Aaslestad
når han skriver at skissen impliserer ”et redusert krav om fiksjonshandling. Dens emne kan
være stemninger, erindringer eller opplevelser” (Hennig 2005a: 16). Skisser og skildringer er
vage litterære begreper, som det i vår tid ikke er vanlig å bruke som sjangerbetegnelser. Også
begrepet historier kan virke gammeldags. Det at Hamsun samlet sine korte episke tekster i tre
bokbind, tyder på at forfatteren mente at disse tekstene passet sammen og hadde fellestrekk.
Det har i ettertid vært naturlig å prøve å finne en fellesnevner for de tekstene. Selv om de
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varierer i lengde, stil og i spørsmålet om de er (selv)biografiske eller ikke, kan tekstene
allikevel passe inn under den samme sjangeren. Det er vanlig at de omtales som noveller,
men disse tekstene kan også, slik som hos Larsen, karakteriseres som skjønnlitterær
kortprosa.
I neste kapittel vil jeg presentere alle novellene i Kratskog hver for seg ved å oppgi
når og hvor de kom på trykk for første gang og ved å gi en kort innholdsbeskrivelse
(handling, karakterer og tematikk). Med det vil jeg orientere leseren om hva hver tekst
handler om. Jeg vil da også kunne skille ut hva som er gjort av bearbeidinger. Jeg vil
kommentere fortløpende viktige aspekter ved disse tekstene, både når det gjelder Hamsuns
arbeid med dem (slik det kommer fram i hans brev), samarbeid med redaktørene om
utgivelse, Hamsuns livssituasjon og den tematiske bakgrunnen til novellene. I flere av
novellene bruker Hamsun selvbiografisk materiale – fra barndom, fra sin litterære
virksomhet, fra sine reiser. Da fremstår han som en jeg-forteller under sitt faktiske navn
(”Paa Tourné”) eller uten å eksplisitt oppgi sitt navn, men ved å beskrive mennesker og
steder fra sitt virkelige liv (”Et Spøgelse”, ”En Gaderevolution”, ”Rædsel”). Så er det
novellen ”Synd” der forfatteren fremstår som fortelleren Knut Hamsun, men der hele
fortellingen er en fiksjon.
Her er det aktuelt å skrive noe om kontrakten mellom forfatteren og leseren. Det
dreier seg om hvorvidt leseren har grunn til å forvente at den litterære teksten er en fiksjon
eller en fortelling fra virkeligheten. Denne forventningen er det forfatteren som skaper ved å
velge sjangerbetegnelsen for sin tekst (i undertittelen), navnet til fortelleren og ved å antyde
eller påstå at det handler om virkelige hendelser eller ikke.

2.2 Den selvbiografiske pakten og dobbeltkontrakten
Bør forfatteren være ærlig overfor leseren om det han skriver er en fiksjon eller ikke? Er det i
det hele tatt mulig å skille disse to sfærene i et litterært kunstverk? Den franske Philippe
Lejeune og den danske Poul Behrendt har vært to viktige bidragsytere i diskursen om
hvordan man kan omtale og definere skjønnlitterære verker som er basert på virkeligheten
eller som blander fiksjon og (selv)biografi.
Philippe Lejeune forsøkte å dra et markert skille mellom selvbiografi på den ene siden
og litterære former med selvbiografisk preg på den andre siden, slik som den selvbiografiske
romanen, memoarer, biografier, selvbiografiske dikt, dagbok, selvportrett og essay (Lejeune
1989: 4). I Le Pacte autobiographique i 1975 ga Lejeune en definisjon på selvbiografi som i

9

engelsk utgivelse fra 1989 lyder slik: ”Retrospective prose narrative written by a real person
concering his own existence, where the focus is his individual life, in particular the story of
his personality” (Lejeune 1989: 4). I en selvbiografi må forfatteren, fortelleren og
protagonisten være den samme personen (5). Bekreftelsen på denne navneidentiteten må
finnes i teksten, og den er til å anse som den selvbiografiske pakten (14). Ifølge Lejeune blir
det alltid inngått en slags kontrakt mellom forfatteren og leseren, og den bestemmer leserens
tilnærming til teksten. Dersom identiteten er positivt bekreftet slik som i selvbiografi, vil
leseren, ifølge Lejeune, se etter ulikheter og feil. Er identiteten ikke positivt bekreftet, slik
som i fiksjon, vil det motsatte skje – leseren vil prøve å finne likheter, på tross av forfatterens
hensikter (14). Der narrativets hovedperson ikke bærer det samme navnet som forfatteren
eller der det ikke fremgår av teksten at fortelleren er den samme som forfatteren, dreier det
seg om fiksjon. Dersom fortelleren heter det samme som forfatteren, men fortellingen
historisk sett er falsk, er fortellingen en løgn (17).
Lejeune er klar over at det ikke er lett å skille en selvbiografi fra en selvbiografisk
roman. Han skriver: ”We must admit that, if we remain on the level of analysis within the
text, there is no difference” (13). Det at en forfatter kunne gi sitt eget navn til en fiktiv
forteller i en roman, avviste Lejeune i Le Pacte autobiographique som en teoretisk
konstruksjon som han (på daværende tidspunkt i 1975) ikke kjente til i praksis (18).
Når det gjelder innholdet i Kratskog, kommer jeg til å nevne i hvilke noveller Hamsun
kan sies å ha inngått den selvbiografiske pakten med leseren, jamfør Lejeunes teori, og jeg vil
vurdere hvorvidt Hamsun oppfyller denne kontrakten.
I boken Dobbeltkontrakten (2006) diskuterer Poul Behrendt problematikken med
skjønnlitterære verk der leseren ikke kan være sikker på hva som i verkene bygger på
virkelige hendelser og hva som er oppdiktet. Behrendt minner leseren om at de to
tradisjonelle leserkontraktene er sakprosaens (alt som står i boken er sant og etterprøvbar) og
fiksjonens (alt i boken er oppdiktet, ingenting kan bevitnes av noen andre) (2006: 19).
Behrendt påpeker at under andre del av 1900-tallet skjedde det en utvikling med at disse to
kontraktene begynte å oppstå samtidig. Behrendt skriver hvordan fortellinger som vil fremstå
som sanne, er falske ”hvis det kan forbedre historien” (20). Det er heller ikke ”nogen ende
på, hvor mange tilsyneladende frit opfundne romaner der har vist sig tæt forviklet med en
faktisk (biografisk eller selvbiografisk) virkelighed”, og som kan avkodes av de innviede
(20). I slike tilfeller har man med en dobbeltkontrakt å gjøre.
Det at forfattere blander fiksjon og virkelighet, er ikke noe nytt. Også Hamsun har,
slik jeg allerede har nevnt, brukt selvbiografisk stoff i noen av sine noveller i Kratskog. Men i
10

alle disse novellene, unntatt ”Rædsel”, som synes å være gjenfortelling av en ekte hendelse,
fungerer det selvbiografiske mer som en bakgrunn eller inspirasjonskilde for en interessant
oppdiktet historie, som Hamsun ønsker å underholde sine lesere med. Det vil si at i Hamsuns
tilfelle er det selvbiografiske sekundært og det kunstneriske primært.
For en grundigere gjennomgang av en novelle med selvbiografisk stoff i analysedelen
har jeg valgt ut ”En Gaderevolution” (som kan beskrives som delvis dokumentarisk). Jeg har
funnet ut hvilken virkelig gaterevolusjon og hvilke andre faktiske hendelser som ligger til
grunn for denne fortellingen og ønsker å presentere disse funnene, fordi dette ikke har vært
kjent tidligere.

3 En kommentert bibliografi over Knut Hamsuns noveller
i samlingen Kratskog. Historier og Skitser (1903)
Alle de 13 noveller som Kratskog består av, kom først på trykk i forskjellige aviser og
ukeblader i Norge, Danmark og Tyskland (en novelle ble trykket i Norsk Kalender) over en
periode fra 1886 til 1899. Bind 17 i Hamsuns nyeste Samlede verker (2007–2009), som
inneholder Krattskog, er supplert med en liste over novellenes førsteutgivelser, skrevet av
redaktøren Lars Frode Larsen. Bindet inneholder alle Hamsuns tre novellesamlinger: Siesta
(1897), Kratskog (1903) og Stridende liv (1905). Larsen gir der en oversikt over ”hvor og når
tekstene første gang ble publisert på nordisk språkområde før de kom i bokform” (Larsen
2007: 523). I mitt arbeid med å spore opp novellenes førsteutgaver har jeg lagt bibliografien
fra Lars Frode Larsen til grunn. Jeg har prøvd å finne førsteutgivelsene av alle noveller på
dansk-norsk og norsk. Noen tekster har jeg funnet som fysiske dokumenter, andre på
mikrofilm i Nasjonalbiblioteket i Oslo, noen er også digitalt tilgjengelige på bokhylla.no.2
To noveller var det vanskelig å finne. Den ene er ”Erobreren” der man ikke vet når den ble
publisert på norsk eller dansk for første gang (kanskje skjedde det først i samlingen i 1903).
Den andre er ”Livets røst” som ble trykket i det danske Basta: Illustrert ugeblad, nr. 4 i 1896
og som jeg ikke klarte å finne hos Nasjonalbiblioteket (de hadde numrene 1–3 av denne
årgangen). Ved å henvende meg til BIBSYS, mottok jeg til slutt en skannet kopi av novellen
fra Det Kongelige Biblioteket i Aarhus.
Jeg skal presentere novellene i den rekkefølgen de er trykket i samlingen, og som ikke
er den kronologiske rekkefølgen. Jeg har i dette kapitlet også valgt å legge Kratskog til grunn
2

Bokhylla.no er Nasjonalbibliotekets side for digitaliserte bøker.
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for mine sammendrag av og kommentarer til flertallet av novellene. Men vedrørende de
novellene som Hamsun skrev om til helt nye versjoner forut for utgivelsen i 1903, er begge
versjonene presentert, og jeg vil starte med den eldste. Dette gjelder ”Paa Tourné”, ”Hazard”
/ ”Far og Søn. En Spillehistorie”, ”Smaabyliv” og ”Synd” / ”En Ærkeskælm”. Jeg har lest
alle novellene i samlingen parallelt i deres første- og Kratskog-utgivelse for å fange opp
eventuelle innholdsmessige forskjeller og tillegg/strykninger (unntatt ”Erobreren” der
førsteversjonen er på tysk). Der jeg har oppdaget nevneverdige forskjeller, kommer jeg til å
nevne det. Unntaket er ortografiske endringer.
KÆRLIGHEDENS SLAVER – Norsk Kalender for året 1899, utgitt av ”Den Norske
Forfatterforenings skjønlitterære sektion”3 og av Alb. Cammermeyers Forlag. Trykt hos W.
C. Fabritius & Sønner, Kristiania i 1898, illustrert med en tegning med kystmotiv av Gustav
Wentzel. Typografi: antikva. Originalen er tilgjengelig i Nasjonalbiblioteket i Oslo (NB).
”Kærlighedens Slaver” er ifølge utgiveren av Knut Hamsuns brev, Harald S. Næss,
visstnok skrevet i München og foregår der (merknad til Hamsun, brev 20.11.1898)4.
Forfatteren var i München våren 1896 for å besøke sin tyske forlegger og venn Albert
Langen5. I det ovennevnte brevet, adressert til Langen, skriver Hamsun at han tenker å sende
en liten novelle til Simplicissimus6, og Næss mener at det her er snakk om ”Kjærlighetens
slaver”. Næss påpeker at novellen allikevel aldri ble trykket i Simplicissimus. Årsaken kan
være at Langen, som var bladets ansvarlige redaktør, akkurat da hadde rømmet til Sveits. Han
ble anklaget for majestetsforbrytelse og fikk ikke komme tilbake til Tyskland før i 1903
(merknad til Hamsun, brev 02.12.1898).
”Kærlighedens Slaver” handler om ung og stormfull kjærlighet som er dømt til å
mislykkes. Oppvartersken på en kafé forelsker seg i en stamgjest som heter Wladimierz. Men
han er håpløst forelsket i en annen kvinne som er vakker og kjølig. Det danner seg et slags
bånd mellom oppvartersken og Wladimierz som begge er ulykkelig forelsket. Hun søker hans
selskap og han ber henne om penger. Kvinnen som Wladimierz virkelig elsker, avviser ham
og drar sin vei. Mannen vil så gjerne elske den troskyldige oppvartersken, men klarer det

3

Den Norske Forfatterforening ble grunnlagt i 1893.
Sitater fra Hamsuns brev (med redaktørens kommentarer) er her og i det følgende hentet fra Knut Hamsuns
brev, b. 1–3 (av 6 bind og supplementsbind), utgitt ved Harald S. Næss 1994–1996 (hele serien 1994–2001).
5 Albert Langen, Hamsuns tyske forlegger og mesen, levde 1869–1909. Det er mye takket være ham at Hamsun
ble berømt i Tyskland og i Europa. Langen giftet seg med Bjørnstjerne Bjørnsons datter i 1896.
6 ”Simplicissimus, tysk illustrert humoristisk-satirisk ukeblad, grunnlagt i München 1896 av forlagsbokhandler
Albert Langen og Thomas Th. Heine” (https://snl.no/Simplicissimus).
4
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ikke. Wladimierz reiser bort. Ikke lenge etter blir det kjent at han er død. Mannen har trolig
begått selvmord.
Det er kun et par småting som er blitt forandret i Kratskog-versjonen av novellen i
forhold til dens første versjon fra 1898 (i kalenderen for 1899). Wladimierz F… heter nå
Wladimierz T… og oppvarterskens sjef er blitt til inspektør istedenfor overtjeneren.
SOLENS SØN – Ringeren (norsk ukeblad), nr. 52–53, 24.12.1898, 1. årg. Hele årgangen er
tilgjengelig som ett bind i NB. Redigert av Henrik Ibsens sønn Sigurd Ibsen, under
medvirkning av Bjørnstjerne Bjørnson og J. E. Sars, trykket i S. & Jul Sørensens Bogtrykkeri
i Kristiania. Typografi: antikva.
Den tyske ”Der Sohn der Sonne”, i Mathilde Manns oversettelse, ble trykket i Ver
Sacrum7 (”hellig vår” på latin), nr. 4, april 1899. Novellen ble illustrert med bilde av en ung
naken gutt som vokser ut av et tre, som en blomst som har sprunget ut. Novellens tematikk
passer fint med tidsskriftets image. Honoraret for den tyske versjonen av novellen skulle
fordeles likt mellom forfatteren og oversetteren (Hamsun, brev 05.12.1898).
”Solens Søn” skildrer en kunstner som avskyr vinter og som på denne årstiden verken
klarer å arbeide eller å finne glede i noe. Det er vinter igjen, og kunstneren lengter mot sol og
sommer. En natt slår været om, og det begynner å regne. Med det samme våkner kunstneren
til nytt liv og begynner febrilsk å arbeide. Han ser for seg en tropisk eventyr-dal, og midt i
den frodige naturen står et menneske, ”den unge Herlighed, som netop er sprongen ud og nu
for første Gang kaster sit Blik udover Verden” (Hamsun 1903: 31). Fem regnværsdager på
rad jobber kunstneren med å gi form til sin visjon på lerretet. Dette blir til maleriet ”Solens
Søn” som vil gjøre kunstneren berømt.
I 1903 har Hamsun utelatt det siste korte avsnittet av 1898-versjonen som lyder slik:
”Jeg har opfundet denne lille historie om en maler, som kanske kan leve her i nord i de
frygtelige vintre, og som kanske kan have malet et sådant billede, som hedder Solens søn.”

7

Ver Sacrum, østerriksk tidsskrift (1898–1903) av høy kunstnerisk kvalitet til Wiener Secession (grunnlagt i
1897) som kombinerte i en harmonisk sammensetning litteratur, visuelle kunster og musikk og som ville
presentere og popularisere sine idéer. Wiener Secession ble grunnlagt som en reaksjon mot konservatismen til
de kunstneriske institusjonene i Wien. Secessionistenes stil inkluderte elementer av jugendstil, men de utviklet
sin egen stil sentrert rundt symmetri og gjentakelse heller enn naturlige former
(https://www.theviennasecession.com/vienna-secession/). Se også for eksempel siden om Ver sacrum på
hjemmesiden til biblioteket til Universität Heidelberg
(http://www.ub.uni-heidelberg.de/Englisch/helios/fachinfo/www/kunst/digilit/artjournals/ver_sacrum.html).
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EROBREREN. Ifølge Larsen er tidspunktet for eventuell tidligere publisering på nordisk
språkområde ukjent, men en tyskspråklig versjon finnes i Simplicissimus nr. 1, 1899/1900
(Larsen 2007: 525). Heftet med ”Der Eroberer” ble publisert 01.04.1899 og er elektronisk
tilgjengelig på den tyske hjemmesiden til Simplicissimus. Typografi: fraktur.
Hamsun skrev ”Erobreren” på våren 1899 (Kolloen: 222–223), og den ble fort trykket
opp i det tyske bladet. Forfatteren befant seg da i Finland sammen med kona Bergljot8. De
hadde giftet seg 16. mai 1898. Den samme høsten hadde Hamsun begynt å legge planer for
en reise til Orienten, gjennom Kaukasus (en langvarig drøm som han hadde hatt). Han mente
at det ville være naturlig å oppholde seg først i Helsingfors, for så å dra videre østover på
våren eller sommeren (221). Paret flyttet til Finland 1. november 1898, først til Helsingfors,
og så før jul til den ensomme øya Råholmen. Etter å ha tilbragt en vanskelig vinter på øya,
flyttet paret tilbake til Helsingfors, mens Hamsun ”beholdt Trollebo, det lille huset på
Råholmen, dit han dro for å dikte” (222). Det var på Trollebo at Hamsun skrev ”Erobreren”,
ifølge Kolloen.
Fortellingen handler om en dikter som har lett for å forelske seg i vakre kvinner,
spesielt i dem som behandler ham likegyldig. De må erobres. Gir de etter for hans beiling og
blir selv betatt av ham, er målet nådd, og dikterens følelser forsvinner. Slik går det med den
unge Andrea som mannen får øye på under en båttur med et lystig selskap, og med en dame
på et turisthotell. Den tredje kvinnen, en kunstnerinne og også en gjest på det samme hotellet,
faller ikke for dikterens sjarm. Etter at hun er dratt, reiser også dikteren – for å finne
kunstnerinnen.
Jørgen Haugan ser en likhet mellom Hamsun og de romantiske karakterene han
skapte. Haugan beskriver forfatteren som ”en karismatisk personlighetstype med et erotisk
kraftfelt rundt seg” (Haugan 2004: 156). Hamsun var lenge ungkar og beundret mange
kvinner i denne livsfasen. Hovedpersonen i novellen er dog en dedikert skjørtejeger, mens
diktningen i Hamsuns liv alltid kom på førsteplass. Hamsun ”oppsøk[te] forelskelsen som
stimulus og produktiv impuls” (157).

8

Hamsuns første kone, vakre og rike Bergljot Göpfert (født Bech, 1873), var fortsatt gift med sin første
ektemann, den østerrikske konsulen Eduard Göpfert, da hun ble kjent med Hamsun. Hun hadde en liten datter.
Bergljots første 4 år lange ekteskap var ulykkelig, mannen var utro. Hun fikk skilsmissen og kunne gifte seg på
nytt. Da var hun 25 år, og Knut var 38.
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ZACHÆEUS – Bergens Tidende 31.12.1898, nr. 425 og 426. Under overskriften står det:
”(Skrevet for ’Bergens Tidende’) af Knut Hamsun”. Avisens typografi: fraktur. Tilgjengelig
på mikrofilm i NB. Lesbarhet: dårlig.
I et brev til sin finske redaktør Alexander Slotte9 i desember 1898 skriver Hamsun at
han ”laborerer paa en liden Stump til ’Hufvudstadsbladet’”, som Harald S. Næss tror kan
være ”Zachæus”.10 Hamsun sender ”den ønskede Skitse” til Slotte med brevet den 30.
desember. Forfatteren håper at den kan brukes og ønsker å få den returnert etter at den er blitt
oversatt. ”Zachæus” ble trykket i Hufvudstadsbladet nr. 1, 1899. Den 9. januar 1899 sendte
forfatteren manuset også til Albert Langen (Hamsun, brev 09.01.1899), og novellen ble
17.02.1900 trykt i Simplicissimus (1899/1900, nr. 47).
Novellen ble skrevet da Hamsuns bodde i Finland, men dens stoff stammer fra
forfatterens tre måneder lange arbeidsopphold på én av Oliver Dalrymples enorme
hvetefarmer i Dakota, USA, sommeren 1887 (forfatteren var da 28 år gammel). Hamsun
jobbet på denne ”jordbruksfabrikk[en]” som ”farmergesell” fra juli og fram til ”månedsskiftet
september-oktober 1887, da innhøstingen var over (…)” (Kolloen 2004: 104–105).
Karakterene og hendelsene i ”Zachæus” er sannsynligvis oppdiktet, men den autentiske
beskrivelsen av den endeløse prærien og arbeidernes utmattende dager på hveteåkrene under
stekende sol, gjør at fortellingens karakterer fremstår som veldig livaktige.
I et brev skrevet av Hamsun under oppholdet på en farm i Casselton i Nord-Dakota
den 16. juli 1887, og i artikkelen ”Et Gaardsbrug i det Fjerne Vest”, trykket i Verdens Gang
10. november 1887, ”datert ’Dakota, September 1887’” (Larsen 1990: 126), deler Hamsun
sine umiddelbare inntrykk som innleid sommerhjelp på farmen.11 Mange av disse
opplevelsene og observasjonene skildres også i ”Zachæus” og ”Paa Prærien” – den andre
novellen i Kratskog med handlingen lagt til en diger hvetefarm i Amerika. Forfatteren
påpeker at den spesielle geografien og klimaet gjør arbeidet veldig tungt. Farmene ligger på
åpne gress-stepper, uten ”en skygge i miles omkring” (Hamsun, brev 16.07.1887) og
arbeiderne presses hardt. Hamsun beskriver hvordan farmeieren Dalrymple utnytter sine
ansatte:

9

Alexander Slotte, finsk lærer, forfatter, litteraturanmelder og kulturredaktør ved Hufvudstadsbladet. ”Hamsun
ble kjent med Slotte under sitt opphold i Helsingfors 1898–1899” (merknad til Hamsun, brev 12.12.1898).
10 Hufvudstadsbladet, svenskspråklig avis i Helsingfors.
11 Artikkelen ble utgitt av L. F. Larsen og Gyldendal forlag i en samlebok Over havet, som inneholder 10
artikler og reisebrev skrevet av Hamsun i perioden 1885-91.
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Man må sige, at han forstår at drive en gård, men ingen arbeider holder av ham. Slet føde,
fjorten-femten timers arbejdsdag, dårlig betaling. (…) Klokken tre-halv fire om morgenen, så
tidlig, at det endnu er ganske mørkt, trommes arbejderne op til forkost. Formændene sidder
allerede ventende tilhest, og vognene ruller frem, der skal bringe arbejdsstyrken ud i agrerne
(Hamsun 1990: 96–97).

Novellen ”Zachæus” skildrer arbeidernes harde levekår på Billybony hvetefarm og kampen
om de små godene. I det tette fellesskapet som mennene må leve i, blir den store og sterke
kokken kalt Polly, og den skrøpelige, men stae arbeideren Zachæus bitre fiender. Det skjer
når Zachæus tar, uten å spørre Polly, både innsamlet regnvann for å vaske sin skjorte, og
kokkens gamle avis. En dag mister Zachæus en finger i en arbeidsulykke og får store smerter
og feber som følge av det. Mannen må holde seg til senga. Polly godter seg over den andres
situasjon og serverer i tillegg mannens avskårede finger i maten, uten at stakkaren oppdager
det før det er for sent. De andre arbeiderne ler godt av denne ”spøken”, og kokken triumferer.
Men Zachæus har fått nok, og den samme kvelden dreper han Polly med revolver. I det ville
Vesten er mord ikke uvanlig, det er villmarkens lover som gjelder, og arbeidet fortsetter som
før. Robert Ferguson tolker de andre arbeidernes stoiske holdning til Zachæus’ ultimate hevn
med at alle er ”skjønt enige i at rettferdigheten har skjedd fyldest” (Ferguson 1996: 100).
OPLEVEDE SMAATING står i Kratskog (1903) som en samletittel for fem noveller: ”I
Rædsel”, ”II En Gaderevolution”, ”III Et Spøgelse”, ”IV Paa Prærien” og ”V Paa Tourné”.
Opprinnelig ble novellene I–IV utgitt som en serie i Norsk Familie-Journal i perioden
07.11.1897–06.02.1898 under ”Oplevelser. Af Knut Hamsun”, mens ”Paa Tourné” er en
tidligere novelle, fra 1886. I likhet med de andre fire er også den sistnevnte novellen inspirert
av eller basert på forfatterens egne opplevelser som kan tid- og stedfestes. I 1901 ble
”Oplevede Smaating” I–IV publisert i det svenskspråklige Ateneum, nr.1.12
I RÆDSEL – Norsk Familie-Journal (ukeblad), nr. 6, 07.11.1897, 1. årgang. Typografi:
fraktur. Tilgjengelig på mikrofilm i NB. Lesbarhet: god.

12

Ateneum – kulturtidsskrift i Finland, på svensk. 1901-numrene er tilgjengelige på digi.kansalliskirjasto.fi.
Den digitale samlingen av Ateneum oppgir ikke utgivelsesdatoer for enkeltnumre. Alle utgavene av 1901 er
merket med 01.01.1901 øverst på deres digitale sider. I 1. nr. av 1901 er ”ø” erstattet med ”ó”, slik at den tredje
novellen heter: ”Et Spógelse”.
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I novellen ”Rædsel” beskriver Hamsun noe som skjedde ham i året 1884. ”Jeg har
egentlig aldrig vidst hvad Rædsel var før engang under mit første Ophold i Amerika”, skriver
han (1903: 81). Fortellingen fremstår kanskje ikke som spesielt skummel for leseren – alt
gikk jo bra med fortelleren – men for forfatteren var den opplevde frykten stor.
Hovedpersonen i novellen er i 20-årene og har kommet til Madelia etter ønske fra en bekjent
ved navnet Johnston (en tidligere lærer). Johnston skal reise bort og trenger noen til å passe
på trevareforretningen som han har drevet i ett år. Fortelleren flytter inn i Johnstons hus, som
ligger ensomt til utenfor byen. På dagtid selger han planker og bord, etter endt arbeidsdag
leverer han de inntjente pengene til banken. En dag rekker fortelleren ikke å levere pengene.
På natten hører han at to menn prøver å bryte seg inn i huset, men han klarer å skremme dem
vekk med revolveren.
At fortellingen er inspirert av virkelige hendelser, er det flere fakta som peker på. I
januar og februar 1884 skrev Hamsun sine brev fra ”Madelia, Minn.” (brev 21.01 og
04.,14.,23.,29.02.1884). Som Larsen viser til, hadde Hamsun virkelig en bekjent ved navnet
Johnston (Henry M.), ”Knuts kreditor”, som hadde ”sluttet i sin lærerstilling i Elroy etter
skoleåret 1882–83” og startet ”trelastforretning i Madelia, en småby midt ute på Minnesotas
prærie, 30 mil vest for Elroy (…)” (Larsen 2002a: 306–307). Næss refererer til ”en artikkel i
The Elroy Tribune 21.2.1924” som informerer om at Hamsun var ”blitt bedt om å styre
forretningen mens Johnston var ute på reiser i begynnelsen av året 1884” (merknad til
Hamsun, brev 21.01.1884). At også innbruddsforsøket fant sted i virkeligheten, er det
Hamsuns brev til Johnston av 31.05.1923 som vitner om. Der skriver Hamsun: ”’Do you
remember that I, one night in Madelia, was broken into?’” (B.W.N: Letter Comes After 40
years, sitert i Larsen 2002a: 307). Johnston svarer i sitt brev at han husker at det skjedde noe
dårlig med Hamsun i Madelia, men at han ikke husker detaljene (nr. 64 i arkivkatalog over
Hamsun-arkivet i Aust-Agder Arkivet, Arendal, sitert i Larsen 2002a: 307).
Ifølge Lejeune, har forfatteren i denne novellen inngått en selvbiografisk pakt med
leseren. Fortelleren er navnløs, men historien er fortalt i første person, og opplysningene om
sted, tidspunkt, navnet Johnston, trevareforretningen og innbruddsforsøk sammenfaller med
fakta fra Hamsuns liv.
II EN GADEREVOLUTION – Norsk Familie-Journal, nr. 8, 21.11.1897, 1. årg.
Typografi: fraktur. Utgaven er tilgjengelig på mikrofilm i NB. Lesbarhet: ganske god.
”En Gaderevolution” foregår i Paris i 1894. Hamsun oppholdt seg i byen to ganger:
fra april 1893 til juni 1894, og igjen fra november 1894 til mai/juni 1895. I Hamsuns
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forfatterskap handler to noveller eller skisser om Paris. Den ene heter ”Litt Paris”, utgitt i den
første novellesamlingen Siesta i 1897. Der beskrives de parisiske kvinnene som skjøger med
utsvevende flørting og bytting av seksuelle partnere. Den andre novellen, ”En
Gaderevolution”, ble utgitt samme året som ”Litt Paris”. I den skildrer fortelleren en
protestaksjon arrangert av studentene i Paris sommeren 1894 som utvikler seg til voldsomme
gateopptøyer. Fortelleren som akkurat på denne tiden residerer i Paris, lar seg motvillig å bli
revet med demonstrantene på gata, samtidig som han allikevel forblir en ironisk tilskuer på
sidelinjen. Siden handlingens tid og sted sammenfaller med Hamsuns Paris-opphold, har jeg
undersøkt om disse hendelsene som skildres i novellen, også fant sted i virkeligheten. Jeg
skal dele mine funn i analysekapitlet.
III ET SPØGELSE (1903) - Norsk Familie-Journal nr. 1, 02.01.1898, 2. årg, med tittelen
”III. SPØGELSER”. Typografi: fraktur. Utgaven er tilgjengelig på mikrofilm i NB.
Lesbarhet: ganske god. Novellen ble i 1898 trykket også i Simplicissimus under tittelen
”Spuk”, i 4. hefte (3. årgang), publisert 23.04.1898, s 26–27.
Larsen plasserer denne novellen i slektskap med sakprosa, siden den ”ligger nær det
selvopplevde/erindringer” (2003: 289).
Fortelleren ser her tilbake på sin barndom da han bodde hos sin strenge onkel på
prestegården i Nordland, der det var mye arbeid og ikke noe lek. De eneste fristedene ble
skogen og kirkegården. En dag finner gutten en tann på kirkegården og tar den med seg hjem.
Den samme kvelden viser tannas antatte eier seg for gutten. Det er et rødskjegget spøkelse
som mangler en tann. Selv om gutten forter seg tilbake til kirkegården og kaster tanna fra seg,
fortsetter besøkene av gjenferdet over flere år. Det gjør fortelleren etter hvert så ulykkelig at
han tenker på å drukne seg. Først etter flere år, etter at han har blitt konfirmert og begynt å
jobbe hos handelsmannen W, slutter de uønskede besøkene, for tanna har funnet sin vei
tilbake under jorden.
Det er mange biografiske markører i denne novellen. Knut Hamsun (opprinnelig
Knud Pedersen) tilbragte deler av sin ungdomstid hos mor Toras bror Hans Olsen på
Hamarøy. Knud var det fjerde barnet av syv i familien, og etter at det siste barnet ble født, ble
Knud sendt til Hans for å bli forsørget av ham og for å hjelpe ham. Larsen mener at det var
fattigdommen og sykdommen i Knuds familie som gjorde at gutten ble plassert hos onkelen.
Larsen føyer til at slike barne-utlån var ”en høyst vanlig foreteelse” når foreldre med mange
etterfølgere hadde slektninger uten barn (Larsen 2002a: 50). Barna som ble lånt bort på denne
måten, måtte også ”streve hardt for føden” (50). Ifølge Larsen avla Knud ”kortere visitter hos
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onkelen i tidsrommet 1868–1871” og bodde ”permanent hos ham fra nyttår 1872 og i to år
fremover” (53). ”Våren 1874, i månedsskiftet mars/april” reiste Knud ”til slektninger i Lom
for der å gå for presten og bli konfirmert” (78). På denne måten kom han seg bort fra onkel
Hans. Etter konfirmasjonen flyttet Knud tilbake til foreldrene sine og fant snart arbeid ” hos
handelsmannen Nicolai Walsøe på Tranøy” (82).
1903-versjonen av novellen er hovedsakelig en gjengivelse av den opprinnelige
versjonen med noen ubetydelige utbyttinger av ord, strykninger og tillegg. Det er verdt å
merke seg at på side 105 i Kratskog er det en utelatelse vedrørende en gammel korskirke: ”–
jeg ved ikke, om den staar endnu, jeg har ikke været hjemme paa over tyve Aar”. På side 107,
rett før spøkelset skal vise seg for første gang, er det følgende utelatt: ”Hvad jeg nu fortæller,
er sandt hvert Ord.”
Jeg-personen i denne novellen forblir navnløs, men stedene, tidspunktene og
personene i historien er hentet fra forfatterens barndom. Derfor starter novellen ut
selvbiografisk, som i henhold til Lejeune betyr at forfatteren inngår en selvbiografisk pakt
med leseren. Når Hamsun bringer inn spøkelset i fortellingen, går han over til det eventyrlige.
I henhold til Behrendts teori oppstår det her da selvbiografiens og fiksjonens dobbeltkontrakt.
For å få sine lesere til å tro på hele historien, har Hamsun lagt virkelighetens etterprøvbare
rammer rundt det urealistiske narrativet med gjenferdet. I novellens opprinnelige versjon er
understrekningen av hele fortellingens sannferdighet sterkere enn i 1903-versjonen.
IV PAA PRÆRIEN (1903) - Norsk Familie-Journal, nr. 5, 30.1.1898 og nr. 6, 06.02.1898,
2. årg., med tittelen IV. PAA VESTENS PRÆRIER. Typografi: fraktur. Utgaven er
tilgjengelig på mikrofilm i NB. Lesbarhet: god.
I denne novellen fortelleres det om sommeren 1887 ”paa en Sektion af Dalrumples
umaadelige Farm i Den røde Flods Dal i Amerika” (Hamsun 1903: 117). 20 innleide
arbeidere bestående av irlendere, amerikanere og skandinavere skal dyrke åkrene gjennom en
hel fruktbar sesong fra pløying og såing til høsting av høyet og tresking av kornet. På åkeren
er solen så sterk at den brenner sår i udekket hud (noe som Hamsun selv fikk oppleve, se
Hamsun 1990: 97). Både menneskene, muldyrene og forvalterens hester presses hver dag til
det ytterste, unntatt regnværsdager. Den store og vakre irlenderen Evans skiller seg ut fra de
andre med sitt utsøkte språk, sine silkeskjorter og sin romanlesing. Ingen vet noe om hans
bakgrunn. Til slutt spiller det heller ikke noen rolle, for når arbeidssesongen er over og
mennene har fått lønna si, reiser de alle i forskjellige retninger og ser hverandre ikke mer.
Men før arbeiderne skal ta farvel med hverandre, stopper de i den nærmeste prærie-byen der
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den hardt opparbeidede lønnen brukes opp på alkohol og kortspill. En kveld går en irlender
ved navn O’Brien en tur ut av vertshuset, snubler foran et tog i mørket og blir overkjørt. Han
begraves neste dag. Dette var O’Briens liv. Slik som novellen ”Zachæus”, viser også denne
fortellingen hvordan et menneskeliv fort kan gå tapt på prærien, uten at det gjør noe særlig
inntrykk på de andre.
V PAA TOURNÉ – Dagbladet 04.07. og 05.07.1886. Typografi: antikva. Elektronisk
tilgjengelig på Bokhylla (www.nb.no).
Forhistorien til denne fortellingen er foredragsreisen om Kielland og Strindberg som
den 26 år gamle Hamsun foretok alene i mai 1886. Turnéen ble en økonomisk fiasko på
grunn av dårlig oppmøte, og den ble antakeligvis kortere enn Hamsun hadde planlagt, selv
om han i løpet av tre uker klarte å holde ”til sammen åtte foredrag på seks forskjellige
steder”: Aurdal, Gjøvik, Hamar, Horten, Tønsberg og Sandefjord (Larsen 2002a: 392).
Foredragsholderen var ennå såpass ukjent at navnet hans stadig ble skrevet feil (Hamsund,
Homsum) i annonsene og i de få, men støttende omtalene som hans opptredener fikk. Været
var fint, og folk ville heller være ute enn å høre om litteratur innendørs; i tillegg måtte
Hamsun konkurrere med annen type underholdning. Drammens Tidende annonserte
”’Folkeforestilling i Arbeiderforeningens Festsal søndag den 16de Mai … i den høiere
Troldkunst, Spiritisme og Tankelæsning’” (389). Dette arrangementet har Hamsun skrevet
inn allerede i novellens første versjon i 1886 der det også nevnes kun i en annonsetekst.
Absurditeten i programmet er beholdt, som nå skal inneholde ”anti-spiritistiske Observationer
”, samt apekatter og sjonglører. I 1903-versjonen kan publikummet forvente ”antispiritistiske
Kunster”, men også ”Abekatter og vilde Dyr” (137). Forfatteren utvider i denne nyere
versjonen forestillingen til å bli en sentral del av handlingen der også fortelleren Hamsun
motvillig opptrer og blir kveldens stjerne.
Kort tid etter sin foredragsreise skrev Hamsun kortprosateksten ”Paa Tourné” og
tilbød den til Lars Holst i Dagbladet, som refuserte stykket (Larsen 2002a: 397). Deretter
sendte forfatteren teksten til Arne Garborg, som antakeligvis anbefalte utgivelse i Dagbladet.
Hamsun manglet dog en sikker inntekt. Et par måneder etter turnéen ventet forfatteren om
bord på Geisir og skrev til Erik Frydenlund: ”Jeg gaar til New York igjen. Det er umuligt her
hjemme. Vent Brev fra N.Y” (brev 20.8.1886).
I ”Paa Tourné” fra 1886 legger den 26 år gamle Hamsun alene ut på en
foredragsreise om Kielland langs hele vestkysten og setter seg på toget fra Kristiania til
Drammen. Fortellerens navn er så ukjent at det skrives ofte feil. Han ”mangler stadig 5
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Kroner” og er nødt til å reise i en bråkete og ubekvem tredje klasses kupé. Etter hvert får
mannen selskap av en mor og hennes 10 år gamle datter. Hamsun vil gjerne fremstå som en
velstående mann og gir jenta penger av det lille han har. I Drammen får han en innpåsliten
hotellbetjent på slep, som overtar hans vadsekk og får ham inn på sitt hotell. Av en redaktør i
Drammen får Hamsun vite at det ikke blir så enkelt for ham å leie et lokale for foredraget
eller å tiltrekke seg publikum. Arbeidersamfunnet er allerede blitt leid ut for neste dag til
”’anti-spiritistiske Observationer samt Abekatter’”, men Parkpaviljongen kan være ledig.
Hamsun tenker først på å bli i Drammen for å se om han vil ha hell med Parkpaviljongen,
men av frykt for ikke å kunne betale for værelset, forlater han hotellet og tar det første toget
tilbake til Kristiania.
”Paa Tourné” i Kratskog (1903) inneholder kun tilsynelatende den samme
fortellingen som den første. Den nyere versjonen er ikke mye større i omfang enn den første.
I 2007-utgaven av Hamsuns Samlede verker er 1886-versjonen litt over 17 sider lang (bind
18) og 1903-versjonen er på litt over 20 sider (bind 17). Ved bearbeidingen har Hamsun
utelatt mye av det opprinnelige stoffet og lagt til mye nytt. De setningene og avsnittene som
er tatt med i den nye versjonen, er blitt forandret på for å passe med den endrede
fortellerstilen eller for å utdype noe som er blitt sagt tidligere. Temaet i den nye
novelleversjonen er fortsatt det samme: Hamsuns påbegynte foredragsreise om Kielland og
hans ankomst til Drammen med tog. Også denne gangen har Hamsun lite penger og blir ved
sin ankomst plaget av en hotelltjener. I 1886-versjonen viet fortelleren mye oppmerksomhet
til selve togreisen med dens lukt, støy, hastighet, og også konduktørene. I 1903-versjonen er
denne delen utelatt. Fjernet er også grublingene over de alltid manglende fem kroner. Den
medreisende damen og dattera er byttet ut med ”nogle glade Bønder som havde været i
Kristiania” (Hamsun 1903: 133) og som omtales kun kort. I 1903-teksten blir fortelleren
værende i Drammen etter å ha gjort opp for seg på hotellet. Han leier et rom i en kjeller der
også arrangøren av forestillingen på Arbeidersamfunnets sal oppholder seg. Mannen kalles
for Hr. Direktør. Etter at Hamsuns eget foredrag mislykkes på grunn av at kun én person
møter opp, tar han imot Hr. Direktørens tilbud om å presentere hans ville dyr (for det meste
vanlige norske skogsdyr) for publikummet. Fortellerens tale er etter hans egen mening
velskrevet, og han fremfører den med glans. Selv om Hamsun nå har gitt avkall på å snakke
om seriøse litterære emner, holder han en så god tale om dyrene at den kan anses for å være
et stykke litteratur. Og slik beholder jeg-personen integriteten i sine egne øyne. Han avslår
Hr. Direktørens videre ønsker om sin deltakelse, og tar toget tilbake til Kristiania.
Den første fortellingen er skrevet rett etter Hamsuns litterære turné da inntrykkene fra
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reisen ennå var ferske og kunne gjengis nyansert og naturtro. Da teksten ble trykket i
Dagbladets utgaver 4. og 5. juli 1886, ble det av avisens redaktør ikke gitt noen signaler om
hvilken type tekst det var. Det stod bare: ”Paa Tourué. Af Knut Hamsun” (samme skrivefeil i
overskriften i begge numrene). Siden Hamsun her fremstår både som tekstens forteller og
protagonist, og opplysningene i fortellingen vedrørende hans person og turné stemmer
overens med virkeligheten, inngår forfatteren med denne teksten en selvbiografisk kontrakt
med leseren. Teksten fremstår som en reiseskildring. Vi kan ikke vite om de karakterene som
fortelleren møter på sin reise, er virkelige eller oppdiktede, og derfor kan vi ikke bedømme
hvorvidt forfatteren bryter selvbiografiens kontrakt, i henhold til Lejeune. Da den
bearbeidede tekstversjonen ble utgitt først på svensk, i 1901 i Ateneum, nr. 7, ble den trykket
som del III av ”Oplevede Smaating”, sammen med ”IV. En Erkeskælm”. Også i Kratskog
hører denne fortellingen under ”Oplevede Smaating”, selv om den nye ”Paa Tourné” kun tar
utgangspunkt i virkelige hendelser, men utvikler seg så videre til å være en fiksjon. De små
detaljene fra reisen 15 år etter selve turnéen er utelatt, mens de mest kuriøse hendelsene
fremheves og omskapes til noe enda mer fantasifullt og morsomt. Slik Dingstad kommenterer
det, er den første versjonen ”i stor grad selvbiografisk, den reviderte versjonen er det ikke”
(2017b: 230).13 I den omskrevne versjonen av ”Paa Tourné” har vi da med en dobbeltkontrakt
å gjøre, der noe er sant, men det meste er oppdiktet.
FAR OG SØN. EN SPILLEHISTORIE (1903) – Verdens Gang 24.12.1889 med tittel
HAZARD. Typografi i ”Hazard”: fraktur. Avisnummeret er tilgjengelig på mikrofilm i NB.
Lesbarhet: dårlig.
Handlingen i ”Hazard” (1889) foregår i en fjerntliggende liten by med navn
Damwaz. Her finnes det et etablissement som driver med pengespill og som tiltrekker seg
spillere fra langt og fjernt. Her møter vi Pavo fra Sinvára, som har fortapt seg i ruletten, og
hans mor, den rike Fruen fra Sinvára, som er kommet til byen for å redde sønnen fra
spilleavhengigheten.
Ved bearbeidingen av novellen forut for utgivelsen i Kratskog, forandret Hamsun
novellens tittel til ”Far og Søn. En Spillehistorie”. Som tittelen antyder, dreier historien seg
nå om en sønn og hans far og ikke lenger hans mor. Denne endringen preger hele novellen.
Jeg vil i analysedelen gjøre rede for de mest nevneverdige endringene som Hamsun foretok i
Jeg viser her for videre lesing til Ståle Dingstads inngående komparative analyse av de to versjonene av ”Paa
Tourné” på sider 227–231 i kap. 8 av Litterære kretsløp (2017).
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den nye tekstversjonen. Jeg ønsker også diskutere hva som kan ha påvirket forfatteren til å
endre hovedpersonens kjønn og hvilke ytterligere forandringer dette medførte.
Hamsun var selv ikke fremmed for pengespill (pengelotteri og kasinoer), derfor kunne
han støtte seg på egne erfaringer da han gjenspeilet hva som foregikk i kasinoer, hvilke typer
mennesker som oppsøkte disse stedene, og hva de følte og tenkte i spillets hete. Etter hvert
utviklet Hamsun en spilleavhengighet som nådde sitt høydepunkt høsten 1901. De store
økonomiske problemene forårsaket av spillegjelden kan sees i sammenheng med planene om
å utgi Kratskog. Det skal jeg skrive mer om i analysedelen der jeg vil ta for meg
novellesamlingen som helhet.
LIVETS RØST – Basta. Illustreret Ugeblad (dansk ukeblad), nr. 4, 29.04.1896. Originalen
finnes hos Det Kongelige Biblioteket i Aarhus. Typografi: antikva. Lesbarhet av den mottatte
skannede kopien: veldig god.
Ifølge Larsen ble novellen publisert for første gang på nordisk område i Basta:
Illustreret Ugeblad 1.5.1896. Datoen som er trykt på omslaget til den skannede originalen av
Basta-utgaven (nr. 4, 1. årg.) er dog to dager tidligere: 29.04.1896! Rett før det og ikke etter,
slik Næss oppgir,14 var novellen allerede blitt utgitt på tysk i Simplicissimus 25.04.1896.
Ved å sammenligne forsiden av Basta (med sidetallet 25) og side 26 med Hamsuns
”Livets Røst”, med forsiden av Simplicissimus og side 2 med Hamsuns novelle ”Die Stimme
des Lebens”, ser disse nesten identiske ut. Begges forsider er dekket av den samme tegningen
av Rezniček15 som er illustrasjonen til Hamsuns ”Livets Røst”.16 Også selve novelleteksten er
supplert med den samme lille illustrasjonen til venstre for det første avsnittet. Dette vitner om
to ting. For det første at det må være en link mellom det tyske og det danske bladet og for det
andre, at Hamsuns novelle ble ansett for å være det viktigste litterære bidraget i begge
utgavene. Ved en nærmere undersøkelse viser det seg at både den tyske og den danske
utgaven er nr. 4 av den 1. årgangen, 1896. Begge har Albert Langen som ansvarlig redaktør –
det står på Bastas forside, og nederst på side 7 i Simplicissimus. Det må da være at Basta var
den danske utgaven av Langens Simplicissimus. Det bekreftes også av Harald S. Næss
(Hamsun, brev 28.03.?1896).
Novellens handling starter i Vestervold gate i København der en ung kvinne i
sørgeslør har fattet interesse for en ung mann, ”Forfatteren H***”, som er fortelleren.
14

Se Næss sin merknad til Hamsun, brev 28.03.?1896.
Ferdinand von Řezníček, østerriksk kunstner, karikaturtegner og illustratør av tsjekkisk opphav.
16 Se vedlegg for illustrasjonen og for den tyske og danske versjonen av ”Livets Røst”.
15
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Kvinnen lokker mannen med seg hjem, og de tilbringer natten sammen. Den neste morgenen
oppdager mannen til sin skrekk at det i rommet ved siden av ligger et lik av en gammel mann
i en åpen kiste. Den døde er stivnet i en grotesk stilling med et redselsfullt ansikt og spisse
oppreiste knær. Forfatteren H*** lar være å si noe til kvinnen om det han har sett. På en kafé
litt senere finner han en dødsannonse i avisen der den damen melder om sin ektefelles
bortgang. Fortelleren resonnerer med en stille aksept: ”En Mand har en Kone, hun er tredive
Aar yngre enn han, han faar en langvarig Sygdom, han dør en Dag. Og den unge Enke puster
ud” (Hamsun 2003: 224). Med disse ordene slutter novellen i Kratskog.
I 1896-utgaven lyder slutten slik: ”Den unge Enke puster ud, Livet raaber til hende
med sin dejlige Galskap, hun adlyder dets Røst og svarer: jeg kommer. Og allerede den
samme Aften gaar hun sig en Tur paa Vestervold…”.
Ifølge Åsmund Hennig skrev Hamsun ”’Livets Røst’ sammen med ’Kjærlighetens
slaver’ i München i løpet av våren 1896” (2005a: 183). Hennig beskriver novellen som
”rystende … med en markant erotisk innslag”, der ”sammenkopling av erotikk og død” står
sentralt (2005b: 82). Denne novellen ble av flere, inkludert Bjørnson, beskrevet som
pornografisk (merknad til Hamsun, brev 28.03.?1896), og den kostet Hamsun dyrt. Den
norske Forfatterforening hadde innstilt forfatteren til det statlige kunstnerstipendet på 1200
kroner. Nå ble ”Livets Røst” anklaget for å være pornografi og behandlet både hos
Justisdepartementet, riksadvokaten og politiet (Kolloen 2003: 213; Hamsun, brev 28.03.
?189617). Salget av bladet Basta ble forbudt og Hamsun ble nektet stipend.
Mange norske forfattere ble provosert av dette, inkludert Bjørnson, Garborg og Anna
Munch. Det ble arrangert en innsamlingsaksjon for Hamsun, som bragte inn 600 kroner
(Kolloen: 213–214). Mer penger fikk forfatteren fra frivillige givere blant abonnenter av
Simplicissimus i Tyskland som fulgte Langens opprop. Til sammen ble det i løpet av april og
mai samlet inn 1606.55 mark til forfatteren (Simplicissimus 1898, 3. årg., hefte 13: 102;
merknad til Hamsun, brev, 16.06.?1898).
SMAABYLIV –Bergens Tidende 09.08.1890. Den originale tittelen: ”Smaabyliv. (Brev til
’Bergens Tidende’)”. Typografi: fraktur. Avisnummeret er tilgjengelig på mikrofilm i NB.
Lesbarhet: liten, men klar skrift.
”Smaabyliv” av 1890 er en skildring av livet i en liten, søvnig kystby der byens
borgere ikke ”bebyrder … sin Hjerne med bogligt Nonsens”. De er hverandres moralpoliti og
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Harald S. Næss siterer her Thorvald Klaveness i tidsskriftet For Kirke og Kultur, 1897, s. 582.
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elsker sladder. Herrene er overdrevent opptatte av makrellprisene, og om kvelden samles de i
sin forening for å lese ”’Morgenbladet’ og ’Kundgjørelsestidende’”. Et par vektere patruljerer
gatene, og de spionerer på hvem som er ute sent på kvelden og hvorfor. På søndag stilner
skipsverftets ”klakkende Hammerslag” og folk gjør seg klare til kirken. Noen menn med
”Mod i Bryst” starter denne dagen med besøk til byens barberer, som er usedvanlig røff.
Hamsun beskriver fargerikt et slikt møte mellom barbereren og hans hjelpeløse kunde.
Barbererens metoder minner mer om bøddelen, og han smiler som [Lars] Oftedal. Søndagens
og hele ukas høydepunkt er postskipets ankomst til dampskipsbryggen på kvelden. Man
venter på brev, men vil også se om ikke ”en Handelsrejsende eller omvankende
Haandværkssvend” ankommer med skipet.
Den opprinnelige versjonen av ”Smaabyen” er i 2007-utgivelsen av Hamsuns
Samlede verker på litt over 8 sider, mens den bearbeidede 1903-versjonen er over dobbelt så
lang (18 sider).
”Smaabyliv” i Kratskog (1903) består av to deler. Den første inneholder den
opprinnelige novellen i bearbeidet form – fra side 227 til midten av side 234. Den andre er
nesten utelukkende helt ny tekst – fra side 234 (under ”*”) til side 257. I den første delen av
novellen har Hamsun flere steder endret på den opprinnelige ordlyden og byttet ut ord og
uttrykk. Flere deler av 1890-fortellingen er utelatt, inkludert den utstrakte episoden hos
barbereren. I den første delen nevnes og introduseres også flere nye personer. Blant dem er
Tønnes Olaj, som i 1890-versjonen ble nevnt uten navn (han som hadde lest ”’Peder Paars’
fra Perm til Perm”, det vil si mer belest enn de andre), og konsulen. Disse to blir sentrale i
den videre fortellingen.
Den nye delen av 1903-novellen fortsetter der den opprinnelige fortellingen slapp:
Småbyens letargiske liv snus på hodet når både den ene og den andre begynner å oppføre seg
upassende. Fotograf Rosen drikker bort formuen sin og henger seg, Olsen på Tollboden blir
oppsagt fordi han har forsynt seg fra tollens kasse, skolelæreren Eliassen kommer seg unna
med å ha svindlet forsikringsselskapet og stjålet kassebeholdningen til herrenes forening.
Konsulen begynner i smug å legge sene besøk hos den unge skipperkona Olava Wollertsen.
Olavas mann jobber på konsulens skip og har vært borte i to år, så kysten er klar. Tønnes
Olaj, den mest årvåkne av dem alle, har lagt merke til disse besøkene og lykkes nå med å
presse ut penger både fra konsulen og fra fru Wollertsen for sin taushet. Olaj påtar seg også
farskapet til barnet som Olava føder, og stiger med dette i andres øyne (for Olava er vakker
og det er ikke Olaj). Den ærede og elskede konsulen går konkurs, men menneskene kommer
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seg over dette sjokket. Kjøpmannen Berg overtar konsulens plass, og snart er alt i byen like
rolig og fint som før.
EN ÆRKESKÆLM (1903) – Dagbladet 24.08.1886 med tittel SYND. Typografi i ”Synd”
(1886): antikva. Elektronisk tilgjengelig på Bokhylla.no. Klar skrift.
I ”Synd” (1886) forteller jeg-personen om et tilfeldig møte som fant sted mellom
ham og en fremmed ung mann på Krist kirkegård. Den fremmede mannen hadde vært
hjemmefra i ni år, og kommet nå tilbake til denne kirkegården der det hadde skjedd noe trist
rett før hans avreise for ni år siden. Da hadde en liten jente, som viste seg å være mannens
nabobarn Elina, tatt blomster fra sin avdøde søsters, Hannas, ferske grav. Det var Hanna som
hadde bedt henne om å gjøre det, slik at hun kunne selge blomstene og kjøpe seg vintersko
for pengene. Graveren visste ikke noe om det; han pågrep Elina og førte henne bort som en
tyv. Jenta ble fra nå av behandlet også av andre som en tyv som trengte formaning. Dette
førte piken senere inn på en livsbane som prostituert, og i denne situasjonen hadde den unge
mannen også tilfeldig støtt på henne igjen den samme natten. Hva var da synd – at et sultent
barn stjal blomstene fra en grav for å hjelpe seg, eller at de voksne mislyktes i å ta vare på
jenta og istedenfor utstøtte henne?
Hamsun laget en helt ny versjon av denne fortellingen før dens utgivelse i Kratskog.
Det gjorde han ved å rette på den opprinnelige teksten og ved å føye til en fortsettelse til
historien. Den nye versjonen fikk også en ny tittel: ”En Ærkeskælm”.
Jeg vil begynne min analyse med å skrive mer om novelleparet ”Synd”-”En
Ærkeskælm”. Ved å bruke kollasjonering vil jeg kaste lys over hvordan Hamsun bearbeidet
denne fortellingen. Jeg skal analysere hvordan den andre versjonen skiller seg ut fra den
første med tanke på stil, kunstnerisk effekt, innhold og lengde. Ble resultatet av forfatterens
omforming av denne fortellingen vellykket?

4 Analyse
4.1 ”Synd” (1886) og ”En Ærkeskælm” (1903)
”Synd” og ”Paa Tourné” er de eldste av de novellene som omtales i denne oppgaven, begge
fra 1886. De to neste i den kronologiske rekkefølgen er ”Hazard” (1889) og ”Smaabyliv”
(1890). De andre novellene i Kratskog er skrevet mellom 1896 og 1899. Det er kun de fire
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tidligste novellene som forfatteren skrev om til nye versjoner før samleutgivelsen i 1903. Jeg
skal nå redegjøre for de viktigste forskjellene mellom ”Synd” og ”En Ærkeskælm”, og jeg vil
forsøke å forklare disse endringene.
I Hamsuns Samlede verker av 2007 er ”Synd” litt over 13 sider lang (Livsfragmenter i
bind 18), og ”En erkeskjelm” er på litt over 17 sider (Kratskog i bind 17). Begge versjoner
starter med en henvendelse til leseren. I ”Synd” er den: ”Hr. Redaktør!” Deretter forklarer
Hamsun kort hva han i det følgende vil videreformidle: en fortelling og noen underlige
meninger av en mann, som for ham var ukjent. Hamsun har satt sitt fulle navn under denne
henvendelsen. Det tyder på at forfatteren her har til hensikt å presentere sin fortelling som
noe som virkelig har funnet sted, og teksten fremstår som en aviskronikk. I ”Synd” inngår
Hamsun en selvbiografisk pakt ifølge Lejeune. En bekreftelse på denne pakten gis også på
det underordnede nivået, midt i novellen, når den fremmede mannen insisterer på
sannferdigheten av sine ord: ”jeg digter ikke, jeg fortæller hvad jeg ved blot.” Denne
setningen er utelatt i 1903-teksten. Det er allikevel ikke noe selvbiografisk i selve fortellingen
i ”Synd”, og dermed bryter forfatteren sin kontrakt med leseren.
Ved utgivelsen av ”En Ærkeskælm” i Ateneum i 1901 og i Kratskog i 1903 henvender
Hamsun seg til leseren: ”Kære Læser!” I ”En Ærkeskælm” utgir Hamsun seg ikke for å være
novellens forteller, og ingenting i novellen antyder at den er selvbiografisk, derfor inngår
forfatteren her en fiksjonskontrakt med leseren (ifølge Lejeune), som han også overholder.
I ”Synd” fremstår hovedfortelleren som en godtroende tilhører som føler sympati for
sin nye bekjent. Når den unge mannen deler med ham sin indignasjon over sløsingen av
penger på fine begravelser og gravplasser, svarer hovedfortelleren: ”’Jeg tror, De har Ret (…)
Der er megen Galskab i Livet’” (Hamsun: 1886b). Han blir grepet av den andres tristhet og
hører respektfullt på historien om Elina. Novellen ender med at den fremmede, på veien ut av
kirkegården, stanser ved porten og gir ”en halt Kone nogle Smaapenger”, noe som vitner
positivt om hans karakter.
I ”En Ærkeskælm” er hovedfortellerens holdning overfor den fremmede mannen
mistenksom, noe som kommer tidlig til uttrykk i nye teksttillegg. Når den andre klager over
den kostbare dyrkelsen av de døde, tenker hovedfortelleren at mannen må være en
”vildfarende Fritænker” (Hamsun 1903: 265), en sosialist som har vært i utlandet og ”lært
Ropet mod Kapitalen” (263). Når den unge mannen påpeker at pengene brukt på kameliaer
av en ung frue tilsvarer prisen på to barnekjoler, tenker hovedfortelleren at den andre er en
”Anarkist hvem det mored at stille alvorlige Ting paa Hovedet” (267). Fortelleren mener at
det å ta vare på gravplasser er en form for idealisme som menneskelivet ikke kan ribbes for.
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Det at gravene til ens nærmeste skal se fine ut, har også en etisk betydning for ham.
Hovedfortelleren blir også i ”En Ærkeskælm” grepet av historien om Elina, men han får seg
en overraskelse både når det gjelder historiens slutt og hvem den fremmede til sist vil vise
seg å være. De opprinnelige mistankene blir da bekreftet på en uventet måte.
Også den voksne Elina fremstilles forskjellig i de to novellene. I ”Synd” er den tjue år
gamle Elina nok blitt ”fed af Slam”, men stemmen hennes er fortsatt like fin, og når hun
forteller om sin triste skjebne, blir hennes underlige vidåpne øyne våte. Det er tydelig at
Elina, som har vært prostituert i tre år, er et uskyldig offer. Hun er ikke korrumpert, men
vekker medlidenhet. I ”En Ærkeskælm” toner kvinnen seg ganske annerledes. Når Elinas
tidligere nabomann prøver å snakke med henne, vil hun ikke minnes om fortiden og Hanna.
Elina skratter når hun ler og synger visestumper uten stemme. Hun røyker og bestiller vin på
denne mannens regning som forsøker å hjelpe henne. Elina ønsker ikke å bli reddet av noen.
Hun prøver heller å forføre også denne mannen.
I ”Synd” ble den lille Elinas mor kun nevnt som ”en falmet Flane, som strejfede om
overalt”, også om nettene. I ”En Ærkeskælm” er hun blitt én av karakterene. ”Takket være”
datteren jobber hun nå som oppvartningskone på bordellet.
I ”Synd” slutter den fremmedes historie med samtalen med Elina inne i huset der hun
holder til. Leseren har grunn til å tro at mannen forlater kvinnen etter at de har snakket ferdig.
Også i ”En Ærkeskælm” ser det først ut til at mannen vil ta avskjed med Elina etter å ha
prøvd å snakke med henne, spesielt siden han har avslått kvinnens invitasjon til å bli hos
henne for natten. Så røper den unge mannen å ha blitt igjen hos Elina allikevel, noe som
sjokkerer hovedfortelleren. I sitt forsvar sier den unge mannen at hadde det ikke vært ham,
hadde en annen, som ikke var så raus, blitt hos kvinnen.
”En Ærkeskælm” kunne allikevel endt på nesten den samme måten som ”Synd”, for
også i den nye tekstversjonen sier den unge mannen mot slutten at om en liten pike ville ta
roser og kameliaer fra kirkegården, ville han ikke se på det som en synd. Men etter disse
ordene og en stunds stillhet bryter mannen plutselig ut i latter og sier: ”Se slige Historier skal
man fortælle … Dem er det Marked for. Tusind Tak, højstærede Tilhører!” (288).
I ”En Ærkeskælm” klarer den fremmede mannen å lure sin tilhører på tre plan: først
ved at han, i motsetning til sin fortellings logikk, røper å ha blitt igjen hos Elina for natten;
for det andre, at hele historien viser seg å være et oppspinn. Det tredje bedrageriet blir avslørt
når hovedfortelleren, i etterkant av møtet på Krist kirkegård, skjønner at den fremmede under
deres møte har stjålet uret hans. Den unge mannen hadde spurt om tiden ikke lenge før han
skulle gå, vel vitende om at den andre ikke lenger var i besittelse av sitt ur. Ur-motivet ble
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introdusert i ”Synd” der den unge fremmede drøftet hvorvidt det var synd når en sulten mann
som spurte forbigående om tiden, fikk lyst på den andres ur. I ”En Ærkeskælm” utvikles
denne idéen videre. Der sier den unge mannen ganske tidlig i samtalen at når en sulten mann
stjeler en annens klokke, har klokkens eier to valg: å melde ”Røveriet” eller å tie stille. Dette
frampeket er ment for hovedfortelleren og er et hint om hva urets eier skal gjøre med
tyverisaken – ingen ting. Og hovedfortelleren tier.
Åsmund Hennig karakteriserer treffende forholdet mellom de to novelletekstene:
”En ærkeskjælm” (1903) bygger på ”Synd” (1886), men det er en total omvending av
meningsproduksjonen. Fra å være en tåredryppende naturalistisk fortelling med sosial-kritisk
tendens er fortellingen nå blitt en ironisk og tvetydig tekst som i høy grad gjenspeiler tittelen
(Hennig 2005b: 82).

Fortellingen om møtet med den fremmede mannen på Krist kirkegård i ”Synd” har tjent på å
bli vekket til nytt liv av Hamsun i ”En Ærkeskælm”. Novellen ble skrevet og gjenskrevet
omtrent samtidig med ”Paa Tourné”, og begge disse kan i sine nye versjoner sies å være
Hamsuns aller beste. Arbeidet med å forvandle de gamle novellene til noe nytt vitner om
Hamsuns modning som forfatter. I ”Synd” skildrer han på en naturtro og nådeløs
(naturalistisk) måte fattigdom, sykdom og undergang, forårsaket av sosial urettferdighet. I
den bearbeidede teksten 15 år senere er alvorligheten ikke lenger toneangivende. Lesingen av
”En Ærkeskælm” er en følelsesmessig berg-og-dal-bane hvor det som er sant i det ene
øyeblikket viser seg å være illusjon i det neste. Medfølelsen som leseren får for stakkars
Elina og sympatien for den samvittighetsfulle fremmede mannen må trekkes tilbake i slutten
av novellen.
I det nye ”Paa Tourné” gir hovedpersonen opp sine høye litterære ambisjoner, og han
lar ikke muligheten til økonomisk fortjeneste gå fra seg. Idealismen erstattes med
pragmatisme. Den litterære bragden i bearbeidingene av både ”Synd” og ”Paa Tourné” ligger
i det at Hamsun har gjort sine fortellinger enda bedre, samtidig som de ikke lenger er
forutsigbare. ”Paa Tourné” (1901,1903) kan beskrives først og fremst som morsom, ”En
Ærkeskælm” – som overraskende.
”Synd” med den empatiske skildringen av skjebnene til Hanna og Elina ble av
Hamsun skrevet i en tid da han levde i fattigdom selv. Det var vanskelig for ham å få utgitt
sine skrivearbeid. Tidlig på sommeren 1886 beskriver Hamsun i et brev til Arne Garborg,
som er ansatt som journalist i Dagbladet, hvor lei han er av å vente på å få tilbakemeldinger
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på sine manus: ”I snart 5 Aar er jeg nemlig blet mødt med dette at ’komme igjen om nogle
Dage’ – fem Aar” (Hamsun, brev 13.06.1886). Denne gangen venter han svar fra Garborg på
”Paa Tourné”. Det haster, for selv om Hamsun gir (ironisk) uttrykk for at han ikke lider noen
nød – han ”har næsten to hele Brød endnu” – vitner dette utsagnet om det stikk motsatte, at
den unge forfatteren lider nød. I det samme brevet opplyser Hamsun om at han har skrevet en
ny ”Novellette”18 (sannsynligvis ”Synd”) som Lars Holst (også i Dagbladet) har ansett for å
være altfor radikal for utgivelse. Novellens radikalitet lå i dens skarpe sosiale kritikk og en
rettferdiggjøring av tyveri forårsaket av fattigdom. Heller ikke Olaf Skavlan, redaktøren i
”Nyt Tidsskrift”, ser ut til å ville publisere fortellingen. Hamsun frykter at novelletten ikke
vil bli brukt i det hele tatt.
Sommeren 1886 gir Dagbladet allikevel ut både ”Paa Tourné” og ”Synd”. Men
”Synd” kommer på trykk akkurat for sent til at honoraret vil kunne redde Hamsun ut av hans
økonomiske nød. Han har ikke klart å betale husleien og er blitt registrert som bostedsløs
(Kolloen 2003: 99). Noen få dager før publiseringen av ”Synd” legger den unge forfatteren
derfor ut på sin andre reise til Amerika hvor han også skal være korrespondent for Dagbladet
og VG (Hamsun, brev 20.08 og 04.09.1886).
På bakgrunn av redegjørelsen for de sosiale og økonomiske forhold som Hamsun
levde under i 1886, kan man konkludere med at motivene for å skrive og utgi ”Synd” var
både litterære og økonomiske. Novellens tematikk og den melankolske grunntonen
gjenspeilet Hamsuns egen daglige kamp for tilværelset. Det at ”Synd” i det hele tatt ble utgitt,
virker nesten tilfeldig og var et resultat av Hamsuns pågåenhet og trolig en godvilje fra
Garborg.
Allerede i 1892 har Hamsuns gode bekjent, Caroline Neeraas, foreslått for ham å
trykke opp ”Synd” på nytt, men forfatteren avviser, litt sjokkert, dette forslaget. Han
forklarer: ”Og ved at trykke op igjen sligt gammelt Sludder, vilde du ruinere mig totalt i min
egen Bevidsthed” (Hamsun, brev 13.5.1892). Hamsun mener at det å utgi ”Synd” på nytt nå
ville være helt i strid med alt det han har sagt om litteratur i den siste tiden. Når forfatteren
nesten ti år senere publiserer novellen på nytt allikevel, har han omformet den slik at han kan
stå for den. Det som gjør ”En Ærkeskælm” så spesiell, er at i den forenes den unge Hamsuns
idealisme og sårbarhet med den middelaldrende Hamsuns litterære overlegenhet og
fullstendige kontroll over bruken av litterære og retoriske teknikker og virkemidler. I 1901 og
1903, ved utgivelsen av ”En Ærkeskælm”, er Hamsun blitt en veletablert og produktiv
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Ifølge Larsen var ”[t]ermen ’Novellette’ som Hamsun … benytter og som i dag nærmest betyr ’liten novelle’,
… den gang hyppig brukt om noveller generelt” (Larsen 2003: 293).
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forfatter, for hvem de unge årenes desperasjon er en fjern sak. Selv om han også nå befinner
seg i pengenød på grunn av spillegjeld, har han levesettet til en velstående familiemann, og
han kjenner forleggere og redaktører som vil publisere hans tekster og hjelpe ham. Derfor
uttrykker ”En Ærkeskælm” en annerledes, avslappet livsholdning.

4.2 ”Hazard” (1889) og ”Far og Søn. En Spillehistorie” (1903)
I brevet til sin forlegger Gustav Philipsen 17. september 1889 forteller Knut Hamsun at han
har gjort et bestillingsarbeid for Verdens Gang, ”en liden Skitse”, skrevet ferdig på noen
dager. ”Den hedder ’Hasard’ og skal være lidt Spillets Psykologi,” forklarer Hamsun. Som
det kommer fram i det samme brevet, jobber forfatteren parallelt også med å ferdigstille Sult
(romanen) og med å samle sine 12 kritiske artikler om Lars Oftedal, publisert i Dagbladet i
løpet av den samme høsten, til en bok.19 Hamsun må med andre ord balansere flere
skriveprosjekter samtidig. ”Hazard” kom på trykk i Verdens Gang på julaften 1889, over tre
måneder etter at den ble skrevet. Hamsuns ”lille skisse” skulle komme til å gi ham mye
hodebry senere, etter at den var kommet ut på tysk. Hva som ble problematisk ved novellen,
kommer jeg snart til å utdype.
Novellens handling er sentrert rundt rulettbordet som befinner seg bak lukkede dører i
det eneste hotellet av den lille byen Damwaz. Den spesielle stemningen som oppstår når
mennesker fra forskjellige nasjonaliteter og med ulik størrelse på lommeboken samles i
kveldens mørke for å konkurrere i hasardspill, forsterkes med at handlingen er lagt til et fjernt
og ukjent sted. Er landsbyen Damwaz, landområdet Verénjib og Fugómihul hav virkelige
steder? Jeg har ikke klart å lokalisere disse stedene, og ut fra Hamsuns egne kommentarer
kan man heller ikke gjøre det. I et brev til Marie Herzfeld som oversatte ”Hazard” til tysk i
Freie Bühne für modernes Leben, nr. 2 (1891), skriver forfatteren følgende: ”– Med hensyn
til ’Hazard’, da har jeg med Vilje undladt at bruge de rigtige Navne. Fugomihul Hav er en
liden Indsjø og har ingen Betydning” (Hamsun, brev 03.08.1890). Samtidig sier forfatteren at
han er kjent på det stedet hvor historien foregår. Hvilket sted hadde Hamsun for øye da han
beskrev Damwaz? Næss påpeker at Hamsun ikke hadde ”vært lenger sør i Europa enn
Hamburg” (merknad til samme brev). Siden fortelleren i novellen sier at Damwaz er kjent av
folk på Balkan, er det naturlig å anta at handlingen utspiller seg et sted på eller i nærheten av
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Artikkelsamlingen Lars Oftedal. Udkast kom ut 02.12.1889 i Mons Litlerés forlag i Bergen. Sult ble utgitt

05.06.1890 av P. G. Philipsens forlag i København.
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Balkan. Overfor Marie Herzfeld omtaler Hamsun den skissen som ”en Novelle fra Balkan”
(Hamsun, brev 26.08.1890).
Navnene i novellen er fremmedklingende. Fortellerens navn nevnes kun én gang i
begynnelsen, det er Arogul Sel Radi. Denne mannen er kommet til Damwaz’ eneste hotell,
men ikke for å spille. Han observerer gjestene som oppsøker spillebanken i byggets andre
blåmalte etasje og skildrer dramaene som så lett kan oppstå mellom menneskene når store
summer kan vinnes eller tapes med ett enkelt terningkast. Til sammenlikning er fortelleren i
den senere ”Far og Søn” anonym, og handlingen foregår i Landsbyen D*, uten at det gis noe
annet hint om dens beliggenhet enn at det er et sted sørover.
Handlingens tid i begge tekstversjonene er sommermåneder når det også holdes
marked i byen. Av de oppsatte salgsteltene rundt kirken er det ett som skiller seg ut med sin
blåfarge. Med dette fargevalget viser telteieren sin hengivenhet til spillebanken. Selgeren der
er den unge Pavo fra Sinvára (Sinvara i 1903). Hele byen kjenner til at Pavo har ”’sprængt
Banken’ tre Gange”, men også at han ”sat hele sin Formue overstyr under sidste Vaarfest”.
Pavos rike mor har kjøpt teltet til ham og fylt det med varer for at sønnen vil ha noe mer
fornuftig å drive med enn pengespill. Men inntektene fra handelen går allikevel til ruletten.
I ”Hazard” kommer moren, den rike og mektige fruen fra Sinvára, til Damwaz for å
redde sønnen fra spillegalskapen. Hun skal under sitt besøk også donere en stor sum penger
til den lokale kirken. Byens folk feirer den gavmilde fruens besøk i gatene. Men alt går ikke
etter planen. Moren, som har vært fast bestemt på å lære sin sønn en lekse ved å bli med ham
inn i spillesalen, blir uventet selv forhekset av ruletten. Fruen ber Pavo om å sette hennes
penger inn på tallet null. Hun spiller på null til det vinner to ganger på rad. Etterpå satser hun
vekselvis på rødt og sort, men taper. Kvinnen jager sønnen ut av kasinoet for å kunne spille i
fred, men hun taper alt i alt ni tusen leï20, akkurat den summen som hun har lovet til kirken.
Sent den samme kvelden vender fruen tilbake til spillebanken, fast bestemt på å vinne kirkens
penger tilbake, men ender i stedet opp med et tap på 54 000 leï; i tillegg har hun måttet
pantsette sine to ringer. Pavo holder den neste dagen en følelsesladet tale til moren, for å få
henne til å stoppe spillingen. Men fruen har allerede sendt en kurer etter mer penger. Etter
noen dager kommer kureren med pengene, og moren går igjen til spillebanken. Det ender
med at hun ikke bare vinner alt det tapte tilbake, men det blir noen penger til overs.
”Far og Søn. En Spillehistorie” i Kratskog (1903) inneholder hovedsakelig den
samme fortellingen med den samme stilen som ”Hazard”, men Hamsun har altså omskrevet
20

Valutaen leï er trolig den samme som lei – flertall av rumenske leu.
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den. Lengden på 1889-versjonen av novellen er i 2007-utgaven av Hamsuns Samlede verker
(bind 18) 23 sider, mens 1903-versjonen er på 25,5 sider (bind 17). Den viktigste
forandringen er at fruen fra Sinvára er blitt erstattet med herren til Sinvara, mens moren
nevnes kun i forbifarten. Forfatteren har da måttet bytte ut morens navn og de kvinnelige
personlige pronomenene med de mannlige i hele teksten. Beskrivelsen av de kvinnelige
trekkene (både utseende- og karaktermessige) ved fruen er blitt endret, slik at de vil passe til
en mann. Pavos far, som ikke var med i ”Hazard”, er nå den som er kommet for å få sønnen
på rett kjøl, men som selv blir betatt av ruletthjulets lovende snurring. I en episode i ”Hazard”
gir Pavos mor en liten pike på hotellet tyve leï. I ”Far og Søn” gir herren til Sinvara en
gullpenge til en jente på 16-17 år. Fra da av holder piken seg i nærheten av herren, som gir
henne enda en gullpenge ved en annen anledning. Når den rike mannen den siste kvelden før
fortellerens avreise vinner tilbake alle pengene og de to ringene sine, kaller han piken, som
har vært blant tilskuerne i salen, til seg og setter den ene ringen i hennes hånd. På slutten av
novellen, da Pavos far har dratt tilbake til spillebanken i stedet for å reise hjem, har piken
fulgt ham og står trofast bak mannens stol.
En annen endring i historien er at når fruen fra Sinvára satser på sin første spilledag
mange ganger på tallet null, satser herren til Sinvara på tretten.
En sidefortelling i novellen handler om forholdet mellom Arogul Sel Radi og en tjener
på hotellet. Av en merkelig grunn havner fortelleren i konflikt med kafétjeneren (1889), kalt
for hotelltjeneren i 1903. I 1889-versjonen heter tjeneren Obulatsch, i 1903 er han navnløs.
Tjeneren elsker å snuse i andres saker og spre rykter, og han irriterer fortelleren med sin
påtrengenhet og nysgjerrighet. Fortelleren vil være i fred, men må forholde seg til tjeneren så
lenge hans opphold på hotellet varer. Begge mennene begynner å oppføre seg irrasjonelt mot
hverandre. En gang kaller fortelleren tjeneren for hund. Dette fornærmer Obulatsch på det
dypeste, og han svarer med å slå hardt på den andres hånd med en nøkkel. Tjeneren angrer
med det samme og viser stor hengivenhet og omsorg for hotellgjesten fremover. Med sin
opphovne hånd og dårlige tilstand er Sel Radi nødt til å bli på hotellet lenger enn planlagt, og
akkurat så lenge at han rekker å se finalen til historien med fruen fra Sinvára / herren til
Sinvara. På slutten forsones fortelleren og tjeneren, og Sel Radi gir Obulatsch en
pengeseddel.
Flere steder i teksten har Hamsun gjort små endringer som ikke påvirker forståelsen
av novellen. Det dreier seg om utbyttingen av ord med andre ord med synonymt innhold eller
med endret skrivemåte og noen små forklarende tillegg. For eksempel i 1889-teksten røyker
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fortelleren med sin russiske bekjent Iljitsch sigaretter, i 1903 ”Papyrosser”. I 1889 ledes
spillet av bankieren, i 1903 ”Kroupieren”.
Hvordan har da de større endringene påvirket inntrykket og lesningen av novellen?
Det utgjør ikke en stor forskjell om det er Pavos mor eller far som er kommet til den lille
byen for å få sønnen sin til å slutte å spille, men det at en kvinne har på seg to ringer som hun
pantsetter i kasinoet, er mer naturlig enn at en mann har det. Når fruen fra Sinvára gir en liten
pike 20 leï, er det veldedighet. Når herren til Sinvara gir en 16-17-årig jente først en
gullpenge og senere en ring, fortoner det seg ikke som en uselvisk akt, men kan tolkes som en
gift manns forsøk på tilnærming til en altfor ung pike.
Det å bytte ut kjønnet til en av hovedkarakterene i novellen har ikke gitt noen særlig
effekt. Fortellingen har fått noen nye nyanser, men den er ikke blitt nevneverdig bedre,
kanskje heller litt dårligere, avhengig av om man foretrekker å se Pavos mor eller far i rollen
som den mislykkede veilederen for sønnen sin. Hvorfor fant da Hamsun det nødvendig å
foreta en slik endring, og hvorfor valgte han å forandre fruens forkjærlighet for tallet null den
første spilledagen til herrens tro på tallet tretten? Man kan knytte Hamsuns motiver bak disse
endringene på en omvendt måte til de faktorene i et litterært verks kommunikasjonkretsløp
som Darnton kaller for intellektuelle påvirkninger og publisitet. Med den nye
novelleversjonen prøver Hamsun indirekte å fjerne de synlige likhetene mellom sin fortelling
og Fjodor Dostojevskijs roman Spilleren som han hadde blitt kritisert for å plagiere.

Mistanker om plagiat av Fjodor Dostojevskijs Spilleren (1867)
Som nevnt tidligere, kom ”Hazard” ut på tysk i Freie Bühne i 1891, ”[o]ver fire numre i
november-desember” (Larsen 2002b: 212). Den 30. november 1891 takker Hamsun i sitt brev
Marie Herzfeld for at hun ”endelig har faaet ’Hazard’ ud.” Hamsun skriver: ”Det skal blive
interessant at se den paa Tysk”; det er tydelig at han gleder seg. Men et halvt år senere, i juni
1892, angriper forfatteren Felix Holländer, også i Freie Bühne, nordmannen med artikkelen
”Hamsun-Dostojewski – ein litterarisches Mysterium” der han går så langt det er ”mulig å gå
i å beskylde Hamsun for å ha plagiert Dostojevkijs roman Spilleren (1867) uten direkte å
bruke ordet ’plagiat’” (212). Nils Vogt trykker opp Holländers beskyldning i Morgenbladet
03.08.1892 (merknad til Hamsun, brev ?desember? 1893).
Ved hjelp av Larsen skal jeg nå belyse på hvilke punkter Hamsuns novelle har
påfallende mye til felles, både språklig og innholdsmessig, med Spilleren. Larsen opplyser
om at ”[de] eventuelle tekstforelegg hos Dostojevskij som Holländer bygger på utgjør ikke
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mer enn noen kapitler i Spilleren (nærmere bestemt kapitlene 10, 11 og 12 – særlig 10) –
kapitler med nokså episodisk, nesten anekdotisk preg” (Larsen 2002b: 216). Larsen synes
ikke at det er ”noe merkelig i at to forfattere, som begge har interesse for hasardspillets
psykologi og som kanskje endatil har gjort de samme erfaringene ved rulettbordet, kan
komme til å beskrive hendelser på samme måte” (216–217). Allikevel tyder visse konkrete
paralleller mellom Hamsuns novelle og Dostojevskijs roman på at noen slags forbindelse
”mellom de to tekstene må det være” (218). Likhetene med den russiske fortellingen gjelder
den kvinnelige hovedpersonen i ”Hazard”. Også i Spilleren kommer en rik eldre kvinne
(bestemor) til kasinoet for første gang, satser gjentatte ganger på null, taper store summer,
vinner dem så tilbake, ”beslutter å forlate stedet” (med tog), men ombestemmer seg ”og
returnerer til spillebordet” (217). Begge kvinnene ordlegger seg også på en veldig lik måte
når de krever at deres penger skal satses på null og når de venter utålmodig på at deres null
skal komme opp. Larsen viser her til Martin Nag (1998) som har sammenliknet den engelske
oversettelsen av Spilleren fra 1887 (The Gambler) med ”Hazard” (1889). Etter at damene har
tapt sine penger, kommer de begge plutselig på at disse pengene ”egentlig skulle ha vært
donert til kirkelige formål” (218).
I lys av Holländers artikkel skjønner Hamsun hvorfor Marie Herzfeld har avvist å
oversette Mysterier. 25. juni 1892 skriver forfatteren et brev til Herzfeld for å oppklare saken
overfor både henne og Holländer. I det forklarer Hamsun at han hadde laget skissen for
”Hazard” allerede ”for mange Aar tilbage i Amerika”. Han påpeker også at etter at han hadde
utarbeidet skissen for Verdens Gang, lå novellen i en lang tid i avisens redaksjon før den kom
på trykk (det stemmer at det tok flere måneder før den ble publisert). Dostojevskijs Spilleren
ble utgitt på norsk rett før publiseringen av ”Hazard”, men altså mye senere enn da Hamsun
skrev ferdig sin novelle. Ifølge Hamsun, så han ved lesingen av den norskspråklige utgaven
av Spilleren straks de store likhetene mellom denne romanen og ”Hazard”, og ble engstelig
for mulige plagiatanklager. Derfor prøvde han å stoppe utgivelsen av sin novelle i Verdens
Gang, men redaktøren Ola Thommessen sa at det allerede var for sent for det. Hamsun
sverger at han ikke hadde lest Dostojevskijs bok før han skrev ”Hazard”, men han sier også at
han ikke kan motbevise å ”have hørt den omtale, læst et Referat af den, endog hørt den
genfortælle af nogen”. En liknende forklaring gir Hamsun i brevet til Nils Vogt i
Morgenbladet i desember 1893, etter at Vogt i en anmeldelse av forfatterens nye bok igjen
bringer opp de gamle plagiatanklagene mot ”Hazard”.
Larsen tenker, i likhet med Nils Åke Nilsson, at Hamsun i sin Amerika-tid kan ha
kommet over en amerikansk avis som inneholdt en episode fra The Gambler, uten en
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henvisning til forfatteren. Hamsun kan da ha tatt notater av denne historien og senere ”glemt
hvor han hadde sine notater fra” (Larsen 2002b: 219). Det er vanlig å tro at Hamsun ikke
kopierte bevisst noe fra Spilleren og at han snakker sant når han påstår at hans samvittighet er
ren. ”Det hele blir å forklare som et kunstnerisk arbeidsuhell,” sier Larsen (219).
Ved å omskape sin novelle og gi den en helt ny tittel, forsøker Hamsun å frigjøre den
fra de dårlige assosiasjonene som den negative publisiteten rundt ”Hazard” hadde skapt. Slik
ser Hamsun ut til å føye seg etter kritikken fra sin innflytelsesrike leser, forfatteren
Holländer, støttet av Marie Herzfeld. Siden det var Freie Bühne som hadde gitt spalteplass til
Holländer, blir også tidsskriftets redaksjon en aktør som Hamsun ønsker å ta hensyn til. Etter
møtet med sine kritiske tyske (og deretter andre) lesere prøver Hamsun å bearbeide novellen
for å tilpasse den til de kravene den er blitt møtt med og som kan sammenfattes som ”kravet
om forfatterens originalitet” (216). Ifølge Darntons modell for kommunikasjonskretsløpet til
et litterært verk, beveger den ferdige novellen seg således fra leseren og forleggeren tilbake
til forfatteren, og etter Hamsuns bearbeiding igjen ut til nye forleggere, oversettere og lesere.
Det virker som forfatteren lykkes med å gi novellen et nytt liv for de leserne av
Kratskog som ikke var kjent med avisversjonen 14 år tidligere eller som ikke så forbindelsen
mellom ”Far og Søn” og den gamle plagiatskandalen. Senere, i utgavene av Hamsuns
Samlede verker, var det ”Far og Søn” som ble videreført og ikke ”Hazard”. ”Hasard” ble
trykket opp på nytt av Larsen og Gyldendal forlag i 1988 i Livsfragmenter – et utvalg av
Hamsuns mer ukjente noveller.

4. 3 ”En Gaderevolution”
”En Gaderevolution” (i 1897 ”Gaderevolution”) er den minst kjente og omtalte novellen av
Kratskog-samlingen. Åsmund Hennig plasserer den i samme kategori med ”Et Spøgelse” og
”Smaabyliv” (av Kratskog-novellene) – skisser som skildrer ”små opplevelser, situasjoner og
erindringer fra barndom og reiser” (2005b: 83–84). Atle Kittang skriver i foredraget
”Hamsun, Pan og Paris” at i ”En Gaderevolution” forteller Hamsun om ”eit studentopprør i
Latinerkvarteret sommaran 1894” som ”han uforvarande kom opp i” (1995: 17). Stilen i både
denne novellen og den andre Paris-skissen ”Litt Paris” er ifølge Kittang preget ”av ein
avslappa distanse og ein underfundig ironi” (17). I sitt foredrag vil Kittang dog ikke fortelle
om Paris-novellene, men romanen Pan, skrevet ferdig under Hamsuns Paris-opphold. Pan
kom ut høsten 1894 og fikk rosende omtaler. Kunstnerromanen Ny Jord, også skrevet i Paristiden, ble utgitt mot slutten av året 1893. Når man snakker om Hamsun i Paris, er det derfor
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vanlig at det er de to romanene, og spesielt Pan, som man fokuserer på og ikke de to
novellene, skrevet noen år senere.
I ”En Gaderevolution” beskriver Hamsun studentenes og etter hvert pøbelens
protestuttalelser og hærverk på gatene i Paris, nærmere bestemt i Latinerkvarteret. Via
forfatter-leser-kontrakten gir Hamsun uttrykk for at han selv har vært vitne til disse
hendelsene og at han skildrer dynamikken i protestene som han fikk oppleve på nært hold.
Hamsun vil gjenspeile den psykologiske tilstanden hos mennesker som dras med i en
demonstrasjon, mens selve grunnen til opptøyene forblir sekundær for ham. Allikevel blir
denne skissen mye mer spennende å lese når man setter den inn i en større historisk kontekst
og spør seg hvilke reelle hendelser Hamsun her skildrer. Bokhistorikere mener at den
historiske konteksten til en litterær tekst er grunnleggende for forståelsen av den. Tore Rem
understreker at tekster alltid vil ”være historisk situerte. De kan aldri helt unnslippe sin
særskilte forankring i en historisk kontekst” (2003: 13). Det er denne konteksten jeg ønsker å
undersøke vedrørende ”En Gaderevolution”. Jeg vil også analysere hvilket syn på denne
demonstrasjonen og hvilke politiske holdninger Hamsun uttrykker gjennom sin fortelling.

Hamsun i Paris
Som så mange kunstnere og forfattere på denne tiden, dro også Hamsun til den moderne
kunstens og litteraturens sentrum – Paris. Han reiste dit sammen med den unge danske
forfatteren Sven Lange i april 1893. I starten av Paris-oppholdet skrev Hamsun til sin
forlegger Gustav Philipsen at han ville forsøke å ”slide det igjennem et Aars Tid” i denne
storbyen der ”næsten alle Forfattere” pleide å bo en tid. Han håpet også å ”lære noget Fransk”
(brev 17.04.1893). Hamsun ble ikke sjarmert eller inspirert av Paris, men han holdt ut der
ganske lenge allikevel. Han arbeidet som vanlig, og han skrev om Norge: om Kristiania i Ny
Jord og om Nordland i Pan. De to novellene om Paris-livet ble skrevet først to år etter
oppholdet der. Temaene i de skissene er klisjéaktige (for Frankrike): fri kjærlighet, erotikk og
revolusjon. Mens Amerika-årene ga forfatteren mye stoff å skrive om, var det veldig lite som
han fikk ut av sine nesten to år i Frankrike. Som Kittang påpeker, klarte Hamsun på tross av
sine forhåpninger ”aldri å lære seg fransk. Truleg er det ein av grunnane til at opphaldet i
Paris var så prega av djup isolasjon” (Kittang 1995: 14). Uten å kunne språket klarte
forfatteren ikke å få et dypere innblikk i og å bli engasjert i den franske leve- og tenkemåten.
Et viktig vennskap og partnerskap ble dog grunnlagt i Paris – mellom Hamsun og den
unge, rike og litteratur-interesserte tyskeren Albert Langen. 1. desember 1893 etablerte
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Langen forlaget ”Albert Langen Buch- und Kunstverlag med kontor både i Paris og Köln”
(Kolloen 2003: 189). Som Jørgen Haugan påpeker, ble forlaget opprettet ”først og fremst for
å kunne utgi Hamsuns Mysterier” (2004: 133). Langen ”fikk rettighetene til å oversette alle
Hamsuns bøker til både tysk og fransk” (Kolloen 2003: 189).

Hamsuns novelle og le Bal des Quat’z’Arts 1893
”En Gaderevolution” begynner slik: ”En morgen Sommeren 1894 blev jeg vækket af den
danske Forfatter Sven Lange der kom ind i mit Værelse i Rue de Vaugirard i Paris og sagde
at nu var der udbrudt Revolution i Byen” (Hamsun 1903: 91). Forfatteren Hamsun bodde
også i virkeligheten på denne gaten i Paris.
Ifølge novellen fant tumultene i Paris altså sted sommeren 1894, som en respons på at
politiet hadde stoppet ballet til ”Foreningen … ’De fire skønne Kunster’” i
”Forlystelsesetablissementet Røde Mølle”21 (92). Politiet skal senere ha forårsaket døden til
en uskyldig kafégjest. Studentene og etter hvert også pøbelen i byen skal ha kommet på
gatene og demonstrert mot denne uretten. Omnibusene og sporvognene ble veltet og politiet
og garden angrepet, blant annet med stykker av opprevet asfalt. Folket skal ha krevd at
politiprefekten Lozé skulle gå av, noe som han etter flere dager også gjorde.
Disse hendelsene sammenfaller i store trekk med det som skjedde på og etter Bal des
Quat’z’Arts (fire kunsters ball) i 1893 og ikke i 1894! Da melder spørsmålet seg om hvorfor
forfatteren oppga feil årstall. Han befant seg jo i Paris i sommermånedene 1893 og bodde i
Latinerkvarteret22 som var stedet for opptøyene, mens han på sommeren året etter hadde dratt
til Norge for å arbeide videre på Pan. Husket Hamsun årstallet feil?
Mye senere og i en annen sammenheng uttrykker forfatteren at han ikke er god på å
huske tall, steder og datoer. På sommeren 1910, før markeringen av hans 50-årsdag, må
Hamsun forklare hvorfor han i lang tid har oppgitt 1860 som sitt fødselsår og ikke 1859 som
er riktig. Hamsun skriver: ”[J]eg husker ikke Data, Aarstal, jeg vet ikke hvor jeg var da og da.
(…) Mit eget Fødselsaar viste det sig nylig at jeg hadde glemt, jeg hadde i en Aarrække gaat
ut fra at det var 1860, men det er efter Kirkeboken 1859” (brev juli ?1910).
Le Bal des Quat’z’Arts var et årlig kostymeball arrangert av kunststudentene på École
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris i perioden 1892–1966. Ballet av 1893 var det
mest bemerkelsesverdige av dem. Lela Felter-Kerley, en amerikansk professor i europeisk
21

Moulin Rouge
Rue de Vaugirard er den lengste gaten i Paris (4,3 km) med begynnelsen i Latinerkvarteret ved Sorbonne
universitet og enden ved byens grense ved Porte de Versailles.
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38

historie, har skrevet en grundig artikkel om 1893-ballet for tidsskriftet French Historical
Studies23 i 2010. Denne bruker jeg for å kaste lys over hva som skjedde på det beryktede
ballet og hvilke reaksjoner og konsekvenser det fikk. Jeg vil også påpeke hva i Hamsuns
skildring av hendelsene i 1893 som samsvarer med fakta, slik de er presentert av FelterKerley, og hva som er modifisert.
Navnet på ballet er avledet fra navnet på et grunnkurs ved École des Beaux-Arts om
”de fire kunstene”: maleri, skulptur, arkitektur og gravering (Felter-Kerley 2010: 77). Bal des
Quat’z’Arts ble holdt for andre gang 9. februar 1893 i den nye kabareten Moulin Rouge
(oppført i 1889). Hamsun presiserer ikke i sin novelle når på året selve ballet som var årsaken
til de senere gateopptøyene, ble holdt. Kunstnere hadde lenge fremstilt nakne kvinner på
malerier som prydet veggene i de borgerlige hjemmene. Den nakne kvinnen (la femme nue)
var et symbol på den borgerlige feminiteten (78). Det man ikke tenkte så mye over, var at
modellene for disse fine bildene kom fra arbeiderklassen. Under 1893-ballet ble disse
kvinnene vist fram for ballgjestene i en setting av ”tableaux vivants” (75). Ballets arrangører
brukte seriøs akademisk retorikk for å legitimere at nakne modeller ble båret i prosesjon på
flåter med passende rekvisitter, mens de fremstilte historiske, mytologiske og eksotiske
scener (78). Med dette latterliggjorde kunststudentene hvordan kvinnene på aktbildene ble
idealisert, og utleverte dem for hva de egentlig var: levende og pustende studio-modeller av
tvilsom opprinnelse (70). Noen mente at det som skjedde på Bal des Quat’z’Arts var den
første moderne striptease-forestillingen i Frankrike (83). Ballet ble ikke stoppet av politiet,
slik Hamsun skriver, men det forårsaket senere stor uro og debatter mellom kunstnere og
studenter på den ene siden og forsvarere av sedelighet og en tradisjonell borgerlig sosial
orden på den andre siden.
23. juni 1893 ble det holdt en rettsak over ballet grunnet offentlig fremvisning av nakne
modeller. Blant de anklagede var fire modeller og ballets arrangør professor Henri
Guillaume. De fleste tilskuere var studenter og beboere av Latinerkvarteret, og de støttet
Guillaume. Rettsaken ble en farse. Modellene gjorde narr av dommeren og påstod at de ikke
hadde vært nakne siden de alle hadde vært dekket til med et eller annet: det være seg en
skjorte eller noen pyntebånd (84, 86–87). Journalistene som hadde vært til stede på ballet, og
den ordensansvarlige politimannen Garnaux mente at arrangementet hadde vært gjennomført
kunstnerisk og sømmelig (87–88). Etter en uke gjorde retten sin dom kjent: en bot til hver av
23

Artikkelen som det refereres til er: ”The Art of Posing Nude: Models, Moralists, and the 1893 Bal des
Quat’z-Arts” i French Historical Studies, vol. 33, nr. 1 (vinter 2010). French Historical Studies er et ledende
amerikansk akademisk tidsskrift for Frankrikes historie.
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de fire modellene på 100 francs for offentlig opprør mot anstendighet, men ikke noen
fengselsdom. Den samme kvelden begynte studentene å mobilisere med tanke på en
demonstrasjon mot det de mente var domstolens ignorering av kunstnerisk frihet (88–89).
Demonstrasjonen startet den neste kvelden ved Café d’Harcourt, fortsatte til SaintGermain distrikt og ble der stoppet av en politibarrikade ved Seinen. Beliggenheten til
urolighetene sammenfaller med det som Hamsun oppgir. Demonstrantene spredte seg i
grupper og gikk videre til huset til ballets hovedmotstander Bérenger. De ropte: ”Ned med
Bérenger!” og ”Bérenger til vannet!” Politiet jaget demonstrantene bort med sabler, stokker
og klubber. Café d’Harcourt ble forvandlet til en scene for total ødeleggelse med knust glass,
brennende omnibus, veltede bord og blod (89–90). I dette kaoset ble en kunde som satt ved
ett av kaféens terrassebord, slått i hodet med et metallstativ for tenning av sigaretter. Det var
Antoine-Félix Nuger, en 23 år gammel butikkansvarlig. Han mistet bevisstheten og døde på
sykehuset neste morgen. Hamsuns beskrivelse av denne ulykken er nokså virkelighetsnær,
men hos ham er offeret en student. Den daværende politiprefekten, Henri-Auguste Lozé ble
holdt ansvarlig for at denne ulykken kunne skje (90–91).
På kvelden den 2. juli samlet store mengder av demonstranter seg i Boulevard SaintMichel. De sto rundt trappene til Panthéon og utenfor Préfecture de Police og ropte: ”Ned
med Lozé!” Den tredje natten hadde den forholdsvis rolige studentprotesten vokst til et
ukontrollert opprør, der bøller fra andre nabolag hadde blitt med i folkemengden og tent på
politistasjonen, ødelagt kiosker og veltet omnibuser. Etter denne natten ble politiprefekten
Lozé erstattet med Lépine (92–93). Disse hendelsene har også Hamsun beskrevet i novellen.
Ved å vise fram nakenmodeller på le bal des Quat’z’Arts i 1893 skapte kunststudenter
en presedens som snart ble fulgt av andre akademiske organisasjoner, for eksempel av
medisinstudenter på deres Bal de l’Internat i 1895. Slike bals publics hadde en sentral rolle i
populariseringen av den nakne kvinnen i underholdningen i Paris sent på 1800-tallet (94–95).
Den nakne kvinnen var nå blitt til et ikon for modernitet og forandring (97), og Hamsun var
med på å skildre et fragment av denne samfunnsutviklingen for ettertiden.
Hamsun var nær gateopptøyene i tid og rom, men det er vanskelig å vite hvorvidt han
opplevde dem på nært hold. Brevene skrevet fra Paris som finnes i Knut Hamsuns brev 1879–
1895, inneholder ikke henvisninger til noen gateopptøyer. Vi kan bare anta at i juni 1893 var
Hamsun klar over at det foregikk gateopptøyer i nærheten av der han bodde, uten at han
nødvendigvis oppsøkte dem. Han kan ha skaffet seg en oversikt over hendelsenes forløp via
aviser.
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I ”En Gaderevolution” finnes det navneidentitet mellom hovedperson, forteller og
forfatter. Denne identiteten bekreftes allerede i begynnelsen av novellen via opplysninger om
tid, sted og reisefølge som stammer fra forfatterens liv. Som jeg har vist, stemmer også
Hamsuns beskrivelse av gateopptøyene i Latinerkvarteret godt overens med de historiske
fakta (i henhold til Felter-Kerley), unntatt denne detalj at demonstrasjonen i virkeligheten
fant sted ett år tidligere enn det Hamsun oppgir.
Novellen inneholder også flere enkeltepisoder der man ikke kan vite om det dreier seg
om litterære påfunn eller ikke. For eksempel oppstår det en absurd situasjon når en fremmed
mann på gata bare tar fra fortelleren hans paraply og spaserer av sted med den. Når novellens
Hamsun prøver å få paraplyen tilbake, nekter den andre og spør: ”Men er det ikke
Revolution?” (Hamsun 1903: 99). Fortelleren tar da paraplyen tilbake med makt og gjentar
den andres ord: ”Javel. Men er det ikke Revolution?” Før trøbbelet med paraplyen blir
fortelleren stoppet på sin vei av en gjeng som holder på å rive ned en balustrade av tømmer
og planker, og som forlanger hans hjelp. Jeg-personen ser ikke en annen utvei enn å bli med
på denne merkelige aktiviteten; han tar til og med opp en norsk murevise for å gi fart til
arbeidet.
”En Gaderevolution” er en blanding av det selvbiografiske, det dokumentariske og det
skjønnlitterære. Men hva bruker Hamsun denne historien til? Allerede i begynnelsen av
novellen er holdningen hans til folkeopptøyene negativ. Når jeg-personen hører bråket fra
demonstrantene ute på gata, vil han helst få dem vekk med en vannslange. Når han senere ser
herjingen som foregår ute, vekker ikke det hans solidaritet med demonstrantene. ”Mængden”
bestående av flere og flere ”Lazzaroner, Lediggængere, Vrag” oppfører seg ukontrollert og
dumt (94). Siden opptøyene, som har startet som studentenes demonstrasjon for kunstnerisk
frihet og ytringsfrihet, utvikler seg til noe helt annet, er det ikke så rart at Hamsun er skeptisk
til demonstrasjonen. Han synes vel kanskje heller ikke at nakenmodellenes fremvisning er en
viktig nok grunn til å gå på barrikadene. Måten jeg-personen oppfører seg: kjølig, rolig,
observerende, står i sterk kontrast til ”Bærmens” og ”Mængdens” sinneutbrudd og
ødeleggelsestrang. Novellen kan mer generelt sies å uttrykke Hamsuns konservatisme og
tilslutning til det etablerte, og kritikk av demonstrering på gatene som et middel for å oppnå
noe hos myndighetene og politiet. Gjennom skildringen av opptøyene i Latinerkvarteret har
forfatteren kanskje også villet peke på noen svakheter ved det franske samfunnet og
sinnelaget.
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4.4 Novellesamlingen Kratskog. Historier og skitser (1903)
Utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København. Trykt hos J.
Jørgensen & Co. (M. A. Hannover).
Hvis man spør i tråd med McKenzie, hva som var hovedmotivasjonen for at Hamsun
begynte å utgi samlinger av sine tidligere publiserte fortellinger og skisser, er svaret at den
var økonomisk. Forut for utgivelsen av Kratskog i 1903 var Hamsuns behov for penger større
enn noen gang, etter at han hadde tømt sin kone Bergljots bankbok med hele hennes formue
på 25 000 kroner i spillekasinoer i Ostende og Namur i Belgia høsten 1901. Når man tenker
på at Kratskog kostet 4.25 kroner ved utgivelsen, kan man skjønne hvor mye 25.000 kroner
var verdt denne gangen.24
I ”Hazard” i 1889 hadde Hamsun beskrevet hvordan fruen fra Sinvára lykkes ved
rulettbordet med å vinne tilbake alt hun i begynnelsen hadde tapt, og mer enn det. I det
virkelige livet kom aldri de store gevinstene. Ironisk nok dro Hamsun til Ostende (bak konas
rygg) nettopp for å vinne tilbake de ”nogle Tusinder” av Bergljots penger som han hadde
brukt (Hamsun, brev 21.09.?1901). Etter å ha tapt ytterligere 13 000.- av hennes penger,
fortsatte han å spille, til det ikke var noe mer igjen. Før avreisen med båten fra Belgia i
oktober 1901 antydet Hamsun i brevet til Bergljot at han tenkte på å drukne seg – så knust
var han og så flau overfor kona.
Tilbake i Norge kommer forfatteren etter hvert opp med en plan for hvordan han kan
gjenopprette sin kones bankbok. I september 1902 henvender han seg ved brev til Peter
Nansen, direktøren i Gyldendals forlag i København, og til forlagets eier, Jacob Hegel.
Hamsun ber Hegel om å sette 25 000.- inn på Bergljots bankbok mot at forfatteren vil
produsere nye verker for forlaget for å nedbetale gjelden. Hamsun sier at han har nok stoff
som kan utgis med det samme eller etter en bearbeiding. I tillegg til det helt ferske
versedramaet Munken Vendt, har han også en novellesamling klar (som senere vil danne
Kratskog) (Hamsun, brev 01.09 og 08.09.1902). Hegel gir ut versedramaet, men ønsker ikke
å inngå en slik bindende avtale som forfatteren foreslår. Hamsun ber da Bjørnson om hjelp
med Hegel. Bjørnson kontakter Hegel som deretter, i april-mai 1903, inngår en avtale med
Hamsun. Ifølge den må forfatteren ”utgi minimum 8-10 bøker før han [vil] ha betalt tilbake et
beløp på 25 000 kroner”. Hamsun selv vil ”få en månedlig gasje på 250 kroner” (Kolloen
2003: 234). Det betyr at Gyldendal som har vært utgiveren til bøkene til de fire store i norsk
litteratur: Bjørnson, Kielland, Lie og Ibsen, nå inkluderer Hamsun i denne verdige rekken.
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Prisen på Kratskog er hentet fra Trondhjems Adresseavis fra 01.11.1903.
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Hamsun beviser etter hvert at han holder sin del av avtalen. ”1903 er det eneste året i
Hamsuns liv da han sendte ut tre nye bøker” (merknad til Hamsun, brev 07.10.?1902) 18.03
kom skildringen av Kaukasus-reisen I Æventyrland, 09.09 – skuespillet Dronning Tamara og
04.11 – Kratskog. Munken Vendt hadde kommet ut 22.10.1902 og Hamsuns eneste
diktsamling Det vilde Kor. Digte ble utgitt 22.04.1904 (merknad til Hamsun, brev
19.12.?1901). I løpet av ett og et halvt år bragte Hamsun dermed på markedet hele fem bøker
(alle hos Gyldendal)! Et sånt kjør var slitsomt for forfatteren. Det kommer til uttrykk for
eksempel i hans brev til Bjørnson: ”Jeg skal skrive et Slags Stykke om Dronning Tamára av
Kaukasus; men jeg er formørket i mit Indre. Men det blir vel bedre” (Hamsun, brev
09.04.1903).
I tillegg til gasjen fra Gyldendal får Hamsun gode honorarer for oversettelsene av
hans større verker og skjønnlitterær kortprosa. Forfatterens beste utenlandske
samarbeidspartnere og venner Albert Langen i Tyskland og Wentzel Hagelstam i Finland
hjelper både med forskudd og lån når han trenger det. Næss påpeker at novellene i samlingen
Kratskog ”kom først i bokform på tysk – i to samlinger oversatt av Mathilde Mann, Die
Stimme des Lebens und andere Novellen i 1901, og Sklaven der Liebe und andere Novellen i
1902” (merknad til Hamsun, brev 11.04.?1901). Forfatterens verker trykkes også i
nyutgivelser. Alt dette vitner om at Knut Hamsun holder på å befeste sin posisjon som
arvtager etter de store norske forfattere. Han får seg et stadig større publikum, og hans navn
er nå kjent. Etterspørselen etter forfatterens nye verker stimulerer ham til å skrive enda mer.
Via etableringen av Hamsuns Samlede verker videreføres hans forfatterskap til kommende
generasjoner.
I privatlivet skjærer det seg når Hamsun tidlig i ekteskapet med Bergljot innser at han
ikke elsker henne, og når han i tillegg pådrar seg den kolossale spillegjelden overfor kona.
Datteren Victoria som ble født i 1902, er dog et lyspunkt, men også i den nye tilværelsen som
familiens (fraværende) overhode forblir skrivingen det viktigste. Walter Baumgartner
beskriver årene 1894–1904 i Hamsuns liv som stagnasjon (1998: 78), og Jørgen Haugan
karakteriserer perioden 1898–1904 som ”Hamsuns produksjonskrise, tømmermennene etter
rusen i 1890-årene” (2004: 158). I 1894 utkom romanen Pan og i 1904 Sværmere, men det
blir feil å avskrive alt det som Hamsun utga mellom disse årene som mindre bra. For det
første skrev han i 1898 ferdig den høyt verdsatte romanen Victoria, for det andre var han i de
påfølgende årene veldig produktiv i andre skjønnlitterære sjangrer enn romanen. Når det
gjelder Kratskog, får man et inntrykk av at dens sammensetting var vel gjennomtenkt av
forfatteren som også prøvde å forbedre alt ved tekstene som han ikke var helt fornøyd med.
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Slik jeg har redegjort for tidligere i oppgaven, materialiserte fire av novellene seg i helt nye
versjoner etter bearbeidingen (for å bruke Bryants uttrykk), mens de resterende ni noveller
ble redigert og justert på en mye mindre skala, uten at tekstene og deres mening forandret seg
vesentlig som følge av det. I arbeidet med tekstene i Kratskog viser Hamsun seg som en
erfaren forfatter som også fortsetter å utvikle seg. Det er nettopp ved å skrive 1880-tallets
”Synd” og ”Paa Tourné” om til nye versjoner at Hamsun skapte sine aller beste noveller.
Også resten av samlingen er interessant lesning med sin mangfoldige tematikk og varierte
stil. Andre stileksempler i boken inneholder det sårt personlige (frykten for inntrengere i
”Rædsel” og angsten hos den ubarmhjertige onkelen i ”Et Spøgelse”), videre de mer
lettsindige og mørkere romantiske fortellingene (”Erobreren”, ”Kærlighedens Slaver”,
”Livets Røst”) og de røffe skildringer og historier fra Amerikas ville vest (”Paa Prærien”,
”Zachæus”).
For å få et mest mulig helhetlig inntrykk av den historiske betydningen av Kratskog,
skal jeg nå la Hamsuns samtidige komme til orde ved at jeg presenterer de omtalene av
samlingen som jeg har klart å spore opp.

Resepsjonen av Kratskog (1903)
Slik som ved førsteutgavene av de novellene som Kratskog består av, har jeg også for
anmeldelsene av boken gått til originalkildene. Arvid Østbys bibliografiske liste over
anmeldelsene består av ni henvisninger, fire av dem tyske kilder. Jeg har tatt for meg de fem
norske kildene og funnet dem i Nasjonalbiblioteket på mikrofilm. I tillegg har jeg tatt med en
minianmeldelse fra Hedemarkens Amtstidende, bestående av tre setninger. Alle anmeldelser
er skrevet i fraktur i norske aviser. Det at avisene på denne tiden hadde et stort format fylt
med liten og tett skrift, i tillegg til at originalene som har blitt lagret på mikrofilm, til tider er
slitte, har bydd på utfordringer. For eksempel er en linje i midten av den korte anmeldelsen i
Social-Demokraten blitt uleselig fordi avisens brettestrek går på dette stedet. Også noen andre
steder har det vært vanskelig å tyde noen bokstaver, uavhengig av om jeg har forstørret
teksten eller ikke. Når kildene har dårlig kvalitet, har det noen ganger vært vanskelig å skille
mellom de bokstavene i frakturskrift som ser ganske like ut, slik som s og f, B og V, u og n.
De par ord i tekstene som jeg ikke klarte å tyde, hoppet jeg over istedenfor å gjette hva de
kan være. Det dreier seg allikevel om små fragmentariske bruddstykker som ikke gjør at
forståelsen av anmeldelsene blir svekket.
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For å kunne ha en oversikt over kildetekstene, har jeg skrevet dem inn i et Worddokument. I A4-formatet i Word (samme som oppgaveteksten) er kun anmeldelsene i
Aftenposten og Morgenbladet lengre enn én side, de andre varierer mellom et kort avsnitt og
en halv side. De korte tekstene kunne kanskje heller betegnes som omtaler, men siden de
allikevel inneholder en kritisk vurdering av boken, velger jeg å kalle dem for anmeldelser.
Ingen av dem er signert med et fullt navn. To er anonyme: i Hedemarkens Amtstidende og i
Aftenposten. Anmeldelsen i Social-Demokraten er undertegnet av Editor som ifølge Østby er
Olav Kringen. Anmeldelsen i Morgenbladet er skrevet av C. Th., ifølge Østby – Theodor
Caspari. I Kristiania Dagsavis er tekstforfatteren oppgitt med de beskjedne initialene a. d.
Jeg skal nå gjøre rede for hvordan anmelderne har beskrevet og vurdert samlingen og
hva de vektlegger. Jeg vil finne ut om det er noen synspunkter eller kommentarer som går
igjen. På hvilke punkter og for hvilke noveller spriker anmeldernes tolkninger og vurderinger
mest? Det må først nevnes at de tre korteste anmeldelser – i Hedemarkens Amtstidende,
Social-Demokraten og Kristiania Dagsavis – omtaler og vurderer novellesamlingen kun
generelt, uten å si noe om enkeltnovellene.
Alle, unntatt Caspari i Morgenbladet, starter med å påpeke at fortellingene i denne
samlingen allerede har vært utgitt tidligere i tidsskrifter og aviser. Tre av anmelderne stiller
seg entusiastisk til at tekstene nå gis ut på nytt og tror at disse historiene ”vil glæde alle”
(Bergens Tidende) og ”vil læses med stor Interesse” (Aftenposten) og ”med ublandet
Fornøielse” (Hedemarkens Amtstidende).

Skissene er et uttrykk for Hamsuns begavelse
Halvparten av anmelderne skriver at i Kratskog-skissene kommer Hamsuns store begavelse
til syne. Hedemarkens Amtstidende roser forfatteren for hans mesterlige fortellertalent, ”hvad
enten han vekker Gys eller Rædsel hos sine Læsere eller faar dem til at trække paa
Smilebaandet”. I Olav Kringens øyne bærer alle ”smaastykke[ne]” i samlingen ”merker fra
mesterens haand i mer eller mindre udpreget grad”. a. d. i Kristiania Dagsavis skriver også at
fortellingene ”røber den store Begavelse”, selv om de fleste av dem bærer
”Dekadenceliteraturens Præg”.

Kratskog gjenspeiler forfatterens store utviklingslinjer
For Aftenposten-anmelderen er ”den litterære Gehalt” i selve Kratskog ikke ”noget særlig
betydelig”, men samlingens verdi ligger i at ”man i disse Historier om smaa Ting kan følge
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de store Udviklingslinjer i Knut Hamsuns Produktion. Her findes i den mest brogede
Uensartethed og i fult bengalsk Belysning alle de Mangler og alle de Fortrin, som giver den
framragende digteriske Charmeur sit Præg.” Olav Kringen ser i Kratskog-skissene en
gjenspeiling av Hamsuns større verker: ”Det er ’Sult’, ’Pan’ og ’Mysterier’ i miniatyr, i
udkast.” Disse to uttalelser kan tolkes slik at vi i Kratskog møter en mer upolert Hamsun som
allikevel er helt gjenkjennelig i sin stil. Kringen ser en spesiell verdi i disse novellene, for
”Saadanne smaating, der blir fra aar til aar, er altid mer intime, mer ligefremme end de tykke
bøger, som laves for det store marked.”

Krattskog og storskog
Forfatterne av de tre lengste anmeldelsene gir alle en litt forskjellig tolkning av
novellesamlingens tittel. Caspari tror at den gjenspeiler det varierte innholdets helhet, at de
forskjellige novellene danner ”et sammenhængende Krat af Smaabusker” der den forenende
faktoren er ”Forfatterens … bekjendte Forkjærlighed for det Usædvanlige, Extraordinære,
Bizarre”. Krattskog med sin halvdunkle mystikk kan også være en metafor for
menneskesinnets skjulte og uforklarlige tanker og impulser. ”For det menneskelige Sjelelivs
regulære, aabne Storskog har jo Hamsun aldrig havt nogen større Interesse,” skriver Caspari.
Henrikssen i Bergens Tidende tolker bokens tittel mer pragmatisk: ”Titelen mener ikke andet,
end at Forfatteren har samlet i denne Bog en Del Smaating, som han ikke vil skal overgives
til Glemsel, men som han heller ikke fordrer skal betragtes som fuldt-lødige Udtryk for hans
digteriske Begavelse.” Anmelderen i Aftenposten mener at ved å vandre i disse skissenes
krattskog, får man en ”Forstaaelse af, hvorledes den store Skov er bleven til”. Han trekker her
en parallell til utviklingslinjene i Hamsuns forfatterskap som kommer til syne i novellene.
Krattskog svarer til Hamsun under utvikling, og storskog til Hamsun når han er kunstnerisk
på topp. En annen tolkning av tittelen som tilbys her, er at blant krattskogens forvridde
busker kan det forekomme et lite, men sterkt tre, med egenskapene til et stort tre. Det store
treet beskrives som ”den høie og mægtige Digerstamme i vor Literatur”. Det utsagnet kan
tolkes slik at novellene i samlingen ikke har så høy litterær verdi, men at de også inneholder
noen førsteklasses stileksempler fra Hamsun.

Favorittnovellen ”Paa Tourné”
I de tre største anmeldelsene med plass til å fremheve noen enkeltnoveller, er det én som alle
omtaler med begeistring. Henrikssen skriver: ”Den Fortælling, der vil gjøre mest Lykke, er
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vel Historien om Forfatterens Rejse til Drammen for at holde Foredrag om et fin-fint Emne”.
Henrikssen synes at novellen er vittig, ”fortalt med straalende Hamsunsk humør”. Den er
også den eneste enkeltnovellen som han skriver om (grunnet mindre spalteplass?). Også
Caspari karakteriserer fortellingen som ”[f]ornøielig”. Aftenpostens anmelder skriver at i
denne historien lyner det om Hamsun ”af morsomme Indfald og drastiske Vendinger – et
deiligt Galgenhumor, som kildrer ens Lattermuskler til det yderste”.
I lys av den entusiastiske omtalen av ”Paa Tourné” er det rart at ingen av anmelderne
nevner ”En Ærkeskælm”, som vi også ville kalle for en vittig og fornøyelig novelle på grunn
av dens medrivende historiefortelling, plutselige vendinger og glimrende leserbedrag. Var
sykdom, død og prostitusjon i 1903 tabubelagte temaer som man ikke hadde lov til å spøke
med? Det virker som om anmelderne ikke visste hvordan de skulle forholde seg til ”En
Ærkeskælm”, og at de derfor har avfeiet den.

De øvrige novellene
Aftenposten og Morgenbladet som har de lengste anmeldelsene, gir en kommentert
beskrivelse av Kratskogs innhold der de viser til flere noveller. Aftenpostens anmelder er mer
analytisk i sin tilnærming, mens Caspari i Morgenbladet ikke ser etter en dypere, skjult
mening bak skissene og fortellingene.
Caspari synes at de fortellingene der Hamsun ”beretter om sine egne mærkelige
Oplevelser rundt om i Verden – i Amerika, Paris, Nordland”, er de mest interessante. Han er
villig til å tro at spøkelseshistorien fra Nordland (”Et Spøgelse”) er sann, og at den i så fall
”bør fastslaa Existensen af Gjengangere (…) som et Faktum”. Aftenposten-anmelderen
fremhever ”Paa Prærien” som er ”en meget ufærdig Hamsun”, og ”Selvoplevelsen fra den
sidste lille franske Revolution” (”En Gaderevolution”) som med sitt humor hører ”til Bogens
bedste Skisser”.
Caspari har liten sans for ”de tre Skitser, hvori Hamsun leverer Bidrag til
Kjærlighedens – den lavere Kjærligheds – Psykologi”. Her vises det til ”Kjærlighedens
Slaver”, ”Erobreren” og ”Livets Røst”. Mens de to førstnevnte virker kjedelige for Caspari,
er den sistnevnte, ”Livets Røst”, ”ligefrem kvalm”. Caspari undres over at ikke den unge
enkes gamle ektemann som ”ligger Lig”, står opp fra de døde når det elskes i rommet ved
siden av. ”Her vilde det virkelig baade være berettiget og psykologisk forklarligt,” fastslår
han. Aftenposten-anmelderen tar ikke noen standpunkt til ”Livets Røst”, men konstaterer

47

lakonisk at den ”i sin Tid skaffede Hamsun mange Ubehageligheder baade i Udlandet og her
i Norge”.
Den siste novellen som begge anmeldere skriver om, er ”Smaabyliv”. Aftenpostenanmelderen kaller dette for et nytt bidrag til samlingen. Han har dermed ikke vært klar over at
novellen ikke er helt ny, men en bearbeiding av en tidligere tekst. Anmelderen synes ikke at
”Smaabyliv” er ”fuldt paa Høide med den nuværende Hamsun”, heller ikke er humøret i den
like godt som man er vant til. Caspari derimot finner novellen til å være ”velgjørende” siden
den fører leseren ”sammen med en Del jevne, harmløse Smaastadsmennesker”.
Aftenposten-anmelderen skriver også noen ord om ”Zachæus” og ”Far og Søn”. Stilen
i den førstnevnte novellen karakteriserer han som ”Blod af hans [Hamsuns] Blod og Kjød af
hans Kjød”. Ifølge ham byr denne novellen på ”de pragtfulde Hamsunske Paradoxer, som
skjød den frodigste Blomst i hans Bog om Amerika”. Angående ”Far og Søn” bemerker
anmelderen at den innbragte ”Hamsun en Beskyldning for Plagiat”. Selv om anmelderen er
enig i at Hamsuns ”velskrevne Spillehistorie” har ”baade indre og ydre Lighed med
Dostojevskis … ’Spilleren’”, minner han også om at det er ”en gabende Afgrund” mellom
likhet til plagiat.
Verken anmelderen i Aftenposten eller i noen av de andre avisene har kommentert og
kanskje heller ikke sett at fire noveller i Kratskog er fullstendig omskrevne versjoner av
Hamsuns tidligere arbeider.
Man kan oppsummere resepsjonsanalysen av Kratskog (1903) med at flere ledende
dagsaviser i Norge viet spalteplass til Hamsuns nye novellesamling, men omfanget av
anmeldelsene varierer fra veldig kort til middels lang. Innstillingen i forhold til utgivelsen er
stort sett positiv. Målestokken for vurderingen er Hamsun selv, først og fremst med sine
romaner. Novellene anses å være interessante, noen ganger morsomme (”Paa Tourné), andre
ganger ekstraordinære og bisarre (Kristiania Dagsavis, Morgenbladet) og også frastøtende
(Caspari om ”Livets Røst”). Selv om det kommer til uttrykk i flere av anmeldelsene at
novellene ikke har en så stor litterær verdi som forfatterens største og beste verker, blir det
påpekt at Hamsuns talent og stil også her kommer tydelig til syne. Kommentaren skrevet i
Aftenposten er den best argumenterte.

Hva sier Hamsun selv om Kratskog?
Kommunikasjonskretsløpet slutter der det startet – hos forfatteren. Jeg har klart å finne
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Hamsuns egen omtale av sin novellesamling i Trondhjems Adresseavis av 21.desember 1903.
På avisens forside står det en spalte med overskriften: ”Hvad Forfattere mener om sine egne
Bøger. Gyldendalske og Nordiskes Julekatalog”. Der forklares det at grunnet
sammenslåingen av Gyldendalske Boghandel og Nordisk Forlag som nettopp har funnet sted,
har det nydannede storforlaget sendt ut en julekatalog. Forfatterne fra begge forlagene har
blitt bedt om å ”levere sit lille Bidrag” til katalogen og ”fortælle lidt om sin egen Julebog”.
Hamsun er en av de seks forfatterne (alle norske) hvis introduksjon til sin egen bok trykkes i
avisspalten.
Hamsuns presentasjon av Kratskog er lakonisk og lett ironisk. Forfatteren begrunner
sitt valg av boktittel med at ”Kratskov vilde være dansk, og [han] skriver ikke Dansk”. Så
beskriver han krattskog som han har sett i Norge og i Kaukasus, og bemerker at den består av
både fine busker og rene krøplinger. Hamsun spør seg selv ”hvorfor Skaberen har sat slige
Urimeligheder der sammen med de pene. Men se, om han ikke har gjort det!” Dette utsagnet
er i lys av resepsjonen mest i samsvar med Aftenposten-anmelderens bilde av krattskogen der
blant små, forvridde busker kan forekomme noen sterke og fine små trær. Disse ord fra
Hamsun kan tolkes på flere måter: som en unnskyldning for at han fremlegger krøplinger
eller som en antydning om at krattskogen er en metafor for menneskelivets mange sider som
han skildrer i sin bok. Forfatteren viser motvilje mot å si noe om ”Talentet i Samlingen”, for
han skriver: ”Men her maa jeg først indskyde en Bemerkning om den prægtige Idé, at vi selv
skal begynde at anmelde vore Bøger.” Denne ironiske og gåtefulle omtalen er nok en godt
gjennomtenkt reklame for Kratskog, og den gir et hint om hvordan novellene bør leses.
Hamsuns tekst som jeg refererer til her, er ikke tidligere registrert noe sted i
forskningslitteraturen om Hamsuns forfatterskap.

5. Avslutning
Jeg har ønsket å undersøke enkelte deler av Knut Hamsuns forfatterskap som etter min
oppfatning kunne fortjene større oppmerksomhet. Valget falt på forfatterens andre
novellesamling Kratskog (1903). Jeg visste på forhånd at den inneholdt den velkjente
novellen ”Paa Tourné” som, i likhet med et par andre noveller i denne samlingen, ble
bearbeidet for nye utgivelser. Siden hele Kratskog består av skisser og skildringer som
tidligere var blitt utgitt i aviser og tidsskrifter over et tidsspenn på 13 år, var det naturlig å
velge en bokhistorisk tilnærming til arbeidet med novellesamlingen. Jeg ville følge historien
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til denne samlingen fra begynnelsen av, og det betydde: fra utgivelsen av de enkelte
novellene, videre til nyutgivelsen av dem i Kratskog og fram til mottakelsen av boken
(anmeldelsene i dagspressen).
Når det gjelder motivene for utgivelsen av Kratskog, så har jeg vist at disse først og
fremst var økonomiske. Hamsun hadde høsten 1901 spilt bort hele sin kones formue i
spillebankene i Belgia og ønsket å betale alt tilbake til henne. Hamsun forhandlet seg fram til
en avtale i 1903 med Jacob Hegel, eieren av Gyldendal, som innebar at forlaget gjenopprettet
Bergljots bankbok mot at forfatteren var pliktig til å gi ut åtte til ti bøker i Gyldendal. Å
trykke opp en samling med tidligere noveller var en rask måte å bringe fram én av de bøkene.
Hamsun gikk allikevel kritisk gjennom hver av de utvalgte 13 tekster først og bearbeidet dem
slik at han kunne stå for deres kvalitet.
For å kunne kartlegge alle endringer som forfatteren gjorde med sine skisser og
fortellinger før han ga dem ut i 1903, skaffet jeg meg alle originale førsteutgaver av
enkeltnovellene og leste hele samlingen parallelt med enkelttekstenes førsteutgaver. Jeg fikk
da bekreftet det som tidligere er blitt påpekt av Larsen og Dingstad, at fire av novellene, som
også er de eldste, gjennomgikk så store forandringer at de ble til helt nye tekster. To av dem,
som Hamsun også ga nye titler – ”Synd” og ”Hazard” – har jeg behandlet grundigere i
analysedelen. I det tekstkritiske arbeidet med disse novellene har jeg brukt kollasjonering. Av
analysene fremgår det at ”En Ærkeskælm” (1903) kunstnerisk sett er mye bedre enn den
opprinnelige ”Synd” (1886), siden det oppstår en egen dynamikk mellom den unge Hamsuns
sårbarhet i den triste grunnfortellingen om den fattige piken Elina og den modne forfatterens
lekenhet og kynisme som gjør at hele historien snus på hodet. Den fremmede humanisten fra
benken på kirkegården blir til en talentfull bedrager. Omskrivingen av ”Hazard” til ”Far og
Søn. En Spillehistorie” har derimot ikke medført en slik forbedring. Ved å analysere
motivene bak bearbeidingene, var disse vesentlig estetiske når det gjaldt ”Synd” (den eldre
og mer erfarne Hamsun var ikke fornøyd med novellen i dens opprinnelige form), mens
motivene for å gjøre om på ”Hazard” var knyttet til dens likhet med Dostojevskijs roman
Spilleren (intellektuelle påvirkninger) som Hamsun ville frigjøre sin fortelling fra. De øvrige
ni novellene redigerte forfatteren kun overflatisk, ved å stryke noe, tilføye noe annet og ved å
bytte ut enkelte ord og uttrykk. Mer omfattende strykninger ble foretatt i ”Solens Søn”
(sluttavsnittet), ”Livets Røst” (de siste setningene) og ”Et Spøgelse” (noen setninger som
bekrefter det selvbiografiske innholdet).
De funnene jeg har gjort i denne oppgaven skriver seg fra dette møysommelige
filologiske arbeidet. Jeg har funnet ut at novellen ”Livets Røst” kom først ut på tysk, i
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Simplicissimus 25.04.1896, og deretter i det danske Basta. Illustreret Ugeblad, nr. 4,
29.04.1896. Jeg har videre funnet ut hvilket historisk ball og hvilke gateopptøyer i Paris som
Hamsun forteller om i ”En Gaderevolution”. Det er kanskje ikke grunnleggende for
forståelsen av novellen, men det gjør at novellen kan leses i et annet og nytt lys. Endelig har
jeg funnet frem samtlige anmeldelser av Kratskog i norske aviser. I den forbindelse gjorde
jeg også et funn av en Hamsun-tekst som ikke tidligere har vært registrert, hverken blant
brevene eller blant Hamsuns sakprosatekster. Det er en egenreklame for boken hentet fra
julekatalogen til de to sammenslåtte forlagene Gyldendalske Boghandel og Nordisk Forlag.
Teksten er gjengitt i Trondhjems Adresseavis for 21. desember 1903.
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