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Sammendrag 

 

Oppgaven tematiserer det tvetydige forholdet mellom vitalisme og modernitet i Helge 

Ingstads Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere (1931). Den diskuterer hvordan dette 

dikotomiske begrepsparet problematiseres i møtet mellom forfatteren og «naturmennesket» i 

den kanadiske villmark. I Ingstads reiseskildring kommer denne ambiguiteten først og fremst 

til uttrykk i forholdet mellom tradisjon og modernitet og mellom natur og kultur. Ingstad 

ankommer Nordvestterritoriets villmark i en tid da vestlig påvirkning er en integrert del av 

kulturen: Handel, misjonsarbeid, skytevåpen og andre former for modernitet har funnet veien 

til de mest avsidesliggende steder i Arktis. Forfatteren uttrykker på den ene siden 

sivilisasjonskritiske tanker i sin dragning mot periferi og polare strøk, samtidig som han også 

fremstår som en eurosentrisk kommentator, farget av tidens moderne antropologiske 

perspektiver. I dette skjæringspunktet åpenbares ikke bare kontrastene, men også nyansene og 

det historiske mangfoldet som dekonstruerer dikotomien, noe som gjør skildringen kompleks 

og dynamisk. Studien tar for seg Pelsjegerliv som litterær tekst, i betydning av en 

ekspedisjonsberetning som er fortalt, og utforsker hvordan litteraturvitenskapen og 

historiefaget kan forsyne hverandre med gjensidige innsikter. Ved hjelp av litterære 

mekanismer bygger Ingstad sin autoritet i skrift. Dersom vi vil danne oss et fullstendig bilde 

av verkets meningsrammer og Ingstads retoriske etos, må vi se på utvekslingen mellom tekst 

og kontekst, noe som til syvende og sist også handler om bokens materielle dimensjoner.  
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Forord 

Eventyrlyst kan være så mangt. I Pelsjegerliv er mottoet for Helge Ingstad og hans like to the 

far end. Det er «landet bakom» de drømmer om. Som så mange andre har også jeg latt meg 

inspirere av Ingstads forfatterskap og eventyrlyst, enten det har vært å friste lykken i polare 

strøk eller å begynne å studere litteraturvitenskap i høygravid tilstand med førstefødte. Og nå 

denne masteroppgaven. Jeg vil gjerne takke dem som på forskjellig vis har bidratt og stilt sin 

kompetanse til min disposisjon. 

 Først vil jeg takke min veileder Jon Haarberg for inspirerende samtaler, konstruktiv 

kritikk og tålmodighet når det gjelder mitt forsøk på å kombinere barselpermisjon med 

studier.  Med sin faglige entusiasme, lysende begavelse og tro på prosjektet har han gjort 

arbeidet til en sann glede. Takk!  

 Videre vil jeg takke medstudent Julie Hagerup og professor Tone Selboe, som kom 

med nyttige innspill til et kapittelutkast av studien på et oppgaveseminar i regi av instituttets 

masterprogram. Takk også til førsteamanuensis Roar Lishaugen som har vært behjelpelig når 

det gjelder opplysninger om den tsjekkiske utgaven av Pelsjegerliv. Dessuten vil jeg takke 

Janicke Stensvaag Kaasa, postdoktor i allmenn litteraturvitenskap, for gode tips om 

modernitet og reiselitteratur i oppgavens oppstartsfase.  

 Ingstad var Gyldendal-forfatter hele sitt liv. Den siste av hans redaktører, Ingrid 

Ryvarden, fortjener en stor takk for å ha skaffet til veie verdifull informasjon i forlagets 

arkiver, og for å ha delt flere morsomme anekdoter knyttet til tiden som pelsjegerens redaktør. 

 Ellers vil jeg takke Audun Renolen Aasbø på Nasjonalbiblioteket for god hjelp i 

husets håndskriftsamling. I tillegg har flere ansatte, deriblant Irene Kristine Bjørnøy, gitt god 

bistand i forbindelse med gjennomgang av avisarkiver.  

Professor Kjersti Larsen på Etnografisk museum har gitt verdifulle råd i forbindelse med 

oppgavens etnografiske perspektiv. 

 Fra 1915 til 1918 var Ingstad elev ved Bergen Katedralskole. Han var også formann i 

gymnassamfunnet Hugin, og likte å skrive lyrikk. I en diktkonkurranse slo han engang 

Nordahl Grieg, som ble nummer to. Det har ikke lyktes meg å finne dette diktet. Men tidligere 

rektor ved Bergen katedralskole, Jan Støren, skal ha takk for god informasjon på e-post. 

Dessuten fant bibliotekar ved katedralskolen, Eva Mostruam, et morsomt lite dikt av Ingstad, 

som ble trykt i forbindelse med et jubileumsnummer av Hugin (1860–1960). Dette står som 

appendiks til slutt i oppgaven.  
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Avslutningsvis må jeg få takke min briljante venninne Ida Berntsen, direktør for 

kulturformidling ved Nasjonalbiblioteket. Først og fremst for å ha vært en fantastisk støtte i 

en hektisk tid, men også for innsiktsfulle råd og verdens flotteste gave: førsteutgaven av 

Pelsjegerliv. 

 Sist, men ikke minst, går min takk til fantastiske foreldre som alltid stiller opp, mine 

enestående svigerforeldre og herlige barn, Nora og Jacob, og fremfor alt Bjørn. Uten din 

støtte og tålmodighet hadde landet bakom forblitt en utopi!  
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Prolog 
 

Det var i Aulaen år 1931, kort tid efter min hjemkomst fra arktisk Kanada hvor jeg i 

fire år hadde levet som pelsjeger blant Nord-Kanadas indianere… Om dette holdt jeg 

foredrag, og en del lysbilleder viste jeg også. Da jeg var ferdig med det og folk var på 

vei mot utgangen, hendte det plutselig at en mann brøytet seg frem, grep fatt i meg og 

sa: «Dette må vi ha en prat om, kom opp på kontoret i Gyldendal i morgen kl. elleve.» 

Dette var en side ved Harald Grieg, kjapp til å handle og som en hauk etter nye 

forfattere. (Ingstad 1994: 15) 

 

Slik beskriver Helge Ingstad (1899–2001) sitt første møte med Gyldendals forlegger Harald 

Grieg (1894–1972) i en minneartikkel (Ingstad: 1994: 15). 

«Slik begynte det, og siden ble jeg i Gyldendal Norsk Forlag i mer enn seksti år», skriver en 

aldrende Ingstad 63 år senere (Ingstad 1994: 15). Resultatet av det skjebnesvangre møtet 

mellom pelsjeger og forlegger ble boken, Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere, som 

utkom samme høst. Utstyrt med forlagets norske logo-gran, ble den en bestselger i Norge og 

raskt solgt til Sverige og Danmark (Ingstad 2009: 112). Siden ble den oversatt til engelsk, 

tysk, fransk, finsk og tsjekkisk. Dette ble starten på et forfatterskap som, i tillegg til 

reiselitteraturen, også rommer en roman, et skuespill og en diktsamling.  

«Det var et bra sted å kaste anker», skriver Ingstad om Gyldendal (Ingstad 1994: 15). 

Ingen grunn til å tvile på det. Snarere er det noe ved selve anekdoten om pelsjegeren og 

forleggeren som får en til å undre seg. 

Da juristen Helge Ingstad ankom Montreal med S.S Doric senhøsten 1926, oppgav 

han «journalist» som yrke i Norge, og at det var som sådan han var kommet til Canada 

(Skarstein 2010: 24). Under oppholdet mottok han stadige oppfordringer per brev, fra sin far 

Olav, om å skrive bok om sine opplevelser: «Du får ikke gjøre den altfor nøktern, men gi dig 

lidt hen…» (Skarstein 2010: 46). Faren presiserte viktigheten av å ta bilder og skrive dagbok, 

og foreslo endog at han tok kontakt med et større amerikansk pressebyrå: «Skriv med frekkhet 

og smør godt på. Nævn at turen blir på 3200 miles og går til egne som ingen hvit mand har set 

de siste hundre år» (Ingstad 2009: 77).  

Tilbake i Norge ble Ingstad intervjuet av Tidens Tegn, hvor han forteller om sine 

opplevelser som pelsjeger og sine planer om å skrive bok, noe også Harald Grieg fikk med 

seg. 30. juli 1930 mottok Ingstad et brev fra forlagsdirektøren, som han kjente fra sin 

barndom i Bergen, hvorpå han ble invitert til å sende inn manuskriptet til Gyldendal: «Jeg 

skulle tro at en slik bok, hvis den er riktig lagt an, måtte kunne gjøre regning på stor 
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interesse» (Ingstad 2009: 110). Vel vitende om at dette kunne være redningen bort fra et liv i 

jussens vold, er Ingstad klar over verdien av å selge seg selv dyrt og svarer formelt: 

 

Jeg tillater mig at bringe min tak for Deres elskverdige henvendelse av 30/7 d.aa., som jeg 

først nu har mottatt efter hjemkomst fra en lengere reise. Med hensyn til den bok jeg har under 

arbeide vedrørende mitt pelsjegerliv blant indianere nord i Canada, kan jeg paa nærværende 

stadium vanskelig uttale noget bestemt. Jeg skal tillate meg å komme tilbake til saken paa et 

senere tidspunk. Ærbødigst. Deres forbundne Helge Ingstad. (Ingstad 2009: 111) 

 

Åpenbart er det sant at Grieg hadde overvært et av Ingstads foredrag i Aulaen, men det er ikke 

i det øyeblikket, i entusiasme over dette, at Grieg inviterer til møte på sitt kontor den 

påfølgende dag for så å gjøre Ingstad til forfatter: «Fra forlagets side er saken allerede klar. 

Som allerede nevnt under vår korrespondanse var jeg, efter å ha hørt Deres foredrag i Aulaen, 

klar over at forlaget vilde være vel tjent med å utgi den bok De agtet å skrive» (Skarstein 

2010: 46). Selvsagt har de alt vært i kontakt før dette møtet fant sted. Selvsagt har Ingstad hatt 

boken i bakhodet siden han dro til Canada. En plottstruktur må dog ligge til grunn, også når 

det ikke handler om villmarksprosa, noe Ingstad vet og mestrer til fulle. For snarere enn å 

beskrive Ingstads faktiske opphold i Nord-Canada, er Pelsjegerliv et selektivt utvalg av 

opplevelser forfatteren selv velger å dele med leseren. Heltens slit og motgang skildres lunt 

og humoristisk, og det opprinnelige og primitive skildres som noe vakkert, typisk for 

reiseskildringer på 1920- og 1930-tallet. Skillet mellom Ingstad og sivilisasjonen på den ene 

siden og indianerne på den andre er tidstypisk, og dukker også opp i hans senere utgivelser. 

Mindre heroiske hendelser, som at villmarkens sønn drar ned fra koia ved Elgsjøen til 

handelsstedet Fond-de-Lac for å feire jul og det faktum at kompanjongen Hjalmar Dale henter 

kaffe, smør, bacon og frukt samme sted i løpet av vinteren fortelles det lite om (Skarstein 

2010: 32). I stedet serveres leseren et forrykende vitnesbyrd, et villmarkstablå, hvor tilfeldige 

møter og det frie liv i naturen hylles til fordel for det siviliserte liv. Dette gjorde boken til en 

bestselger i Norge: en klassiker av i dag, med kultstatus blant hundekjørere og 

villmarkslivsentusiaster. De litterære friheter er reiseskildrerens privilegium. Ingstad 

iscenesetter sitt liv og bygger opp myten om seg selv og sin autoritet i skrift. Vel vitende om 

at han på det viset kan skape seg et nytt levebrød som eventyrer, foredragsholder, etnograf og 

forfatter. Strategisk og i flukt med reiseberetningens sjangertendens tematiseres ikke selve 

skrivingen i Ingstads prosa, og forfatteren selv skimtes kun bak et velkomponert filter. For 

som Arne Melberg skriver i boken Å reise og skrive. Et essay om moderne reiselitteratur: « 

[…] reiseberetningen bærer på en stor hemmelighet: forfatteren» (Melberg 2005: 234).  
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1. Helge Ingstad og hans forfatterskap 

 

Ingstad, som ble født i Meråker, men vokste opp i Bergen, var selv klar over at han befant seg 

ved et tidsskille da han brøt opp fra sin sakførerpraksis i Levanger i 1925 og søkte seg mot en 

av de siste store ødemarker i det nordlige Canada. Her møtte han pelsjegere, cowboyer, 

elvebåtskippere, misjonærer og gullgravere fra Alaska. Etter en kanoferd på over tusen 

kilometere nådde han frem til grenselandet mot tundraen nordøst for Store slavesjø. Den hvite 

mannens møte med en uberørt villmark ble Ingstads forfatterdebut.  I 1925 hadde 

jernbaneanlegget blitt fullendt i Nordvestterritoriet, og forutseende skriver han «[…] 

civilisasjonens første fremstøt mot nord. […] Men den tid er ikke fjern, da landet vil bli åpnet, 

og de umåtelige reserver av mineraler, skog, vannkraft, fisk etc. finne sin utnyttelse» (Ingstad 

1931: 11).   

Dette tidsskillet kommer også til uttrykk litteraturhistorisk. Mellomkrigstiden som 

epoke har vært omtalt som «det 20-århundrets viktigste estetisk-ideologiske roterom» 

(Vassenden 2012: 32) og impliserer ideologiske motsetninger og tiltakende radikalisering av 

praksiser og holdninger. Hva reiselitteraturen angår, handlet den før første verdenskrig som 

oftest om store ekspedisjoner foretatt av vitenskapsmenn og finansiert av forskningsmidler, 

mens genren på 1920- og 1930-tallet like gjerne dreier seg om private utferder, med 

eventyrreisen som selve målet. Til grunn for dette lå det også en sivilisasjonskritikk. Et 

spørsmål om hva frihet og livskvalitet består i. I overgangssteder konkretiseres ambivalensen 

mellom modernitet og natur, og nord eller to the far end, mottoet for Ingstad og hans like, er 

alltid et sted som ligger lenger unna. 

Fascinasjonen for periferien og villmarkens frie liv preger hele forfatterskapet, ikke 

minst er trangen til å unngå moderniteten en tendens som gjør seg gjeldende i hans øvrige to 

verk fra norsk mellomkrigstid: Øst for den store bre (1935) og Apache-indianerne. Jakten på 

den tapte stamme (1939). Førstnevnte handler om tiden som konstituert sysselmann i et norsk-

okkupert Eirik Raudes land på Øst-Grønland 1932–1933, den andre om perioden før krigen da 

forfatteren studerte apache-indianere i Arizona og foretok en «forskningsreise» i Sierra 

Madre-fjellene. Helge Ingstad var også sysselmann på Svalbard i to perioder. Landet med de 

kalde kyster (1948) er beretningen derfra. Siden studerte han Nunamiut-eskimoene, før han 

begynte å granske den norrøne bebyggelsen på Vest-Grønland. Dette ga støtet til jakten på 

sagatidens Vinland, som kulminerte i funnet av norrøne hustufter på L’Anse aux Meadows og 

boken Vesterveg til Vinland (1965).  
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Med de to første bøkene, Pelsjegerliv og Øst for den store bre, etablerte Ingstad seg 

som en reiseforfatter av rang. Med Apache-indianere, Landet med de kalde kyster og 

Nunamiut (1951) tar han steget ut i populærvitenskapen, og utstyrer verkene med 

litteraturlister. Imidlertid er det først når han beveger seg over i det norrøne at han blir møtt 

med krav om vitenskapelig etterrettelighet.  

I utlandet er Helge Ingstad mest kjent for oppdagelsen av Vinland. I Norge er han 

kanskje like kjent for de andre ekspedisjonene og reiseskildringene. I en særstilling står 

debutboken. «Det står et gufs av villskap rundt Pelsjegerliv», skriver Jørgen Alnæs i Norske 

reise-skildringer fra Astrup til Aasheim (2008). Gjennom sine dokumentarisk orienterte 

reisebøker fra nordområdene ble Helge Ingstad en av 1900-tallets mest leste forfattere i 

Norge. Likevel har han ikke fått noen plass i den norske litteraturhistorien. «Ingstad tilhører 

åpenbart ikke litteraturen?», spør Arne Melberg i sitt essay om moderne reiselitteratur 

(Melberg 2005: 11). Henning Howlid Wærp er inne på noe av det samme i Arktisk litteratur– 

fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde (2017): «Kanskje er det på tide at enkelte viktige 

sakprosabøker – for eksempel fra undersjangre som polarlitteratur – får plass i 

litteraturhistorien» (Wærp 2017: 52). Han viser hvordan skjønnlitterære forfattere, 

eksempelvis Klaus Rifbjergs roman Nansen og Johansen. Et vintereventyr (2002), ofte er 

influert av den type litteratur, og at fortellergrepene i polarlitteraturen og reiselitteraturen 

gjerne er hentet fra skjønnlitteraturen. I trebindsverket Norsk polarhistorie (2004) er ikke en 

eneste litteraturforsker med som bidragsyter. Dette er åpenbart en klar mangel i forhold til et 

kapittel om de store ekspedisjonsbøkene, skrevet av Atle Næss, som gjenforteller reisene, 

men unnlater å analysere bøkenes stil, sjanger, retorikk og komposisjon (Wærp 2017: 53). 

Med tverrfaglige og internasjonale forskningsprosjekter som «Arktiske diskurser» og «Arctic 

Modernities» ved Universitetet i Tromsø, sistnevnte en videreføring av «Arktiske diskurser», 

med fokus på kjønn, urfolk og ideologi, har polarlitteraturen blitt satt på dagsordenen i 

akademia og fått fornyet relevans.  

Ingstads reiseberetninger kan i etterkant fremstå som en historie basert på en 

bakenforliggende idé, nærmest som en rammefortelling. Så vel forfatterskap som intervjuer 

spinner en illusjon om en overordnet plan. Tar man en titt på de to biografiene om ham, den 

ene skrevet av datteren, forsker og professor i medisinsk antropologi, Benedicte Ingstad, den 

andre av evolusjonsbiolog og forsker Frode Skarstein, ser vi at de første ekspedisjonene er 

drevet frem av spontanitet og tilfeldigheter. Ingstads suksessformel par excellence er at han 

søkte og fant spennende eventyr, som han omgjorde til litteratur. Slik blir navnet «Ingstad» 

noe mer enn navnet på en virkelig historisk person som også opptrer som karakter i 
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Pelsjegerliv og det øvrige forfatterskapet. I stedet blir navnet et symbol på bildene den norske 

kulturen har dannet seg av mannen og tekstene, på løsrivelse, frihet og selvkontroll. Med 

andre ord et sammenvevet forhold mellom teksten, mannen og kulturen. 

  

1.1 Det moderne friluftsliv 

I barndommen tilbrakte familien Ingstad ofte sommerferiene i Hardanger. Der leide de seg inn 

på Traaviks Pensionat i Ølve (Skarstein 2010: 47). Da Ingstad skrev Pelsjegerliv sommeren 

1931, var det her han losjerte. I slutten av tenårene tilbrakte han fire somre på 

Hardangervidda. Skillet mellom arbeid og fritid var en vesentlig side ved den moderne 

erfaring. Naturens rekreasjonsmuligheter kom som følge av dette. For å forstå fascinasjonen 

for dette fritidslandskapet og Ingstads plass i dette estetiske opplevelsesrommet som en arena 

for fysisk og mental utfoldelse, er det nødvendig å si noe om det moderne friluftslivets 

fremvekst.  

Ny infrastruktur som dampskipsruter, jernbane og veier muliggjorde 1800-tallets 

oppdagelse av fjellet, som ifølge historikeren Ernst Sars (1835–1917) var avgjørende for det 

han kalte 1800-tallets «vaagnende natursans» (Hvattum 2012: 84). Dette var imidlertid tuftet 

på fritid og var i første omgang preget av folkedannere og «de kondisjonerte», med 

Christiania-borgerskapet og dets «knickersadel»1 i spissen (Slagstad 2010: 89). Imidlertid 

kom dette først flere tiår etter at utlendinger, den engelske leisure class spesielt, hadde satt 

fart på norsk reiseliv og turistindustri. William Coxe, en av de første som kom til Norge i 

1784, skrev en lengre beretning fra ferden, og utover på 1800-tallet kom en rekke tilsvarende 

reiseskildringer, de fleste skrevet av engelskmenn, «The gentlemen of independent means» 

(Johnsen 1995: 22). Etter at Norge fikk sitt første dampskip, «Constitutionen», i 1826, tok 

trafikken seg for alvor opp. Siden fulgte «Prinds Gustav», som ble satt i rute langs kysten i 

1837, propellbåtene etter 1840, og Cooks reisebyrås turer til fremvisning av midnattssolen fra 

1875 av (Johnsen 1995: 21). I 1884 utkom klassikeren Three in Norway av J.A. Lees og W.J. 

Clutterbuck, som med tørr humor beskriver sitt jakt- og fiskeliv rundt Memurubu. Denne 

typen reiseberetninger førte med seg flere reisende. Slik er det at engelskmenn får æren av å 

ha oppdaget Norge som turistmål. Da Den Norske Turistforeningen i 1868 ble stiftet av en av 

Christianias best kjente og rikeste forretningsmenn, Thomas Johannessen Heftye (1822–1886) 

og «den Sars-Vinje’ske kreds på Eidsbugarden», hadde det som tidligere ble beskrevet som 

                                                           
1 Ordet”Knickersadel” er første gang belagt  25. april 1979 i avisen Sogn og Fjordane. Det kan selvsagt ha 
sirkulert tidligere, men selv har jeg ikke kommet over ordet i tidligere tekster, ref. bokhylla.no 
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frastøtende fjellmassiver, fått den triveligere betegnelsen fjellheim. Ordet er for øvrig 

oppfunnet av den intellektuelle frifanten Aasmund Olavsson Vinje (1818–1870), og ikke av 

embedsmannselitens professorer (Slagstad 2010: 80).  Foreningens statutter illustrerer noe av 

1800-tallets syn på naturens estetikk og fremkommelighet, idet foreningen forpliktet seg til å 

«lette Adgangen til Steder, der i særlig Grad udmærke sig ved Naturskjønhed»2 (Slagstad 

2010: 92). I (Sporten). En idéhistorisk studie peker Rune Slagstad på at lystferdselen til fjells 

og dens organisatoriske manifestasjon i Turistforeningen skapte «en ny naturdimensjon: 

landskapet som et vandringsrom uten annet mål enn å vandre fritt, formålsløst omkring» 

(Slagstad 2010: 62). Fjellturistene representerte en annen natur- og fjellforståelse enn det 

fastboende bygdefolket, og ordet fjell anvendes derfor i minst to betydninger: i sin utvidede 

betydning omfatter det terreng under tregrensen, daler og vidder med fjellbeiter ved setrene, 

hvor det drives jakt og fiske, mens den andre refererer seg til fjellmassivene over tregrensen 

(Johnsen 1995: 25). Tilsvarende har idrettshistoriker Gunnar Breivik pekt på at det i norsk 

friluftsliv finnes to tradisjoner: byens friluftsliv, med sin opprinnelse i Englands overklasse på 

1800-tallet, og deres outdoor life, og landsbygdas friluftsliv, knyttet til det praktiske liv i 

naturen, som fiske, jakt og seterdrift (Breivik 1979: 50–53) Åpenbart påvirker disse 

tradisjonene hverandre, men kategoriene kan være nyttige å bruke for å sammenlikne det 

naturlivet Ingstad forfekter: som et sted med egenverdi, og ikke bare som en «playground» – 

en boltringeplass for rekreasjon og avkobling etter britisk mønster. 

Opphavsmannen til ordet friluftsliv er det Henrik Ibsen som er, da han i diktet «Paa 

Vidderne», som utkom i bokformat i 1871, skaper en neologisme når han for første gang 

bruker ordet på norsk: «I den øde sæterstue / al min rige fangst jeg sanker; / der er krak og der 

er grue, / friluftsliv for mine tanker» (Aasbø 2014: 133). Begrepet fikk en stadig sterkere 

posisjon i norsk kultur utover på 1900-tallet, til tross for at termen, slik den forstås i dag, med 

rekreasjon, skitur, fottur og fiske, ikke er det Ibsen tematiserer i «Paa Vidderne», hvor den 

referer til en kontemplativ, mental innendørsaktivitet i den «øde» seterstuen, hvor sanselig og 

kroppslig erfaring er fraværende.3 Den semantiske forskyvningen av begrepet «friluftsliv», 

som med Ibsens leksikalske oppfinnelse består i å føye suffikset «liv» til det allerede 

eksisterende friluft, ble i senere tid befestet i Fridtjof Nansens forfatterskap, blant annet med 

gjenutgivelsen av reiseskildringene fra 1884, med antologien Frilufts-liv i 1916 (Aasbø 2014: 

                                                           
2 Kilde: http://turistforeningen.no 
3 For å formulere poenget med Quentin Skinner: «Et begrep som blir anvendt i to vidt forskjellige historiske 
kontekster, kan bli tatt for det samme begrepet, selv om det eneste som er felles, er den rent språklige 
formen».  (Skinner 2012: 61 / Aasbø 2014: 134) 



7 
 

137). Tilsvarende er dette også en tittel på et foredrag han holdt for Turistforeningen i 1921. 

Når eksempelvis Aftenposten, det organ Nansen skriver i, bruker begrepet i de påfølgende tiår 

etter at «Paa Vidderne» utkom i bokformat, forekommer termen som oftest i reisebrev og 

annonser for ulike sanatorier, hvor lystvandring i skog og mark må vike plassen for regulert 

terapi. Begrepet hadde med andre ord ingen fastlagt betydning på 1880-tallet, men etter 

Nansen begynner snøballen å rulle, og han representerer etter hvert en større bevegelse. Som 

et «nasjonalt hamskifte», frontet av Nansen og etter hvert et norsk kongehus som ønsket å 

lære seg norsk skiløperkunst, hvor «friluftslivet» presenteres som en sunn og naturlig livsform 

som også handler om å søke tilbake til noe som har gått tapt, faller naturopplevelser sammen 

med nasjonale opplevelser. Slik har identitetsdannelsen som fant sted utover på 1800-tallet, 

også handlet om en spesiell emosjonell og ideologisk verdiladning av naturen (Bliksrud m.fl. 

2002: 293, Aasbø 2014: 167). Gjennom ferieretten og arbeidervernloven av 19. juni 1936 ble 

feriering på sett og vis demokratisert. Like viktig som penger var tross alt tid. 

Når Ingstad i private memoarer skriver at Hardangervidda ble et vendepunkt for ham 

(Ingstad 2009: 43), og begynnelsen på det som skulle bli det store eventyret, kommer dette 

med andre ord i forlengelsen av nasjonalromantikkens «vaagnende natursans» og Nansens 

litterære bidrag. Ser man på reiselitteraturen, var han ikke alene om utferdstrang kombinert 

med litterære ambisjoner. Det hele ble rotfestet i en nasjonal velstandsutvikling, som 

paradoksalt nok egget til utbryterhistorier. 

  

1.2 Reiselitteratur 

De første reiseskildringene, som levde på siden av det etablerte og fokuserte på 

virkelighetsflukt og spenning i naturen, gjerne langt borte fra Norge, kan man spore tilbake til 

slutten av 1800-tallet (Alnæs 2008: 8). Rundt tiden for Ingstads litterære debut, 1930-tallet, 

folder sjangeren seg ut. I norsk målestokk kan man trekke en linje fra de norrøne sagaer, med 

sine fiktive og sanne reiseberetninger, via Nansen og Amundsens arktiske beretninger til 

fremme av den nasjonale selvfølelse, til Ingstad og Heyerdahl, og Kagge, Ousland og Lars 

Monsens bøker i nyere tid. Reiselitteraturen, som bare er en samlebetegnelse for tekster som 

forteller om én eller flere reiser, formidler gjerne tilbaketrekning og flukt, eventyrlyst, ja visst, 

men også en type systemkritikk. Det være seg livet med naturfolk uberørt av sivilisasjonen, 

eller livet på en tømmerflåte. Poenget er at dette er og har vært en populær sjanger siden 

slutten av 1800-tallet, tradisjonelt for menn som har levd på siden av det etablerte.  

Litteraturhistorisk ser man en markant endring i den norske reiselitteraturen på 1920-

og 1930- tallet. Tidligere kom bøkene gjerne i kjølvannet av store ekspedisjoner, foretatt av 
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seriøse vitenskapsmenn, finansiert med forskningsmidler, mens utgivelsene nå handler om 

mindre, private utferder, med reisen i seg selv som eneste mål (Alnæs 2008: 53). Mens det før 

første verdenskrig kunne gå flere år mellom hver utgivelse, kommer det på begynnelsen av 

1930-tallet jevnt ut tre – fire reiseskildringer i året. Bortsett fra Helge Ingstad og Thor 

Heyerdahl, og kanskje også jordomseileren Erling Tambs og nasjonalisten og nazisten Per 

Imerslund, er majoriteten av disse glemt.  

I boken I Eventyret. Norske reise-skildringer fra Astrup til Aasheim viser Jørgen 

Alnæs til to hovedtrekk i den nye reiselitteraturen (Alnæs 2008: 53).  For det første en 

bevegelse innover, hvor de som skriver åpner seg mer og forteller om egne følelser og egen 

utferdstrang. For det andre en bevegelse utover, hvor forfatterne vender ansikt og sanser mot 

nye land og folk, mot det ikke-siviliserte og naturen. I større grad enn tidligere forsøker de å 

tilegne seg kunnskap, og la seg påvirke av det, i stedet for å underlegge seg det oppdagede. 

Selv Ingstads bok Øst for den store bre (1935) er merkelig upolitisk, og nærmest fri for uttalt 

imperialistisk tankegods, reisens formål tatt i betraktning. Til grunn for dette ligger en kritikk 

av det de forlater, et spørsmål som vedrører den vestlige sivilisasjonen som en foretrukket 

livsform.  

I England og USA kommer det i denne perioden flere reiseskildringer skrevet av 

skjønnlitterære forfattere, eksempelvis George Orwell, Graham Greene, Aldous Huxley og 

D.H. Lawrence. I Norge derimot, er det få skjønnlitterære forfattere som skriver om reisene 

sine. Snarere er det åpenbart at de reisende besitter litterære ambisjoner, noe som først og 

fremst kommer til uttrykk ved at bøkene er mer velskrevet, og at den subjektive opplevelsen 

får en større plass (Alnæs 2008: 54). Uavhengig av forskningsresultater og oppdagelser 

tillater de nysgjerrige og skriveføre forfatterne å «gi seg litt hen», jakte på opplevelser snarere 

enn resultater, og ikke minst åpne for refleksjoner utover det rent praktiske ved reisen. 

Ingstad tilhørte ikke avantgarden i norsk reiselitteratur, snarere representerer han en 

baktropp. Som sjanger omtaler Arne Melberg denne litteraturen som «en joker i den litterære 

kortstokk» (Melberg 2005: 9). Grunntanken er at denne genren er interessant som litteratur, 

og at den gir sitt bidrag til det moderne menneskets forståelse av verden og seg selv i den. Når 

Melberg konstaterer at Ingstad ikke skrev «litteratur», henger dette sammen med en fiksering 

av litteratur som fiksjon. At det finnes «en ærverdig tradisjon som ser ned på reisebøker som 

en andreklasses litterær form», som Michael Kowaleski skriver i sin introduksjon til Tim 

Youngs’ antologi, The Cambridge introduction to travel writing (2013). 

Melberg søker å modifisere det tradisjonelle utgangspunktet, hvor reiselitteraturen som 

dokumentar er opptatt av det objektive sanne, mens fiksjonslitteraturen verken er sann eller 
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falsk. I stedet tenker han seg litteraturen som et koordinatsystem der lyrikk og prosa, sannhet 

og fiksjon, og sant og falsk krysser hverandre, der det litterære livet utspiller seg i ulike 

kombinasjoner og posisjoner mellom dem. Dermed kan reiselitteraturen bevege seg fritt i det 

store systemet, slik fiksjonslitteraturen av og til kan forlate fiksjonen, og slik lyrikken av og 

til kan minne om prosa (Melberg 2005: 16).  

Åpenbart beror reiseberetningens sannhet på fortellerens gjengivelse og utvelgelse, en 

kjensgjerning som kan spores helt tilbake til historiens, men også reiselitteraturens «far», 

Herodot, hvis retoriske strategier bestod i å «oversette» det som virket annerledes, annetheten 

(l’alterité), til det kjente og egne (Hartog, Melberg 2005: 26).  

1.3 Modernitet og vitalisme 

I Pelsjegerliv leser vi om det nordlige Canada som et overgangssted på slutten av 1920-tallet: 

et sted for kulturell hybriditet, men samtidig en motvekt til sivilisasjonens dekadanse. Det 

uberørte og primitive er nær, og til denne jomfruelige utopien ankommer Ingstad med båt og 

tog for å friste lykken som pelsjeger – men også for å prøve ut en livsform i kontrast til det 

urbane liv. Fire år senere forlater han villmarken i et fly. Der moderniteten postulerer brudd, 

forandring og heterogenitet, representer det arktiske landskapet en sammenhengende tradisjon 

fra tidenes morgen. Vitalismen, med sin rendyrking av livskraften – en strømning i åndslivet 

på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet påvirket av filosofer som Bergson, 

Nietzsche og Schopenhauer – gjenfinnes i mye av polarlitteraturen (Wærp 2017: 166). I denne 

oppgaven hvor det dikotomiske begrepsparet modernitet og vitalisme står sentralt, er det 

nødvendig å redegjøre for betydningsinnholdet i denne sammenheng. 

I sin videste forstand kan moderniteten forstås som industrialisering, kapitalisme, 

kommunikasjonssamfunn eller andre trekk ved den vestlige verden. Dette vestlige 

kulturmønsteret, som sosiologen Dag Østerberg definerer det i essayet Det moderne. Et essay 

om Vestens kultur 1740–2000, er forankret i begrepene om det frie individ, fornuften og 

fremskrittet (Østerberg 2005:11). Som idéhistorisk tenkesett har det oppstått flere teorier hva 

angår modernitetens fysiognomi: dens kjennetegn, dens fødsel – og eventuelle død.  

Ofte forstås modernitet i tråd med Østerbergs oppfatning, som opplysningstiden fra 1700-

tallet og frem til i dag, eller i det minste til 1980-årenes postmoderne tilstand. Dette vil også 

være mitt utgangspunkt i denne sammenheng, så sant det er tale om «den moderne epoke». 

Mot dette syn, når det gjelder modernitetens oppkomst, forfekter den svenske idéhistorikeren 

Sven-Eric Liedman i boken Den moderne verdens idéhistorie. I skyggen av fremtiden (2013) 

at den kan føres betydelig lenger tilbake i tid enn opplysningstiden, noe som beror på at 
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Liedman er mer opptatt av hvorvidt noe er moderne enn den moderne epoke i seg selv. Han 

presiserer et skille mellom den lange og den korte opplysningstid, hvor den korte tiden er fra 

1700-tallet og fremover, mens den lange begynner med renessansen, gjerne enda tidligere. 

Utviklingen Europa gjennomgikk fra 1780, med ny teknologi, pengeøkonomi, fremveksten av 

en borgerlig offentlighet og sekularisering, kan beskrives med den tyske sosiologen Ferdinand 

Tönnies’ begrepspar Gemeinschaft und Gesellschaft. I verket med samme tittel (1887) 

beskriver han overgangen fra det tradisjonelle fellesskapet (Gemeinschaft), basert på 

storfamilier og naturalhusholdning, til et større fellesskap (Gesellschaft) som fremmer 

forretningsmessige og tilfeldige relasjoner på bekostning av familiebåndene (Haarberg 2017: 

22). Kort sagt representerer moderniteten et liv styrt av klokken og kapitalen, i motsetning til 

et tradisjonelt samfunn, styrt av årstidene, solen og naturens egen rytme. I Norge gjør 

fenomenet seg gjeldende i stigende grad utover 1800-tallet.  

Polarekspedisjonene på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet taler denne 

overgangens ambivalente språk, i en blanding av teknologifascinasjon og teknologiforakt: På 

den ene siden var de et uttrykk for rasjonalitet og vitenskap, med polarfarerne som 

eksponenter for ny teknologi, mens de på den annen side representerte lengselen bort fra 

moderniteten (Wærp 2017: 171). Ifølge den tyske sosiologen Georg Simmel søkte de fleste 

intellektuelle mot slutten av 1800-tallet etter et nytt begrep å bygge en moderne 

verdensanskuelse på og fant det i begrepet «liv» (Boasson 2017: 29). Det levendes immanente 

livskraft er kjernen i vitalismens tankestoff, og fra norsk side har Eirik Vassenden kartlagt 

denne åndsstrømningen i monografien Norsk vitalisme. Litteratur, ideologi og livsdyrking 

1890–1940 (2012). Vassenden, som først og fremst diskuterer skjønnlitteraturen, definerer 

vitalisme som «en forestilling om at alt levende stammer fra en særlig livskraft, en skapende 

impuls som ikke lar seg forklare ut fra mekanismens lover. Vitalisme betegner også tendensen 

til å dyrke kraft og vitalitet, oftest med utgangspunkt i livet slik det arter seg i naturen» 

(Vassenden 2012: 13). I tusener av år har forestillingen vært en del av vår verden, i form av 

religiøse praksiser og fruktbarhetskultuser. I europeisk sammenheng kan den føres tilbake til 

Hippokrates’ medisinske filosofi og Aristoteles’ sjelelære. Begrepshistorisk oppstår 

vitalismen først med 1700-tallets naturfilosofi, men det er først i kjølvannet av den 

industrielle revolusjonen, mot slutten av det 19. århundret, at tenkemåter rundt livs- og 

vitalitetsdyrkingen systematiseres i filosofi, kunst og litteratur – men også i en mer 

hverdagskulturell reaksjon mot industrialisering og urbanitet, som handlet om hvordan verden 

kunne reformeres og gjøres mer naturlig. I det livskraftige som ideal ligger en søken etter det 

sunne. Tydeligst kom dette helsebringende idealet til uttrykk ved gjenopptagelsen av 
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antikkens olympiske leker i 1896. Grunnleggeren av de olympiske leker, Pierre de Courbertin 

var sterkt påvirket av disse tankene, og definerer olympismen som «en livsfilosofi som 

forsterker og kombinerer kvalitetene i kropp, vilje og sjel til et balansert hele» (IOC 2004: 9). 

Dens rekontekstualisering og feillesning av Juvenals «mens sana in corpore sano» hører 

hjemme i denne sammenheng, sammen med det livskraftige olympiske motto «citius, altius, 

fortius»; raskere, høyere sterkere, som et uttrykk for målet om vekst (Aasbø 2014: 155 / 

Juvenal Sat. 10.356). I den kunstneriske vitalismen gir dette seg utslag i en estetisk 

tematisering av livskreftene og en utvikling av en bestemt motivkrets med soldyrkelse, blod, 

lysbadende mennesker, kroppsfokus, reproduksjon og forplantning som 

gjennomgangsmotiver. Edvard Munchs solserie og Badende menn (1904) er opplagte 

eksempler. 

I denne vitalistiske balansetanken er det Ingstads skildringer av natur og mennesker 

finner sitt ekko: Dagens og årstidenes syklus, livskraften som binder forfatteren til det 

sublime arktiske landskap, fysikkens krefter nedfelt i språk og rytme, «de fjerne villmarker» 

og dets mytiske kvaliteter som peker innover mot det vesentlige i menneskelivet som en 

sivilisasjonens motpol. I en slik kontekst vil begrepet vitalisme utløse positive assosiasjoner 

som dypøkologi, sunnhet og naturnærhet, med affinitet til pastoralen, økokritikk og nature 

writing. Når utforskningen av vitalismens innflytelse på litteraturen nærmest stanset opp etter 

andre verdenskrig, beror dette på at det er de negative assosiasjonene som har vært sterkest; 

reaksjonær ideologi, irrasjonalsime og fascisme (Vassenden 2012: 9). Ikke minst knyttes 

berøringsangsten an til den tyske Blut und Boden-litteraturen fra 1930- og 40- årene. Blut und 

Boden, hjem og ætt, oversatt til norsk, var en ideologisk retning og et politisk slagord i tysk 

nasjonalsosialistisk propaganda før og under andre verdenskrig. Blod symboliserte ætt, 

opphav, arv og rase, mens jord representerte hjem og land. Hamsun, Duun, Vesaas og Trygve 

Gulbranssen skrev alle «vitalistiske agrarutopier» utspilt i mektig natur i norsk 

mellomkrigstid, med ulikt ettermæle etter krigen. Hvorvidt sivilisasjonskritikken hos 

vitalistene frem til 1940 skal betraktes som ideologisk eller politisk rettet, er ifølge Vassenden 

en bred og åpen diskusjon. I denne refleksjonsmodusen befinner også Ingstad seg.  

 

1.4 Problemstilling 

På hvilke måter fremstår vitalisme og modernitet som tvetydige størrelser i Helge Ingstads 

Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere (1931)?  

Ved å studere verkets struktur, ideologi og materialitet skal jeg undersøke hvordan 

dette dikotomiske begrepsparet problematiseres og fremstår som sammensatt av tvetydige og 
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heterogene størrelser i forfatterens møte med naturmennesket og den kanadiske villmark. I 

reiseskildringen kommer denne ambiguiteten først og fremst til uttrykk i forholdet mellom 

tradisjon og modernitet og mellom natur og kultur.  

En sentral tematikk i Pelsjegerliv er det urbane menneskets gjenoppdagelse av livet i 

naturen, og dets refleksjoner over det moderne. Med 1800-tallets ekspansive 

moderniseringsprosess vokser menneskets bevissthet om dette fenomenet frem, noe som 

munner ut i en innsikt om det tvetydige: en spaltet og fragmentert omverdensbevissthet, hvor 

mennesker erfarer å leve i en tradisjonell og moderne verden på én og samme tid. Min 

hypotese er at dette motsetningsforholdet gjenfinnes som tvetydige uttrykk for Ingstads 

erfaringer i Nordvestterritoriet på slutten av 1920-tallet, en tid da vestlig påvirkning har blitt 

en integrert del av kulturen.  

På den ene siden uttrykker Ingstad sivilisasjonskritiske tanker i sin dragning mot 

periferi og polare strøk, og maler et jomfruelig landskap som dirrer av liv og naturens 

immanente kraft, noe som posisjonerer ham i en vitalistisk livsdyrkertradisjon. På den annen 

side fremstår han som en eurosentrisk kommentator, farget av tidens moderne antropologiske 

perspektiver og vitenskapelige diskurser. I dette skjæringspunktet åpenbares ikke bare 

kontrastene, men også nyansene og det historiske mangfoldet som destabiliserer dikotomien.  

Samtidig anlegger jeg også et metafaglig perspektiv på undersøkelsen, når jeg ser 

nærmere på Pelsjegerliv som litterær tekst, i betydningen av en ekspedisjonsberetning som er 

fortalt, og utforsker hvordan litteraturvitenskapen og historiefaget kan forsyne hverandre med 

gjensidige innsikter. Ved hjelp av litterære mekanismer bygger Ingstad sin autoritet i skrift. 

Jeg argumenterer for at dersom vi vil danne oss et fullstendig bilde av verkets 

meningsrammer, må vi se på utvekslingen mellom tekst og kontekst. Til syvende og sist blir 

dette også et spørsmål om bokens materielle dimensjoner: om verkets fysiske uttrykk og dets 

historiske kontekst.  

 

1.5 Fremgangsmåte og avgrensning 

Knut Hamsun (1859–1952) og Johannes V. Jensen (1873–1950) har minst to ting til felles: De 

har begge mottatt Nobelprisen i litteratur, og de var begge uttalte beundrere av Helge Ingstads 

forfatterskap. Aksel Sandemose har på sin side uttrykt hvordan man «aldri blir ferdig med 

Helge Ingstad […] fordi en gjennom ham kommer til en virkelighet som lever og lyser», og 

hvilken lykke det er «for menneskeheten når store reisende […] også kan forme språket om 

det de ser» (Ingstad 1984: bokomslag). Litterære kvaliteter til tross; i litteraturvitenskapelig 

sammenheng er det skrevet forholdsvis lite om Ingstads forfatterskap. Det har derfor ikke 
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vært noen større tradisjon å sette seg inn i. Jeg forholder meg derfor til de to viktigste 

arbeidene, Jørgen Alnæs kapittel om Pelsjegerliv i verket I Eventyret (2008) og Henning 

Howlids Wærp kapittel om «Den arktiske pastoralen hos Fridjof Nansen, Helge Ingstad og 

Knud Rasmussen» i Arktisk Litteratur – Fra Fridtjof Nansen til Anne B. Ragde (2017). Disse 

tekstene kan på hvert sitt vis være fine å navigere etter og diskutere med når det gjelder 

Ingstads forhandlinger med moderniteten i villmarken og verkets affinitet til økokritikk og 

pastoralen. Imidlertid overser de begge betydningen av verkets materialitet. Ser man på 

samtlige av Ingstads utgivelser under ett, er det foretatt rettelser og tilføyelser som fremstår 

nokså betydelige. Dette til tross for at Ingstad i flere forord hevder det motsatte. Varhet for 

tekstens historiske og prosessuelle dimensjoner, med sine irregulativer, formmessige detaljer, 

som endres fra utgave til utgave, er derfor høyst meningsbærende – også når det gjelder 

Ingstads komplekse forhold til sivilisasjon og villmark. På grunn av oppgavens 

problemstilling, hvor den idéhistoriske siden ved verket står sentralt, har jeg derfor valgt å 

bruke førsteutgaven fra 1931 som primærtekst for studien. Ellers kommer jeg til å støtte meg 

på sekundære tekster som kretser rundt tradisjon, modernitet og vitalisme. I tillegg vil de 

tverrfaglige forskningsprosjektene «Arktiske diskurser» og «Arctic Modernities» ved 

Universitet i Tromsø, sistnevnte med fokus på kjønn, urfolk og økologi ha relevans.  

I første kapittel presenterer jeg forfatteren og forfatterskapet, samt verkets litterære og 

historiske kontekst. I tillegg redegjør jeg for betydningsinnholdet til modernitet og vitalisme i 

denne sammenheng. I det andre kapittelet skal jeg foreta en strukturanalyse av tid og rom. I 

det tredje kapittelet kommer jeg til å undersøke den idéhistoriske siden ved verket. Her vil jeg 

ta utgangspunkt i historisk tildragelser, forankret i 1800-tallets moderniseringsprosess, for å 

kunne avdekke den tvetydigheten som ligger til grunn for natur–kultur-dikotomien i Ingstads 

prosa. Jeg vil diskutere varianter av denne motsetningen, som urbanitet og villmark, 

naturmenneske og kulturmenneske og tid. Under avsnittet om urbanitet og villmark vil jeg 

også belyse hvordan motsetningen knytter seg til Ingstads fremstilling som fortelling, der 

Hayden Whites begrep emplotment står sentralt. I det fjerde og siste kapittelet kommer jeg til 

å se på verkets materialitet, både når det gjelder dens fysiske uttrykk og dets historiske 

kontekst. Her vil jeg fokusere på verkets første utgave fra 1931, og den siste utgaven Ingstad 

påviselig rørte ved, fra 1994, og peke på sentrale endringer og faktorer som påvirker vår 

lesning av dem, noe som også vil ha betydning for den overordnede problemstillingen: å 

skulle avdekke og nyansere det tvetydige forholdet mellom vitalisme og modernitet, som 

dekonstruerer dikotomien og gjør størrelsene foranderlige og flytende.  
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2. Struktur 

 

I dette kapittelet vil jeg foreta en strukturanalyse av tid og rom i Pelsjegerliv Blandt Nord-

Kanadas indianere, en sjangerhybrid som tar utgangspunkt i topografi og persongalleri. Her 

følger vi jeg-fortellerens «dannelsesreise» fra han som hvit universitetsutdannet mann 

ankommer den kanadiske villmarken for å bli pelsjeger, prisgitt erfarne menneskers 

kompetanse, til han som ferdig utlært kan bo og ferdes alene på tundraen. 

Makrokomposisjonens struktur baserer seg med andre ord på topografiens rytme – som er tett 

forbundet med naturens og årstidens sykliske tilstand – og de mennesker han omgir seg med 

på veien til en eremittisk tilværelse på den kanadiske tundra. 

Jeg har valgt å dele analysen av Pelsjegerliv inn i fem akter, eller etapper, som jeg her 

velger å kalle dem. Dette konstituerer seg på verkets kronologiske konstruksjon, altså inndelt 

etter reisens ulike deler – og dens samsvar med andre mennesker. Hensikten med dette er å 

vise hvordan fremstillingen har en struktur som arbeider seg frem mot ensomheten på 

tundraen, hvor Ingstad demonstrerer at han mestrer den kanadiske ødemarken på egenhånd. 

På veien mot reisens endelige mål, å kunne leve som en eremitt i pakt med moder-natur, 

prosederer han seg således frem til strukturelt etterprøvbare etapper, hvor han lar seg flyte 

med det arktiske miljø: Teksten tar sitt utgangspunkt i selve anmarsjen, hvor han sammen 

med en broket forsamling pels- og lykkejegere i den Nord-Canadiske halvsivilisasjonen er en 

del av en større gruppe. Deretter fremstilles reisens andre etappe, hvor kretsen har krympet 

betraktelig, og vi stort sett får høre om Hjalmar Dale og de andre hvite pelsjegerne. I verkets 

tredje del velger han å forlate de hvite pelsjegerne til fordel for villreineterne, hvor han 

tilegner seg det han finner nyttig ved indianernes reise- og fangstmetoder, og skreller bort det 

unyttige, som for eksempel overtro. Slik kan han, på reisens fjerde etappe, omforme lokal 

kunnskap til vitenskap og rasjonell tenkning, kvitte seg med den siste rest av mennesker, og 

leve alene sammen med hundene på tundraen. Den femte og siste etappen handler om det som 

kan synes som et uunngåelig tilbaketog til den moderne, vestlige sivilisasjonen. Her velger 

den «lutrede» pelsjeger å tre ut av den jomfruelige ødemark for på nytt å la seg innlemme i 

det industrialiserte og urbaniserte samfunnet han kommer fra, og demonstrerer på det viset 

den ambivalens han indirekte gir uttrykk for i valget mellom natur og kultur. Til syvende og 

sist velger han sivilisasjonen, om enn med en nokså åpen slutt.  Slik fremstår en analyse av 

Pelsjegerliv også som et nødvendig bakteppe for å kunne gå nærmere inn på oppgavens 

tematiske del om modernitet og vitalisme, i oppgavens tredje kapittel. 
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2.1 Rom 

2.1.1 Første etappe: Anmarsj 

Den strukturelle rammen rundt Pelsjegerliv er reisen, kronologisk fremstilt i fem etapper. 

Ingstad fører ordet i førsteperson og hovedsakelig retrospekt. Verket, tilegnet hans far Olav 

Ingstad, er som det meste av ekspedisjons- og reiselitteratur basert på forfatterens dagbøker: 

Han opplever først, for siden å anvende logg og dagbok som forelegg for det manus han 

skriver et års tid etter sin hjemkomst fra Canada. Fortolkning og utvalg er derfor nødvendige 

komponenter i Pelsjegerliv, også når plottet skal «graves frem».4 Ifølge John Tallmadge, som 

har studert fortellerstrategier i ekspedisjonslitteratur, dvs. han har sett nærmere på forholdet 

mellom ekspedisjoners logger og dagbøker og den ferdige reiseskildringen som bok, er ikke 

kronologi et godt nok organiserende prinsipp; også reiseskildringen må ha et plott. Til 

forskjell fra skjønnlitteraturen, hvor plottet er oppdiktet, skal det i ekspedisjonslitteraturen 

«graves frem». Det finnes med andre ord i materialet, men det kreves talent for å se det 

(Tallmadge 1979: 7–13/ Wærp 2011: 94). Videre fremhever Tallmadge kombinasjonen av 

troverdighet og leseverdighet, og han karakteriserer derfor reise- og ekspedisjonslitteraturen 

som stående mellom dokumentarisk rapport og fiksjon, ikke minst når det gjelder valg av 

retoriske og litterære strategier, som er forholdsvis like strategiene i eksempelvis historiske og 

realistiske romaner. Tallmadge går så langt som å si at oppdageren, herunder den reisende, 

skaper seg selv når han skriver, og at beretningens vellykkethet nettopp står og faller på dette 

(Tallmadge 1979: 10 / Gaupseth 2011: 117).5 Dette innebærer et skille mellom liv og skrift, 

noe som også får betydningen for det narratologiske nivået i teksten: på den ene siden det som 

faktisk skjedde, på den andre siden det som fortelles, hvor vi har med en forfatterperson å 

gjøre. I tillegg til disse litterære grepene benytter Ingstad seg av ekspedisjonslitteraturens 

klassiske momenter,6 som gjør en ekspedisjonsrapport interessant for den allmenne leser – 

også nesten 90 år etter at den ble skrevet, det være seg personkonflikter, dramatiske episoder, 

naturbeskrivelser, møte med andre kulturer og kartlegging av nytt land (Wærp 2011: 99). 

Overgangen fra dagbok til det 245 sider lange verket, fordelt på 16 kapitler, rikholdig utstyrt 

med fotografier, manifesterer seg blant annet som stadige vekslinger mellom fortid og 

                                                           
4 (Tallmadge 1979: 7–13 / Wærp 2011: 94, «Voyaging and the Literary Imagination», I: Exploration VII, Karlsen 
2011: 117). 
5 « […] I suspect that the great narratives of exploration succeed in large measure because of their authors’skill 
at self-characterization. The narrative persona is crucial rhetorical strategy for the genre” (Tallmadge 1979: 10) 
6 I Reiser og ekspedisjoner i det litterære Arktis (2011) skriver Henning Howlid Wærp i kapittelet «Hva gjør en 
ekspedisjonsrapport verdt å lese. Om Otto Sverdrups Nyt land. Fire Aar i Arktiske Egne (1903)» om fem 
attraksjonspunkter som gjør en ekspedisjonsrapport interessant for leseren (Wærp 2011: 99). 
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historisk presens. Hvorledes disse brå, men allikevel nokså umerkelige omslagene i tid 

kommer til uttrykk i verket, og hvordan dette påvirker fortellingens stil, rytme og tone, skal 

jeg komme nærmere inn på mot slutten av analysen. 

De naturlige skiftningene reisens setting fører med seg, kan analogiføres med en stadig 

veksling av sjanger og stil – av verkets inndeling. Den ytre lineære reisen, delvis skildret 

gjennom narrativ fiksjonsdiskurs og delvis som journalistisk dokumentar med topografisk og 

sosialantropologisk tilfang, avbrytes stadig av indre betraktninger, som kommer til uttrykk på 

ulike vis. Det være seg lyriske naturskildringer eller refleksjoner av mer essayistisk karakter, 

hvor Ingstad påtar seg rollen som eventyrer, oppdager, etnograf, resonnør eller 

reisebokforfatter med vidd. Vandrerberetningens fem akter, hvor et sentralt poeng er en 

stigning i fortellingen mot ensomheten på tundraen, er således også en leserguide til det 

arktiske liv, som også formidler lærdom fra urbefolkningen. Ingstad posisjonerer seg i 

grenselandet mellom en insider og en outsider: Ved å kombinere indianernes ekspertise med 

egen tilpasningsevne og logiske tenkning, underbygger han sin egen autoritet som kjentmann, 

noe som gir fortellingen hevd – også når det gjelder de essayistiske avstikkerne, som rommer 

tanker, observasjoner og argumentasjonsrekker som spenner fra antropologi, etnologi og 

biologi, til ernæring, mineralogi og historie.  Den vitenskapelige diskursen er i førsteutgaven 

blant annet representert ved et utbrettbart kart over Nordvestterritoriet, fotnoter og egne 

kapitler om villreinen og indianerne på tundraen, herunder eksempler på et skriftspråk, 

bestående av 73 tegn, innført av en misjonær ved midten av det nittende århundre, som gjør 

det mulig for en indianer å tilegne seg skrivekunsten på kort tid, strofer av et par sanger, samt 

fotografier. Nyere utgaver er supplert med paratekster i form av integrerte kart, navn- og 

sakregister, samt flere fotnoter og forord nedtegnet av forfatteren, noe som forsterker 

sannhetsgehalten i fortellingen som helhet – også de mer abstrakte sidene ved reisen.   

Ingstad begynner historien med selve anmarsjen, idet han møter den erfarne 

pelsjegeren Hjalmar Dale7 i byen Edmonton, et sted «vokset frem av pelshandelens barske 

tid» (Ingstad 1931: 10). Byen, som ble grunnlagt i 1795, da Hudson’s Bay Company opprettet 

en handelspost der, er i dag provinshovedstaden i den kanadiske provinsen Alberta, også kjent 

som oljehovedstaden i Canada. På Ingstads tid, derimot, var den en by på rundt 9000 

innbyggere og ble regnet som pionerbyen fremfor noen: «Hit er det de trekker inn en del av 

disse ustyrlige hoder, som fikk for liten slagvidde i et sivilisert samfunn, og søkte eventyret i 

                                                           
7 Hjalmar Dale (1894–1968) kom opprinnelig fra Dale i Hordaland. Han emigrerte til Amerika i 1913. I 1920 dro 
han nordover for å bli pelsjeger, og han hadde derfor flere overvintringer i villmarken bak seg da Ingstad møtte 
ham (Ingstad 2009: 71). 
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villmarken» (Ingstad 1931: 10). Edmonton utgjør en naturlig port mot nord, til vannveiene 

Athabaska- og Slave-floden, Store slavesjø og Mackenzie-floden som har sitt utløp i 

Nordishavet. Pelsjegerliv handler derfor ikke om reisen fra Norge til Canada, men om å 

streife omkring og bo og leve som pelsjeger i Nordvestterritoriets villmark på slutten av 1920-

tallet.  

Ingstad påtar seg rollen som kjentmann. Dette til tross for at han aldri tidligere har satt 

sin fot i Canada. Fra Edmonton, hvor ingenting er mer naturlig enn menn som kommer fra 

villmarken, tar han toget nordover mot Waterways, flodenes møtested, en tidlig aprilmorgen, 

sammen med kompanjongen og landsmannen Hjalmar Dale. Gjennom Ingstads dagbøker og 

biografiene om ham vet vi at den første vinteren han levde som pelsjeger, var en skuffelse. Alt 

i mars 1927 brøt han opp fra kompaniskapet med John Sellie8 og forlot hans hytte ved sjøen 

Bat Lake. I Pelsjegerliv nevnes ikke den første fangstvinteren med et ord. Av den grunn er 

fire fangstsesonger nedskalert til tre, og vi skriver april 1927 da Dale og Ingstad slår seg 

sammen.9 Tospannet egges av beretninger fra landet, de «djerveste» pelsjegernes betegnelse 

på villmarken «der nord»; om ferder med hundeslede og kano, om en marginalisert tilværelse 

hvor handlekraft og jaktinstinkt betyr forskjellen på liv og død, om indianere som fortsatt 

fører sitt gamle, nomadiske jegerliv: «om de endeløse strekninger, skogene og tundraen, hvor 

eventyrlige masser av villren strømmet over viddene med ulveflokkene efter sig» (Ingstad 

1931: 10). De beslutter derfor å legge i vei mot nord. Målet er å følge flodene til Store 

slavesjø, slå inn på de vassdrag som måtte by seg, for til slutt å ende opp på tundraen, hvor 

villreinen holder til, og hvor «der gudskjelov ennu fantes områder hvor ingen kartmåler hadde 

trampet10 omkring» (Ingstad 1931: 10). Om Dale skriver Ingstad at «han var gammel kjent i 

landet» (Ingstad 1931: 9) og «gjerne heldig med chancer» (Ingstad 1931: 88).  Han legger 

heller ikke skjul på at «mannen fra Mackenziefloden» (Ingstad 1931: 9) er den ideelle 

læremester som har tatt en svenn under sine vinger.  

Etter et døgns reise når de jernbanens endepunkt, rett ved Clearwater-elven, hvor nord 

og syd bindes sammen. Her er det flodbåten tar fatt, og med unntak av kortere ufarbare 

                                                           
8 John Sellie hadde vært fangstmann i 22 år, da Ingstad møtte ham på rangel med svenske og norske 
jernbanearbeidere i Edmonton høsten 1926 (Ingstad 2009: 66). 
9 Den første vinteren var Ingstad uten hundespann og satt nærmest hyttefast. Dessuten lå han i Snowdrift fra 
januar til april 1927, etter å ha fått skåret av tuppen på en stortå (Skarstein 2010: 32). 
10 Å trampe betyr å leve et omfattende landstrykerliv, uten fast bopel og jobb. De som lever på den måten 
kalles tramps. Ordet kommer fra engelsk, og dukker opp på norsk på 1920-tallet, ikke minst med P.B. Holtes 
Trampeliv i Tropene (1929). I nesten alle reisebøker frem til den annen verdenskrig dukker ordet opp, for så å 
forsvinne igjen. Tramps er ikke det sammen som landstrykere. De så ikke på seg selv som arbeidssøkende eller 
utskudd, snarere hadde de selv valgt det omflakkende livet (Alnæs 2008: 55). 
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strekninger mellom Fitzgerald og Fort Smith, har den fritt farvann opp til Nordishavet, en 

strekning på 2600 km. Dale og Ingstad arbeider seg innover i den kanadiske ødemarken, for 

på det viset å kunne finansiere «en pelsjegers første-gangs utrustning» som ikke er en «billig 

affære» (Ingstad 1931: 10): Det dreier seg om «kano, bøsser, ammunisjon og litt mere» 

(Ingstad 1931: 10), samt togbillett «så langt det gikk» og Ingstads trapperlisens til den nette 

sum av hundre og femti dollar. Først arbeider de som vårsjauere på flodbåten «Northland 

Echo», deretter står prammene lenger oppover elven for tur, før Athabaska-vannet kan 

krysses. Grunnet isforholdene er ikke Store slavesjø11 farbar før i begynnelsen av juli. I 

påvente av dette blir de ansatt i sagbruksbransjen, hvor en «lumberjack kan utrette alt og en 

greenhorn intet» (Ingstad 1931: 19). Greenhorn12 betyr «nybegynner» eller «grønnskolling». 

I løpet av de fire årene Ingstad levde i det nordlige Canada, jobbet han i flere ledige perioder 

som tømmerhugger for Hudson-Bay-kompaniet.  

Ingstads klovneaktige skildringer av grønnskollingen som balansekunstner på lumske 

tømmerstokker handler i bunn og grunn om kampen for verdighet blant erfarne tømmerfløtere 

og indianere som morer seg høylytt på nybegynnerens bekostning. I disse halvsiviliserte 

områdene blir vi kjent med et nærmest «kosmopolitisk» miljø befolket av lokale helter som 

har skaffet seg et nytt levebrød der nord; vi får høre om alt fra katolske misjonærer til en 

kinesisk barberstue i McMurray til Ingstads «rødhudede» arbeidskamerater som ikke duger til 

fast arbeid, samt en svensk «farmerpioner» med «den nydeligste kone» (Ingstad 1931: 17). Vi 

møter en lyslugget kar fra Kristiansand, hvis knyttnever Ingstad får føle i bokseringen, og 

kokken Joe, som er av Chipewyan-stammen, og er som kokker flest «der nord»; «grinebitere i 

kjøkkenet, og joviale pratmakere utenfor», men i bunn og grunn en «skogens sønn»: Når 

jegerlivet kaller, stryker han i vei. I villmarken venter friheten, «og den er alt» (Ingstad 1931: 

22). En natt våkner Ingstad og Dale av et plask fra en bever, og de to kameratene bestemmer 

seg for at det får være «nok med plankebæring, sagflisslepning, slaveri og slit», og forlater 

den «kjedelig halvcivilisasjon» (Ingstad 1931: 18).  

De slår leir ved bredden av Store slavesjø, for å bytte og handle til seg det siste de 

trenger av utstyr i Fort Resolutions handelsboder: en tredje kano, nok en hund, reinpesk, 

votter og mokasiner. Fort Resolution er den eldste faste bosetningen i Nordvestterritoriet, et 

                                                           
11 Innsjøen måler 27 200 kvadratkilometer, og er islagt åtte måneder i året (Store Norske Leksikon). 
12 Ifølge Store Norske Leksikon kan greenhorn også bety «uerfaren person som er lett å lure» eller «nylig 
ankommet innvandrer». I hht. Oxford English Dictionaries: «A person who is new to or inexperienced at 
particular activity”. Etymologisk kommer ordet grønnskolling av ordet grønnskalling, hvor andre ledd er avledet 
av skall med suffikset -ing, med grunnbetydning «nyutklekket fugleunge med grønngult nebb eller grønngul 
hud på nebbet, jf. engelske greenhorn, med grunnbetydning «grønnhorn» (Det Norske Akademis Ordbok). 
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knutepunkt for pelshandelen og stedet hvor Store slavesjø har sitt utløp (Ingstad 2009: 75). 

Det er et liminalt rom, et terskelsted, hvor natur og kultur, det kristne og det hedenske, 

undertrykkelse og makt blandes sammen til tvetydige diskurser og forestillinger. Her møter de 

et yrende liv av pelsjegere, handelsmenn, gullgravere og indianere: «Napoleon», ulykkelig 

gift med en indianerpike, Alaska-Janssen som har hørt rykter om gullfunn og indianere 

ankommet for utdeling av treaty; hver og en som har sluttet seg til en overenskomst med 

regjeringen, får tildelt fem dollar. En av dem, Black Basil, som kan litt engelsk, og siden skal 

bli Ingstads gode venn, forteller om en «gammel kanovei». Fullastet legger de i vei over Store 

slavesjø. 

 

2.1.2 Andre etappe: Livet som jeger med Dale og de andre pelsjegerne 

Fra Hudson-kompaniets innerste handelspost følger de vannveiene nordover i landet. De 

padler fra vann til vann, kjemper mot mygg og klegg, «Nordlandets svøpe» (Ingstad 1931: 

18), og bærer hundesleder og kanoer mellom vannene. Døren inn mot tundraen er Pikes’ 

Portage, en dalgrop i fjellveggen og indianernes sommerrute. Imidlertid virker Black Basils 

forgjettede «gamle kanovei» forlokkende, noe som skal vise seg å være en strabasiøs 

gjengrodd rute. Mygg og knott holder «blodfest», mens Dale og Ingstad og de åtte hundene 

sliter med hver sin bør. De tvinges over på en sydligere kurs, noe som i og for seg spiller liten 

rolle, da «den endeløse villmark» står til deres rådighet (Ingstad 1931: 43). Dypere og dypere 

trenger de «inn i det ukjente» (Ingstad 1931: 43), og opplevelsen ved dette, som stilistisk kan 

minne om en diskursiv overføring til en «sublim13 litterariseringsprosess», gjør at de tar slitet 

med godt humør. Opp en elv, et nytt vann, skogkledde øyer, et yrende dyreliv og bjørners 

eldorado, hvite strender og trange sund: «Snart så vi fra en høide landet blåne langt avsted, og 

det egget» (Ingstad 1931: 44). Hittil har maten vært fisk, men en dag skyter Dale en elg. 

Høststormene setter inn, og nattekulden gjør at vannpyttene fryser til is. «Den gamle kanovei» 

har ført dem inn i «et eventyrlig vakkert land», uten at de helt vet hvor, men der de har 

villmarken for seg selv. Her skyter de enda en elg, og bestemmer seg for å slå seg til ro.  

                                                           
13 Ifølge Johan Schimanski og Ulrike Springs artikkel «Oppdagelsesreise blir til litteratur» i Reiser og 
ekspedisjoner i det litterære Arktis (2011), er det sublime i dets vanligste faglige betydning i dag en 
«omvandling av det uregelmessige, det farlige og det som er mektigere enn mennesket til en form for estetisk 
nytelse, betinget av at det som skaper det sublime holdes på avstand og dermed ikke utgjør noen reell trussel» 
(Schimanski 2011: 75). Kulturskribenten Francis Spufford og litteraturforskeren Chauncey C. Loomis (1977) har 
ansett det sublime for å stå sentralt i den engelske kulturs opplevelse av Arktis på 1800-tallet, i romantikken og 
i kjølvannet av denne epoke (Spufford 1996: 16–40 / Schimanski 2011: 76). Det Loomis betegner som «det 
arktisk sublime», knytter Spufford også til den litterære gotikken, med spøkelseshistorier og forfalne borger 
(Spufford 1996: 33–38).  
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Ved Elgsjøen, som de kaller vannet hvor de skyter den siste elgen, bygger de en 

tømmerhytte og bruker den som utgangspunkt for lengre jaktturer i skogene: «Hver dag har 

sin spenning. Uante elver og sjøer åpenbarer sig, hvert fremstøt blir som en erobring av nytt 

land. Villmarken som strekker sig hvit og stille til alle kanter, blir levende i tusen små merker 

og tegn, som hver for sig har sin egen historie å fortelle (Ingstad 1931: 61). I 

villmarksdiskursens pauser spenner Ingstad ut et naturimpresjonistisk diorama for leseren. Og 

slik indianerlitteraturen ofte «leser» materielle gjenstander som tegn, det være seg solens gang 

på himmelen eller brukne grener (Nøding 2003: 209), aktualiserer også Ingstad slike tegns 

betydning. Med ukers mellomrom treffes de i hytta, ivrige etter å høre hva den andre har sett 

og opplevd, mens de hviler ut et par dager og ruster seg til en ny ferd.  Etter en stund drar de 

videre, for tundraen «lokker og drar», og de har uroen i seg (Ingstad 1931: 72). Dessverre 

viser den seg fra sitt «onde lune», og det holder på å gå galt, men en halvråtten reinskrott 

redder dem. Likevel har de ikke latt seg skremme. Da våren kommer, skiller de to gode 

vennene lag for godt. De neste vintrene vil de prøve lykken hver for seg. Tålmodig nærmer 

Ingstad seg reisens fysiske og eksistensielle mål; en eremitt-tilværelse på den kanadiske 

tundra.  

Som pelsjeger, hvis næringsvei innlysende nok er skinnhandel, er det første Ingstad, 

altså personen vi møter i teksten, gjør å dra ned til handelsstasjonen Snowdrift, den østligste 

utpost ved Store slavesjø. Hit reiser indianere og pelsjegere idet vårløsningen er over, for å 

selge skinn, bytte til seg varer og nyte sorgløse sommerdager i lag med andre mennesker. 

Indianerne, som gjerne ankommer familievis, er alle kledd i sin fineste stas (Ingstad 1931: 

94). Annerledes er det med den hvite pelsjegeren, som «innfinner seg i seneste laget», og som 

i motsetning til indianerne slettes ikke er pyntet til fest, men ennå har «vinterens barske preg 

over sig» (Ingstad 1931: 96).  

Jaktsesongen utnyttes til det ytterste, og først ved handelspostens ankomst er 

«arbeidsåret forbi og tiden inne til å tenke på velvære» (Ingstad 1931: 96). Ingstad skildrer 

forsommerens sykliske fred, som hviler over Snowdrift og de ni pelsjegerne fra fem ulike 

nasjoner, som har søkt seg ned dit, i en naturlyrisk tone: «Lystig hvirvler røken til værs fra et 

utall av skjeve skorstensrør og fra Tipiernes åpne takhull. – Men langt avsted går Den Store 

Slavesjø hen som et blendende hvitt teppe isprengt med granklædde øer og holmer. –» 

(Ingstad 1931: 97). I naturskildringene blir Ingstads prosa mer alvorlig, og den høystemte 

modus kontrasterer den mer essayistiske, springende, muntre og til tider ironiserende tonen, 

noe som bidrar til melodiske pustepauser i teksten, som fanger naturens og vandrerens egen 

rytme. Å treffe andre pelsjegere, og «høre hvite menns mål» og deres tanker om «mangt og 
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meget av det de har brent inne med gjennom lange tider», er som «grøde for sinnet» (Ingstad 

1931: 97), skriver Ingstad, og beskriver noen av de andre pelsjegerne: Claeson, The Lone 

Wolf, hvis tilnavn har sitt opphav i Ingstads utsagn om «at han alltid ligger alene og er mer 

kvass på ulven enn noen annen mann der nord» og er «grei som kamerat, men farlig som 

uvenn» (Ingstad 1931: 95). Videre nevner han Mac, som i «de berømmelige Wild-West 

dager» var cowboy nede i «Statene»: «Han er da også så hjulbent at det er en komedie å se 

ham labbe av gårde på snesko efter sleden» (Ingstad 1931: 98), lystige Bablet, svensk-

kanadieren Joe Nelson, «en av de mest drivende jegere på disse kanter», som til tross for en 

lang vinter med frost og sult, smiler tilfreds, «for ulve- og hvitrevskinn tårner seg høit over 

sleden», og «da er jo alt i orden» (Ingstad 1931: 95).  Price, «den sterkeste mann på disse 

kanter» og Clark, «en liten, knøten kar, ilter og uredd» ankommer som den naturligste ting i 

verden handelsposten i et «syndig leven» ved midnatt, svømmende mellom isflak (Ingstad 

1931: 95). Med en selvsagt mine, og sindig ro, hilser de en forfjamset Ingstad, som har løpt 

ned til sjøen, med et «How are you?» (Ingstad 1931: 96). 

Som resonnør har Ingstad et forråd av karakterer i dette barske klima, som 

underbygger hans nyanserte og til tider tvetydige implisitte poenger. En av villmarkens 

pussige typer er oldtimeren Klondyke-Bill, verdt å dvele litt ved. Tørrvittig karakteriserer 

Ingstad den hvite pelsjegeren som en «som har bodd så lenge alene at han har sin særegne 

mening om de aller fleste spørsmål» (Ingstad 1931: 76) og «den eneste som virkelig trekker 

litt på årene skjønt han ikke vil være ved det» (Ingstad 1931: 95). Siden skal Ingstad gjøre 

Klondyke-Bill til sujett for sin eneste roman ved samme navn. I Klondyke-Bill, som utgis i 

1941, foregår handlingen, ikke uventet, på tundraen i Nord-Canada, der vi følger pelsjegeren 

og hans hunder i kampen for tilværelsen.  

Den forborgent muntre tonen rundt leirbålet, et episk urmotiv, dreier seg i det store og 

hele om landet, som til tross for innbyrdes forskjeller, binder dem sammen. En ny flod, et nytt 

vann eller en grop med «forkrøplet gran» på tundraen, som vedkommende er klok nok til å 

ikke fortelle hvor ligger, for «ved er gull verdt der inne på tundraen, hvor man ellers må frakte 

brennet langveis på sledene» (Ingstad 1931: 98). Av slikt blir det mapping: «Så lapper vi da 

floder, sjøer og fjellkjeder sammen og får et kart i stand» hvor «en dagsreise med hundeslede 

(ca. 5 mil) er målestokken» (Ingstad 1931: 99). Slik definerer de landet, sakte men sikkert, i 

all sin storslagne prakt.  De er alle menn med ekstraordinære behov, som av ulike grunner har 

søkt seg mot noe som utvider tilværelsen, det være seg til det verre eller bedre. Mørke 

vinterkvelder kan en sjelden gang «egge til fortrolighet», og det hender at «livsskjebner rulles 

opp» (Ingstad 1931: 97). Imidlertid er det ikke skikken å spørre om den slags, for «fortiden er 
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en lukket bok»: «I Nordlandet begynner en mann fra nytt. Han dømmes efter hva han duger 

til, og alt det andre kommer ingen i den vide verden ved» (Ingstad 1931: 97). Hvorvidt de er 

på flukt fra loven, krigsveteraner, løsgjengere, lykkejegere, Rousseau- eller Thoreau-aktig 

tenkere som har flyktet «tilbake til naturen» eller «inn i skogene» er mindre viktig (Vassenden 

2017: 45). De som søkte lykken i Nordvestterritoriet på Ingstads tid, var en broket forsamling, 

og det frie liv i villmarken hadde selvsagt også en økonomisk side. Mange var skandinaver, 

inspirert av gullrushet i Alaska noen tiår tidligere, som håpet å finne lykken på nye jaktmarker 

(Ingstad 2009: 77). Mineralbonanzaen var ennå ikke i gang for fullt, men pelsfangst ga gode 

priser i disse årene. Gjennom samtalenes løp fanger imidlertid Ingstad opp noe om sine 

medsammensvornes fortid. Klondyke-Bill, en ukuelig optimist og «tundraens Plassbakkall»,14 

kom tidlig nordpå. Her var han med på det store gullrushet i 1898, hvorpå «han fant sitt 

bonanza», og satte det over styr, for siden å kombinere gullgraving og pelsjakt. En ikke 

uvanlig kombinasjon. Også Hjalmar Dale drev med gull- og mineraljakt helt til det siste, og 

Ingstad forble ikke upåvirket av lysten til skattejakt, det være seg olje eller gull, noe vi ikke 

minst får lese om i Apache-indianere. En mannsalder har altså Klondyke-Bill tilbrakt der 

nord. Han har trampet villmarken bak en hundeslede på kryss og tvers, «og Nordlandets kart 

er karvet over hans fjes i bare rynker og skrukker» (Ingstad 1931: 98). Fremdeles like fattig 

som da han kom – og «like brennsikker på at etsteds der inne i villmarken ligger et nytt 

bonanza og venter på ham» (Ingstad 1931: 99) – og i neste åndedrag: «Men det er en om 

hvem jeg intet vet, for han er sammenbitt og taus. Har han noe å skjule, blir det hans sak» 

(Ingstad 1931: 98).  

Slik tegner Ingstad opp et persongalleri av ødemarkens menn, som venner eller 

parodiske karakterer med laster eller mangler, med seg selv i hovedrollen som en 

resonnerende og humoristisk Askeladd-figur, som fritt observerer det hele med et utenfra-

blikk. På det viset har vandrerberetningen også trekk fra eventyret og pikaresken, hvor jeg-et 

binder sammen den episodiske strukturen i en ofte harselerende tone. Ikke slik å forstå at 

Ingstad er noen picaro i ordets rette forstand, dvs. bedrager, småtyv eller falskspiller, snarere 

er jeg-et et uttrykk for forfatterens positive valører, som også handler om å stå utenfor den 

vanlige samfunnsrammen og ferdes fritt gjennom de sosiale lag.  

Det som først og fremst interesserer er reinen. Det er tross alt maten: «Alle har vi møtt 

den, sett massene strømme over landet, under en skog av horn» (Ingstad 1931: 99). Med 

                                                           
14 I intervju med Helge Ingstad i Dag og Tid 2. november 1995: «grei gammal ungkar og fangstmann, tundraens 
Plassbakkall». 



24 
 

fortettet realisme skildrer Ingstad villmarkens brutale premisser når villreinen svikter og 

hunder og mennesker sulter. I kamp mot sult og kulde, skjørbuk, villdyr, uvennskap partnere 

imellom, eller møter med fiendtlige «rødhuder» har mang en pelsjeger måttet bøte med livet: 

«Har du sett Blacky eller Hornby15?» (Ingstad 1931: 100) er et gjentagende spørsmål når 

pelsjegere møttes. Siden viser det seg at Blacky ifølge sin dagbok har kjempet en seig kamp 

mot sultedøden til han har måttet gi opp, noe som «gir Blacky hans eftermæle» (Ingstad 1931: 

100). Hornby og hans to kamerater blir funnet sultet i hjel under en overvintring ved Thelon-

elven, og en annen kar dør av skjørbuk i sin egen hytte, «med en hel stabel av ‘The 

Sathurday- Evening Post’ ved siden av briksen. ‘Leste sig vekk fra det hele og fortjente ikke 

bedre når han ikke visste så meget som å koke sig noe barnålte for å komme på bena’, 

bemerker en» (Ingstad 1931: 101). Slik drøftes den ene tildragelse etter den andre, fra 

Athabaska-vannet i syd til munningen av Mackenzie-floden i nord: «kunngjort over landet på 

kort tid» (Ingstad 1931: 104). På det viset fremhever også Ingstad sin egen dåd. Der andre blir 

offer for hybris eller irrasjonelle luner, blir forfatteren et bilde på den ydmyke, karakterfaste 

og snartenkte helt. Men Ingstad og hans like er ikke i landet for å sosialisere, dvs. de har også 

tid til nye bekjentskaper, for det handler ikke egentlig om å komme først noe sted, og Ingstad 

fremstår som omgjengeligheten selv, men de har alle sine planer, hvor to the far end er 

mottoet for de fleste av dem, eller som Klondyke Bill uttrykker det: «Fanden så rart at vi alltid 

skal inn til landet bakom når andre steder er like gode» (Ingstad 1931: 105). Landet bakom er 

som oftest nordover, som i denne sammenheng også fremstår som noe annet enn et geografisk 

sted: som en mytisk og imaginær størrelse. Et overgangssted hvor «den andre verden» er nær. 

Det finnes en omfattende forskning, både i og utenfor litteraturvitenskapen, på «Nord», som 

ofte er fremstilt som et sublimt og overveldende sted. I denne oppgaven vektlegger jeg 

hvordan dette fortoner seg innenfor «Ingstad-konteksten», hvor «nord» alltid synes å være et 

sted som er lenger unna,16 og på det viset også rommer et «sjelelig» og metafysisk aspekt.   

I juni, når de siste rester av is er borte fra Slave-sjøen, drar pelshandlerne sydover mot 

Fort Resolution. Først utpå høsten vil de vende tilbake med nye forsyninger. Etter dem følger 

de hvite pelsjegerne, mens indianerne flytter ut på øyene. Ingstad er alene igjen i Snowdrift og 

nyter ensomheten, noe som foregriper alene-tilværelsen som siden skal bli fyllestgjort i 

teksten, som mål: «Her er min kano, mine garn, min bøsse og mine hunder. Skogene og 

                                                           
15 John Hornby (1880–1927) var en britisk eventyrer, oppdager, pelsjeger og krigsveteran. Våren 1927 led han 
og to yngre landsmenn sultedøden (Ingstad 1977: 94). 
16 I The Idea of North (2005) poengterer pianisten Glenn Gould at “The non-conformist go north” (Davidson 
2005: 193) 
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vannene står til min rådighet. Jeg sitter i skjorte-ermene foran teltet og føler mig som en 

millionær» (Ingstad 1931: 114). I flere intervjuer har Ingstad gjentatt disse ordene, og når han 

i diktform utforsker begreper som frihet, det uberørte og livets mening, fremstår disse som 

essensen. I variasjoner over samme tema gjentar han ordene i diktet «Det andre», som står å 

lese i diktsamlingen Spor i sneen, som utkom posthumt i 2002: «Jeg eier ikke annet enn hva 

sleden kunne laste / men følte meg omtrent som millionær, / og sorgerne blev enkle og små 

mot det store / at himmel og jord var meg nær. / […] Og tror du det var ensomt å ferdes slik 

alene / der villmarken brer seg krevende og vild, / da feiler du min kjære, / for det er mellom 

mennesker at ensomhet blir til» (Ingstad 2002: 50).17 Ifølge biografiene derimot, hadde ikke 

Ingstad planlagt å være alene det siste året(Ingstad 2009: 105). Snarere falt det seg slik fordi 

han ikke hadde funnet noen han ønsket å overvintre sammen med etter Dale. Et slikt avvik i 

biografien, som vedrører ensomheten som mål, viser hvordan turen er noe helt annet enn 

teksten, hvor Ingstad iscenesetter seg selv i det fortalte.  

 Av og til bryter Forfatterpersonen ensomheten med små turer over til indianerne, hvor 

han blir gjestfritt mottatt, men hvor de plages av hoste og tuberkulose og etter hvert også en 

influensaepidemi, i den varme årstiden. Her treffer Ingstad Marlo. En høvding av den gamle 

skolen som ikke har klippet håret som de andre, og ikke selv vet hvor gammel han er: «Når 

villrein kommer fra Landet uten trær, indianerne få ny høvding», sier han til Ingstad når de 

sitter nede på stranden ved solnedgang. Slik får man et inntrykk av at Ingstad rangerer 

indianerne etter deres nærhet til den opprinnelige naturtilstanden; at han idealiserer og hever 

«den edle ville», mennesket i en egalitær naturtilstand, á la Rousseaus «villmann», i kontrast 

til sivilisasjonens negative konsekvenser, over de mer halvsivilisert innfødte, en forestilling 

som kommer enda tydeligere til uttrykk i møte med villreineterne. Han anvender også et 

nærmest «stilisert» språk i sin personkarakteristikk av indianerne, slik man kjenner det igjen 

fra James Fenimore Coopers roman Den siste mohikaner fra 1826 (Nøding 2003: 212). Setter 

man på seg mistankens hermeneutiske briller, kan det synes som om, i dette tilfelle, den 

stoiske Marlos syntaks er et uttrykk for en coopersk indianerinnlevelse hos Ingstad, som 

tilfredsstiller hans forventningshorisont, og slik kommer til uttrykk som språklige «totem» 

forbundet med Ingstads egen indianeridentitet, nærmest ubevisst til inntekt for en 

kolonialistisk diskurs. Ingstad tilbringer av og til natten i indianerleiren. Umerkelig legger han 

de hvite pelsjegerne bak seg, og glir inn i etnografens rolle, suger til seg indianernes myter, 

                                                           
17 I Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling ligger Ingstads originale maskinskrevne dikt som Spor i sneen (2002) 
er basert på. 
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sagn og overtro, deres seder og skikker, liv, språk og historie, deres nomadiske natur, som 

følger villreinens trekk østover. Og erkjennelsen ved dette; «Innover går landet med skog og 

blånende åser,– indianernes land.–» (Ingstad 1931: 119).  

 

2.1.3 Tredje etappe: Livet med villreineterne 

En dag står Antoine utenfor teltet, hvor Ingstad sliter med å reparere en snesko. Uten et ord 

griper Antoine skoen, fletter dyrehuden enkelt og greit, og spør hvor han skal. Når Ingstad 

peker mot nord, sier han: «Jeg, du, Thelon-floden gå, hvitrev masse, fint» (Ingstad 1931: 

131)18. Ingstad blir med Antoine, som tilhører villreineterne,19 et jegerfolk som holder seg i 

utkanten av tundraen, til hans hjemtrakter, langt øst og syd-øst for Store slavesjø, hvor «de 

lever mer avsondret enn andre stammer og har ry som et drivende og langveisfarende 

jegerfolk» (Ingstad 1977: 121). Dermed får vi et sceneskifte; Ingstad forlater livet med de 

hvite pelsjegerne, for det neste året å skulle leve sammen med villreineterne. Ingstad 

fremstiller møtet med Antoine i en dagligdags tone, som nok et tilfeldig møte i de kanadiske 

skoger, og fremviser reisens selvtilstrekkelighet i narrasjonen.20 Ikke ulikt hans første møte 

med Hjalmar Dale, slik det fremstilles i teksten.  Ifølge biografiene, derimot, møttes Dale og 

Ingstad alt på senhøsten i Edmonton, da han først ankom byen i 1926, hvorpå Ingstad skriver 

til sine foreldre og ber dem invitere Dale, som skal hjem til Norge på ferie for første gang på 

tolv år. Ved Dales retur fra Norge, møtes de på nytt i Edmonton. Dale har med hilsen fra 

Ingstads foreldre. Slik har det seg at greenhorn Ingstad og oldtimer Dale slår seg sammen 

(Skarstein 2010: 26 / Ingstad 2009: 69).  I møte med Antoine viser forfatterpersonen igjen sin 

evne å sette seg selv på spill i møte med nye mennesker og situasjoner.  Dette til tross for at 

heller ikke det første møte med Antoine er historisk presist gjengitt i Pelsjegerliv. Ifølge 

Ingstads dagbok hadde de møttes 18. oktober 1928: «Om kvelden gikk jeg over til 

indianerleiren. Den beste jegeren, Antoine, var allerede tilbake. Han hadde skutt to villrein, og 

det var iver og opphisselse blant folket i leiren… Han hadde sett mange, og det hadde vært 

spor overalt. I morgen drar jeg selv på jakt… Ikke mer fisking!» (Ingstad 2009: 92). Ingstad 

drar så alene på jakt og har hellet med seg, hvorpå han en dag får uventet besøk av noen 

                                                           
18 «Si, nen, Thelon thési, white fox thlé, nézon” (Ingstad 1977: 122) 
19 «The Caribou Eaters»: En gren av Chipewyan-stammen som tilhører Déné-folket. Språket er en dialekt av det 
athabaskiske (Ingstad 1977: 172) 
20 Nicolas Bouvier sier om reisen, i innledningen til L’usage du monde, når han ser tilbake på sin grand tour: 
«Den bruker ikke lang tid på å bevise at den står på egne ben, at den er selvtilstrekkelig. Du tror du skal gjøre 
en reise, men snart er det reisen som gjør – eller tilintetgjør – deg [le voyage qui vous fait, ou vous défait] 
(Melberg 2005: 233) 
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indianere, deriblant Antoine, som slår opp teltet sitt ved siden av Ingstads. Indianerne har ikke 

sett snurten av villrein, men Ingstad tilbyr dem restene fra egen fangst. Rundt leirbålet samme 

kveld, etter å ha fråtset i reinkjøtt, inviteres Ingstad av Antoine til villreineternes faste 

tilholdssted (Ingstad 2009: 93). Nok en gang krysser en unik læremester Ingstads fotefar «ved 

tvende veiers møtested», om enn ikke riktig slik vi blir fortalt i narrasjonen, og helten følger 

villig med på ferden han blir forespurt.  

Før var villreineterne tallrike, men grunnet sykdom er de nå bare et lite samfunn 

tilbake ved bredden av Nonacho-vann, «Sjøen med en snor av øyer» – og villreinen er selve 

«livsnerven i deres eksistens» (Ingstad 1931: 129).  Særlig er det muligheten for å leve 

sammen med villreineterne, og ønsket om å trenge inn i det mytiske landet rundt Thelon-

flodens kilder som lokker og drar. Om Thelons kilder går det frasagn. Flodens nedre del, som 

slynger seg gjennom øde strekninger, for så å munne ut i Hudson-bukten, er utforsket av 

Tyrell [sic], skriver Ingstad, som her sikter til den kanadiske geologen, kartografen og 

gruveeksperten Joseph Burr Tyrrell (1858–1957). Kildene derimot, som det «har hvilt en egen 

mystikk» over (Ingstad 1931: 131), er ukjente. Like mye som et konkret, men uutforsket 

geografisk sted, fremstår kildene som en mytologisert og fantasieggende randsone: mellom 

skog og tundra, mellom sjøer, floder og vann, mellom fantasi og virkelighet – et jomfruelige 

og opprinnelig sted, hvor vi, nærmest i selve navnet, kan høre «det intertekstuelle ekko» fra 

den opphavelige urfortellingen om et eldgammelt landskap og mennesket selv. 

Hemmeligheten rundt disse strøkene, som villreineterne årlig foretok lange sledeferder 

til, holder de for seg selv. Da den engelske oppdageren, pelshandleren og forfatteren Samuel 

Hearne (1745–1792) i årene 1770–1772 foretok sin berømte ferd over tundraen sammen med 

indianerne, fra Fort Prince of Wales ved Hudson-bukta til Coppermine-flodens munning, 

hørte han etter alt å dømme om disse strøkene, og skriver, i henhold til Ingstads referanse, i 

sin reiseskildring: «I løpet av en menneskealder har en slekt hatt sin vinterleir i en skog som 

ligger så langt av sted i det treløse land at ingen andre indianere våger seg dit inn. Det ligger 

ved en flod som er forbundet med flere vakre sjøer. Hva man forteller om disse menneskers 

levemåte ville fylle en hel bok…».21 Dette vekker oppdager-begjæret hos Ingstad og 

mistanken hos leseren. Dreier plottet seg allikevel om å erobre nytt land, om å komme først til 

«uoppdaget» land, til en «hvit flekk» på kartet, hvor Ingstad iscenesetter seg selv som en 

nasjonsbyggende naturromantisk helt med imperialistiske visjoner? Eller handler det snarere 

                                                           
21 Samuel Hearne: A Journey from Prince of Wales’ Fort in Hudson’s Bay, to the Northern Ocean. Undertaken by 
Order of the Hudson’s Bay Company, for the Discovery of Copper Mines, a North West Passage, &c. in the years 
1769, 1770, 1771, & 1772. (London: A. Strahan and T. Cadell, 1795.) 
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om komposisjonens spenningskurve, om å holde leseren på tå hev i narrasjonen? Ingstad og 

Antoine inngår en avtale: Inntil reintrekket kommer nordfra, vil de drive fiske og elgjakt ved 

Snowdrift-elven. Toppen i det indianske omdømme er når det sies at en mann er en god 

elgjeger, og Antoine er den beste av dem alle: «Ingen ting undgikk ham, og hans ferd var 

lydløs som gaupens» (Ingstad 1931: 135). Ingstad skildrer indianerne som han skildrer alt 

annet. Med observant blikk for det som er annerledes, anvender han underliggjøring som 

grep, og dveler tilforlatelig ved det han ikke forstår. Når villreinen dukker opp, blir det jubel, 

og de slår leir og når villreinen trekker av gårde mot øst, bryter de på nytt leir, og Ingstad 

følger med Antoine, «vever og spenstig» i steget, og hans kone, «sværvekteren» Phresi, til 

villreineternes leir.  

En stjerneklar vintermorgen begynner villreineternes tokt til Thelon. Kvinner og barn 

forblir i den gamle leiren, mens åtte menn og 32 hunder legger i vei over Nonacho-vannets 

nordre arm: «Uvisst hvor renen ville være neste dag» (Ingstad 1931: 149). Det er et hardt 

strev. Men indianerne, «som kvir sig for å hugge noen fang ved når de er betalt for det, 

betraktet ikke dette livet som slit» (Ingstad 1931: 150). Naturfolket kommer til sin rett, og 

nyter livet. Der Ingstad tidligere har skildret indianere som late og korttenkt barnlige i sin 

fremferd, imponeres han nå over deres handlekraft, rutiner og evne til å orientere seg i 

villmarka. Skogen blir glisnere, og de nærmer seg landet uten trær. Tundraen er det 

«fremmede landet», også for villreineterne som «har skogen i blodet»: «ved må fraktes 

langveis, […] mange indianere har sultet og frosset ihjel» (Ingstad 1931: 148). I tillegg er det 

landet hvor «den fryktede husky (eskimo)» holder til. På tundraen, «hvitrevens og polarulvens 

områder» (Ingstad 1931: 158), lever Ingstad sammen med villreineterne en hel vinter. Det 

som ligger «forut for livet i skogene» står «som noe fjernt og uvedkommende» (Ingstad 1931: 

178). De passerer et vannskille, et høydedrag i terrenget mot nord-vest, før det bærer østover 

mot Hudson-bukta, oppkalt etter englenderen Henry Hudson, som i 1610 seilte inn i det store 

innlandshavet som den første europeeren (Berg 2017: 219). En dag stanser Antoine opp, 

peker, og sier: «Thelon Thési!» (Thelon-floden):  

 

Her lå skoglandet ved de store ukjente sjøer hvorfra Thelon legger ut på sin lange ferd 

gjennom ødemarken. – Fjernt avsted der floden mektig siger ut i Hudsonbukten, blafret 

tranlamper i igloer, og skjevøide menn hugg selen med harpun; her oppe ved kildene stod 

skogens sønner, indianerne, og speidet efter villrenen. – – (Ingstad 1931: 162) 

 

De er sultne, og har ikke tid til å «fortape sig i betraktninger» (Ingstad 1931: 162). Jakten på 

hvitrev slår feil, reinen svikter, og de gjør vendereis til villreineternes leir, hvor «kjerring og 
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unger» venter. «Men flodens kilder hadde jeg sett» (Ingstad 1931: 169), skriver Ingstad, uten 

å dvele nærmere ved dette. Siden skal han gjøre oppdagelsen til et poeng i sine foredrag om 

Canada, ledsaget av lysbilder, eller i diverse intervjuer, som i Arbeiderbladet 29. mars 1931, 

hvor han dagen før et foredrag i Aulaen uttaler: «Jeg gjorde forresten en ganske morsom 

oppdagelse der borte, idet jeg fant en tidligere uopdaget kilde til floden Tilon [sic]. Den kartla 

jeg, så omtrentelig da…» (Arbeiderbladet 29. mars 1931). Som tidligere nevnt er kartlegging 

ofte en viktig og attraktiv bestanddel i ekspedisjonslitteratur. Og som de fleste av sine 

forgjengere, kommenterer ikke Ingstad paradokset «kartets hvite flekker», mens det på 

samme tid og sted «blafret tranlamper i igloer», og «skogens sønner» stod oppe ved kildene 

og «speidet etter villreinen» (Ingstad 1931: 162) – slik de med all sannsynlighet hadde gjort i 

generasjoner. Ingstad lager heller ikke noe større poeng ut av det statiske ved kartleggingen, 

snarere ligger hans oppdager-bedrift i selve narrasjonen, hvor han med sensibel innlevelse 

makter å fange «stedets ånd»,22 lade stedet med mening slik at det trer frem for leserens blikk, 

og skildre de nærmest sublime sidene ved Thelons kilder, som like mye handler om noe annet 

enn de ytre og topografiske sidene ved landskapet. Med begjær følger farer og narrativ 

spenningskurve, i verste fall død. I sedvanlig fortellermessig driv, maner Ingstad frem en grell 

lys- og mørke-metafor, hvor Thelons kilder kontrasterer sult og nød når villreinen, selve livets 

kilde, svikter. Deretter bestemmer han seg for å bli i skoglandet med indianerne. Slik lærer 

han deres justis og samfunn å kjenne. Etter nesten et år tar han farvel – dvs. han legger 

nærmest på rømmen fra et «nesten-giftermål» med indianerpiken Kajase, Antoine og Phresis 

datter på sytten år: «forskjellig fra de andre», da hun hadde tilbragt en tid hos den katolske 

misjonen sydpå, men «så langt fra temmet» (Ingstad 1931: 178). Som de andre «mørkhudede 

jegere» i leiren gir også Ingstad henne blikk: «For der var noe av selve villmarken ved Kajase, 

enten hun fløi av sted på snesko eller hun satt bøid i skjæret av et talglys med smidige små 

hender i flittig arbeide og det svarte håret strømmende omkring sig» (Ingstad 1931: 179). Til 

tross for at han har sine reservasjoner, tillater allikevel ungkaren seg å tenke tanken rundt et 

potensielt giftermål fullt ut: «Nei, der var ingenting å si på Kajase, det kunde så menn gå an å 

vende tilbake fra jakten til et telt hvor hun var kone, så for den saks skyld! Men det å bli 

squaw-mann! – –» (Ingstad 1931: 179). Blant indianerne regnes en hvit pelsjeger som et godt 

parti, ifølge Ingstad, og han er helt sikker i sin sak når gjelder det faktum at han nå er utpekt 

som Kajases fremtidige ektemann, så vel av indianerstammen som av piken selv: 

                                                           
22 Den amerikanske litteraturforskeren Rick van Noy vektlegger hvordan et landskap må lades med mening for 
å tre frem for leserens blikk: «Places are named and containes by surveyors and mapmakers, but the mystery 
of a place must be projected by the writer» (Noy 2002: 193 / Wærp 2011: 102) 
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«’Svigermor’ optrådte mer og mer fortrolig, og der var snart ingen grenser for hvad jegerne 

fikk i stand av morsomheter på den gifteferdiges bekostning. – Men Kajase, hun satt dagen 

lang og sydde de nydeligste mokkasiner, utbrodert med røde og blå blomster. Målene av disse 

var ikke til å ta feil av» (Ingstad 1931: 180). Det er nesten så man mistenker Ingstad for å ha 

latt seg inspirere av en europeisk «Tahiti-fantasi», en romantiserende fremstilling, som ble en 

klisjé i europeisk kultur, etter at den franske admiralen Louis-Antoine de Bougainville i 1771 

ga ut boken Le Voyage autour du monde («Reisen jorden rundt»), hvor naturen, inkludert 

kvinner og erotikk, fremstilles som ren og god (Moi 2016: 34). I Norge har seterjentene 

symbolisert noe av det samme «naive» schillerske naturidealet. Spørsmålene som melder seg, 

blir da: Kan vi stole på fortelleren? Gjør han seg attraktiv? Lader han de små tegn med større 

mening enn hva rimelig er – slik amorøse mennesker har det for vane? Kanskje har han også 

latt seg avskrekke av tradisjoner, som taler «Tahiti-idyllen» midt imot: 

 

Noen av de unge pikene på 16–17 år var farlig fyrige og verd å se på. Men efterat jeg hadde 

overvært deres avlusning noen ganger tapte de sig jo adskillig. De la sig da med hodet i fanget 

til moren som gikk i gang med en langvarig og systematisk jakt. Viltet stakk hun ett for ett i 

munnen, knaste det mellem tennene og lot det med velbehag gli ned. (Ingstad 1931: 171) 

 

Når Ingstad så bestemmer seg for å stikke av fra «giftermålet», tar «svigerfar» Antoine det 

hele med stoisk ro, og tilbyr seg endog å slå følge de første dagene og hjelpe til med å brøyte 

vei i den dype snøen. Tilsynelatende uvitende om at han bistår en utpekt svigersønn i flukten. 

Det siste Ingstad ser av villreineternes leir, er Kajases svarte hår som flagrer mens hun løper, 

og et håpefullt glimt av noen som vinker: «Idet vi skulde svinge rundt Renodden snudde jeg 

mig og så tilbake […]. I et glimt før odden gikk for og stengte var det noe som kom til syne i 

skogbrynet, en som vinket. Men det var vel ikke så sikkert. – –» (Ingstad 1931: 182). Ifølge 

Benedicte Ingstads biografi skriver Ingstads far, Olav, et brev i all uvitenhet om disse forhold 

noen måneder senere, hvor det står å lese: Du, der er en ting jeg har noget frygt for, nemlig at 

du skulde bli så lenge i vildmarken, at du rotet dig bort i gifting der ute. Det skal være rene 

ruin for et civilisert menneske […] Jeg haaper du ler av mig… (Ingstad 2009: 104). 

Hvorvidt Ingstad lo eller ei, vites ikke, men de første dagene av ferden mot handelsposten 

Snowdrift får han derfor følge av Antoine, før tiden er inne til å ta et kort og vemodig farvel, 

også med ham. Slik legger Ingstad livet med villreineterne og deres eldgamle nomadiske 

kultur bak seg: «i fest og fråtseri når renen flommer over landet, i sult og nød når den svikter» 

(Ingstad 1931: 186). Siden skal villreineterne bli et referansepunkt for Ingstad – en standard 

for hva naturmennesker er, et slags ideal, når han i senere verker skriver om andre folkeslag 
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(Skarstein 2010: 28). Dette til tross; ifølge biografier og dagbøker bodde de i enkle hytter de 

hadde bygget nede ved Nonacho-sjøen, og de hadde en egen sveivegrammofon de hadde 

byttet til seg på handelsstasjonen (Ingstad 2009: 93).  

 

2.1.4 Fjerde etappe: Alene 

Det siste året tilbringer Ingstad alene. Etter å ha opplevd Thelons mytiske kilder og tilbrakt 

det siste året med villreineterne, forvandler oppdageren, jegeren og antropologen seg til en 

pelsjeger med eneboer-status, perfekt tilpasset sine arktiske omgivelser, etter å ha gått i lære 

hos de største autoriteter i området: villreineterne selv. Han følger Slavesjøen til Fond-du-

Lac-buktas østre ende, før han slenger kanoen på skuldrene, legger kløv på hundene og legger 

i vei oppover Pikes Portage, indianernes sommerrute innover mot tundraen (Ingstad 1931: 

206). En stund blir han ved skoggrensen, hvorfra han stadig streifer på jaktturer østover. 

Derfra drar han til det smale skogbelte som løper på hver sin side av Snowdriftelvens nordre 

arm. Elven er den villeste øst for Slavesjøen, som «mellem stupbratte granittvegger kaster sig 

i stryk og fall nedover mot lavlandet», og løper ut i Store slavesjø (Ingstad 1931: 203). Noe 

bestemt mål har han ikke, men streifer på det løse i retning tundraen: «Det var alltid litt 

hjemlig ved et fast vinterkvarter» (Ingstad 1931: 212). Han støter på en indianerleir og blir 

møtt av en skokk insisterende kvinner hvis menn befinner seg på jakt. Den siste tiden 

tilbringer han alene på tundraen, hvor han slår leir i «en oase i den hvite ørken, en dalgrop 

med en elv23 og et lite vann» (Ingstad 1931: 214). I denne idyllen hvor «månedene flyr av 

sted», har Ingstad og hundene sitt hjem «til den lyse forsommer kalte på oss» (Ingstad 1931: 

214). Fortellingens stadige stigning mot denne siste fortellingen, hvor dyrene, hans naboer, 

sier til hverandre: «Å, er det bare ham!», og hvor han ikke lenger våkner av ulvehyl, kun hvis 

noe usedvanlig er på ferde, er bokens crescendo. Borte er Dale, Klondyke-Bill og de andre 

pelsjegerne, indianere og villreineterne likeså. Tilbake står et fabulerende dyr, en selvberget 

forfatterperson, og hans hunder, som lever med årstidenes sykliske skiftninger, et viktig 

strukturerende element – som endrer livsbetingelsene for dyr og mennesker innenfor rammen 

av et tidløst kosmos, på tundraen og i skogene, i en stilltiende aksept om at naturen ikke er 

noe man kommer til bunns i. I timevis kan Ingstad sitte og lytte til ulvenes symfonier, som 

stiger og faller: «Det var som om all verdens jammer og elendighet skulle sendes mot månen» 

fra de «smidige og tettbygde dyr, skapt for det seige trav og de lynrappe kast» (Ingstad 1931: 

                                                           
23 Mer enn førti år senere, skriver Ingstad at han til sin store overraskelse oppdager at denne elven har fått 
navnet «Ingstad Creek» på det kanadiske kartet (Ingstad 1977: 202). 
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227). Et karakteristisk trekk ved Ingstads tekster er hans antropomorfe og humoristiske 

skildringer av dyr og fugler. Simlene er «flegmatiske», når paringskampene går for seg, 

«beiter og later som intet» (Ingstad 1931: 124), og går ellers i spissen med en «egen livgarde 

av veldige bukker» når flokkene møtes. I dalen, hvor han tilbringer den siste vinteren, er 

dyrelivet rikt og de legger an på et «godt naboforhold» (Ingstad 1931: 217). I grunnen er 

«dalen fullt belagt, og snespurvene og ekornet kom nærmest til som ekstralosjerende». Der 

snøspurvene er «fredelige og stillfarende», er ekornet dalens «enfant terrible» (Ingstad 1931: 

218), som intet respekterer, heller ikke unnser det seg for å krenke husfreden.  Hundene gir 

forfatteren lange blikk når han vegrer å jakte, som ville de si: «Herregud, kan vi ikke få jage 

litt?» Så traver de videre og halene vaier på rad, reinen beiter, over vidda hviler fred, men så: 

«En ulv hyler etsteds mot nord. Gud vet hvad den hyler for, midt på blanke solskinns-dagen!» 

(Ingstad 1931: 221). Han er også nær ved å kollidere med «en ragget grå tass» som «kom 

ruslende i egne tanker» og «forbløffelsen var gjensidig», men sterkest reagerer ulven, for den 

blir helt «paff» (Ingstad 1931: 227). Slik fremstår naturen som et polyfont kor, som gis sin 

egen stemme, når forfatterpersonen er alene. Sammen med andre mennesker tones 

omverdensbevisstheten ned, til fordel for samvær med andre mennesker, kulturelle 

observasjoner og samtaler rundt leirbålet.  

Slik flyr de siste månedene av sted. Hundene er Ingstads selskap, og når han «kjørte 

innover snemarkene mellom beitende ren» føler han seg som «herre over vidt land og stor 

buskap» (Ingstad 1931: 230). Ingstad er ikke bare «herre over vidt land», han er også herre 

over teksten, når han med teologiske konnotasjoner gjør villmarken nærmest til en pastoral 

idyll – en locus amoenus (Curtius 1990: 193), om enn i en litt annen variant enn et 

hagelignende landskap. Snarere er det affiniteten til de natursensible passasjene som 

frembringer assosiasjonen.24 I kontrast til vakre naturskildringer står brutale beskrivelser av 

jakt- og fangst-metoder, og Ingstads antroposentriske verdensbilde trer tydelig frem. 

Mennesker tenker han ikke stort på, «inntil plutselig en dag de kom.–» (Ingstad 1931: 231). 

Fem indianere står utenfor teltet, en av dem er hans gamle kjenning François. Sammen drar 

Ingstad og François på jakt østover, og passerer ett av de store vannene ved Thelons kilder og 

hvor de møter «et moréneland med en vrimmel av sjøer» (Ingstad 1931: 231),25 og en 

snøstorm. Når Ingstad et stykke ut i april vender tilbake til den gamle dalgropen, er alt som 

                                                           
24 Henning Howlid Wærp skriver om dette i kapittelet «Polarlitteratur som pastoral – Et økologisk persepektiv i 
boken Arktisk litteratur (2017) 
25 I 1977-utgaven skriver Ingstad at dette området, som den gang var ukjent, nå er kartlagt fra luften. Det store 
vannet heter Whitefish Lake (Ingstad 1977: 217).  
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før, «undtagen tunet», hvor «sneen lå høi og hvor ulv, rev og hare hadde tumlet sig av hjertens 

lyst» (Ingstad 1931: 233). En dag, da han kjører sin vanlige rute innover tundraen, er det noe 

som hender: «Solen varmer!» (Ingstad 1931: 235). Våren bryter tonen av ensomhet og 

ødemark, og ihukommelsen frembringer minner om et annet liv: «Den enkle tilværelse 

sammen med hundene i leir og på langfart er blitt det selvfølgelige, og alt som ligger foran 

mine år i villmarken har bare glimtvis vært å skimte i en fjern dis – inntil nu da dette med 

våren hendte» (Ingstad 1931: 235). Ingstad stanser hundene og ser rundt seg: «Hundre mil av 

stille skog og så byer og folk.–» (Ingstad 1931: 235). Han bestemmer seg for å reise hjem.  

Hvorvidt hjemreisen er motivert av en ærgjerrig rastløshet og et «sug» etter 

sivilisasjonen, et forfatterskap in spe, hvor han ønsker å skrive bok om livet han i fire år har 

studert, eller lengsel etter hjemstavn, står nokså åpent i selve teksten. Som strukturerende 

element er hjemkomsten en naturlig avslutning på en reiseberetning, uten at den nødvendigvis 

problematiseres eller blir gitt et klart innhold, noe som også synes å være tilfelle her. Det står 

imidlertid nokså klart at nå som målet er nådd, kjenner han på ensomhet, og vil ikke lenger 

være alene. 

 

 

2.1.5 Femte etappe: Tilbaketog  

Etter fire år i villmarken, hvor det siste er tilbrakt alene, selger Ingstad hunder og utstyr og 

vender hjem. Det vil si: han ender sin ferd i Fort Resolution, hvor han setter seg i et fly som 

tar ham tilbake til Edmonton, hvor «jaget» og «et mylder av mennesker» møter han og de 

øvrige passasjerene fra villmarken (Ingstad 1931: 245). Hjemreisen gir således verket en 

sirkulær komposisjon; Han ender opp i Edmonton, byen han i første kapittel forlot. Der 

Ingstad gradvis har skrellet bort mennesker rundt seg når han kommer til Canada, først 

lykkejegere og tømmerhuggere, deretter Dale og de andre hvite pelsjegerne, og til sist 

indianerne, skjer nå det motsatte: et gradvis tilbaketog til det vestlige siviliserte samfunn han 

kommer fra. Først ved at en håndfull indianere tilfeldig dukker opp utenfor Ingstads hjem i 

dalgropen, deretter når han i flokk reiser med indianere og Marja, «den vakreste indianerpiken 

øst for Slave-sjøen» mot Snowdrift, for så å slå seg sammen med de hvite pelsjegerne i Fort 

Resolution, hvor praten går i «grovkornet gemyttlighet» rundt leirbålet. Til sist er han bare 

sammen med «de hvite» igjen, og «trives ved å være uten indianere rundt bålet for en gangs 

skyld» (Ingstad 1931: 242). For det er ikke til å unnslå; Til tross for at Ingstad har følt seg 

som en «millionær» i villmarken, og ikke har vært misunnelig på «alle gode borgere av et 

civilisert samfunn» (Ingstad 1931: 178), har planen om å vende tilbake til den vestlige og 
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«opplyste» verden vært reisens fundament: «Jeg trivdes, og tiden fløt så umerkelig av sted at 

jeg i det hele tatt ikke grublet over fremtidsplaner og slikt. At jeg ikke vilde leve som indianer 

resten av mitt liv, var jo så» (Ingstad 1931: 178). I valget mellom å bli en ekte oldtimer, som 

aldri returnerer hjemlandet, en squaw-man blant villreineterne eller å reise hjem – før han gror 

fast, også i villmarken, – velger han det siste. Ved å kvitte seg med hunder og utstyr viser han 

at avgjørelsen er endelig.  

I «herlige dager i lediggang» venter de på flodbåten, fascinert over de forandringer 

som har funnet sted: «Sist så vi Resolution i pelshandelens og hundenes tegn, nu er det 

skjerping og flyving som optar alle sinn» (Ingstad 1931: 242). I stedet for å ta flodbåt og bane 

til Edmonton, som vil ta uker, bestemmer de hvite pelsjegerne seg for å fly, prisen til tross: 

«Billetten koster nesten tusen kroner. Men allikevel—å fly!» (Ingstad 1931: 243). De flyr så 

lavt at Ingstad ser «moskusrotten pløye striper i vannspeilene der nede og flokker av ender 

jage op fra sivet» og «bortover en myrslette skritter en elg skremt avsted» (Ingstad 1931: 

244). Flodbåten, som «bakser» seg oppover elven under dem, «i all sin gammeldagse 

klossethet» får forfatterens sympati. I Edmonton møter jaget dem. Etter fire dager har 

Klondyke-Bill, som får siste ordet, fått nok: «Reiser nordpå i morgen. Får komme mig hjem 

til teltet, her blir det for ensomt» (Ingstad 1931: 245). Slik setter Ingstad modernitetens 

«ensomme latter» og byen og massens fremmedgjørende effekt på begrep. Der Edmonton 

innledningsvis skildres som et fascinerende og livlig sted med pionérånden intakt, er den nå 

forvandlet til et kaotisk, nærmest uvennlig sted, «med susende biler og trikker, gneldring og 

larm, blink i skjærende farver og lys» (Ingstad 1931: 245). Slik gjenfinner jeg også et 

pilegrimselement hos Ingstad, som involverer en personlig renselsesprosess, hvor subjektet 

stiller seg i opposisjon til det han forlater; den vestlige sivilisasjonen og modernitetens 

negative konsekvenser. På den måten blir «studieturen» også en reise på fellesskapets vegne, 

hvor Ingstad diskret anvender doxaen i sine resonnementer, når han skisserer et alternativt 

levesett for den urbane leser. Imidlertid overlater han til leseren å være jury i sin endelige 

subjektive dom. Slutten er da heller ingen hjemkomst i en egentlig forstand, for snarere enn å 

representere «hjem», er Edmonton stedet for «en dryg festrus og et snarlig far vel» (Ingstad 

1931: 10). Slik blir hjemkomsten en bevegelse tilbake til utgangspunktet, dog med et 

avskjedens preg.  

Fortellingen fra villmarken fremstår som en ambivalent sivilisasjonskritisk allegori, 

hvis diskurs først og fremst er økokritisk og global, med fokus på ressurser, miljø og 

folkegruppers krav og rettigheter. I Ingstads lokale resonnementer inngår hunder og jakt; det 

daglige strev med naturen som fortellingens nav. Slik plasserer han seg innenfor den engelsk-
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amerikanske tradisjonen «nature writing»; å skrive dokumentært om natur og landskap: ikke 

som fiksjon, men i en personlig og essayistisk stil (Wærp 2017: 94). Alt på de første sidene av 

Pelsjegerliv skriver Ingstad at Nordvestterritoriets «umåtelig reserver» snart vil «finne sin 

utnyttelse» og bli en økonomisk skattkiste for myndighetene (Ingstad 1931: 11). Samtidig 

fraktes lass med levende bisonokser, fra Waynwright-parken i Alberta til et fredet område på 

vestsiden av Slavefloden «hvor bestanden har vært i sterk tilbakegang» (Ingstad 1931: 12).  

Når det gjelder tankeinnhold, kan det derfor trekkes en linje fra Nansen, som i flere bøker har 

skildret naturen med styrke og vitalistisk kraft, til Ingstad, som mestrer å få frem et 

makroperspektiv i sine natursensible beskrivelser av sitt mikrokosmos, til moderne 

økokritikk, og en filosof som Arne Næss og hans økosofi (Wærp 2017: 94).  

 

2.2 Tid  

Nicolas Bouvier skriver at det finnes to typer reisende; «den som i første omgang reiser, men 

også skriver; og den skribenten som også reiser (Melberg 2005: 235). Når Ingstad først 

ankommer Canada, oppgir han «journalist» som yrke (Skarstein 2010: 24). Når han setter seg 

ned for å skrive Pelsjegerliv et år etter sin hjemkomst, anvender han egne dagboksnotater som 

forelegg. Faren presiserte hele tiden viktigheten av å fotografere og skrive dagbok, slik at han 

hadde mulighet til å skrive bok når han kom hjem (Ingstad 2009: 77). Tidsavstanden mellom 

reisen og reiseberetningen baserer seg derfor på forfatterens konstruksjon og litterære grep, 

herunder temporale grep, og fortellingen er derfor komponert over en veksling mellom nåtid 

og fortid.   

Fortellingens tempus vender seg mot fortiden, når forfatteren skriver: «Hjalmar Dale 

kom fra Mackenzie-floden, jeg fra skogene lenger mot syd. Vi traff på hverandre i Edmonton» 

(Ingstad 1931: 9). Verbene holdes i preteritum, før han i neste avsnitt brått har beveget seg 

over i historisk presens, eller dramatisk presens, som det blir foreslått å kalle det i Westerns 

Norsk riksmåls-grammatikk fra 1921 (Western 1921: 89): «Her er byen hvor en mann kan 

komme bent inn fra villmarken, overgrodd med skjegg, iført mokasiner og buksebaken 

lysende av lappverk, uten at det er et menneske som vil snu seg på gaten og glo efter ham» 

(Ingstad 1931: 9). Ved å kalle det for «dramatisk» presens, skriver Western, «rykkes en 

fortidig handling eller begivenhet leseren nærmere, således at han likesom ser den for sig» 

(Western 1921: 89). Slik intensiveres spenningen.  

Ingstad søker ikke å skjule sin skrivesituasjon, og skaper på det viset en dialektikk 

mellom nå og da. Ikke slik å forstå at vi får noe innblikk i den aktuelle skrivesituasjonen. 

Snarere er det fortellingens helhetsinntrykk som minner oss på nåtid og fortid; balansen 
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mellom reisens nærvær og det narrative minnet, med Ingstad som den konstituerende 

rolleinnehaver. Kontrakten Ingstad lover oss, er tross alt en sannferdig rapport fortalt av ham 

selv som øyenvitne, og etter at han har lagt ut om sitt møte med Dale og andre mennesker, 

sine planer og geografiske mål, befinner vi oss med ett i Ingstads «nu», når han mot slutten av 

første kapittel, slår over i historisk presens og forteller om de første lykkelige dagene nedover 

Slavefloden sammen med Dale: «Vi padler så smått av sted, barfotet og i skjorteermene. Snart 

bærer det nedover stridstrømmen, tett opunder land, med et heng av poppeltrær over oss, snart 

glir vi inn mellem løvklædde øer hvor alt er fint og stille. Det er ingen ende på flodens 

svingninger, på skogen omkring oss og på solflommen over oss» (Ingstad 1931: 23). Slik 

intensiveres og levendegjøres øyeblikket, og Ingstad gir inntrykk av en umiddelbar nærhet. 

Det narrative driv avbrytes stadig av slike lyriske innslag, og pauser i nåtid; det være seg 

rasten, natten eller leirbålet: «Tobakksrøiken ligger som en sky i teltet, og skjæret fra et 

talglys flakker op om menn som sitter og ligger omkring i alle salgs stillinger» (Ingstad 1931: 

75). Møter i villmarken er en begivenhet, og i Pelsjegerliv, opptrer de hyppig. Så reiser 

pelsjegere og indianere igjen hver til sitt, og Ingstad kjører alene gjennom villmarken på 

slede, og opplever våren i Canadas skoger: «Saften sivrer i den hardfrosne bjerken, 

snefonnene rutsjer av smågranen som retter sig op med et rykk, og solvarmen eter sig 

gjennom tynnisen utenfor nes og i trange sund. Så kommer trekkfuglene» (Ingstad 1931: 76–

77, mine uthevninger). Vårscenen intensiveres, umerkelig befinner vi oss i skogene sammen 

med Ingstad, «er» med «på våren fra dag til dag», og hører selv hvordan det overalt «syder og 

gjærer», før vi, med egne øyne, ser beveren bryte gjennom isen, «op i sol og frisk kjølighet» 

(Ingstad 1931: 77): «Så krabber den op på isen. Der sitter den en stund, og tar alt inn. Med et 

plask er den igjen under, og nu vet familien i huset at våren er kommet» (Ingstad 1931: 77).  

De mange jaktscenene er fulle av nerve, det være seg i kraft av å handle om liv og 

sultedød, eller som i kapittelet om beverjakten, hvor pelsjegeren utøver egen profesjon, og 

først og fremst er ute etter det verdifulle skinnet– men samtidig er «sulten som en ulv» 

(Ingstad 1931: 85): «Først nu kommer gamlebeveren ut av huset. Den svømmer like op under 

mig, og værer som om den aner noe mistenkelig. Den kan umulig ha teften av mig, for vinden 

går fra, og skarpsynt er den ikke. Kanskje er det et instinkt som varsler den om at ikke alt er 

som det skal være. Jeg klarer ikke lenger å være tilskuer, men skyter» (Ingstad 1931: 82).  

Slik fremstilles tiden som erindringsbilder sprunget ut av topografi og kart, bevisst 

valgt ut, i den hensikt å forbinde fortid med nåtid. Siste kapittel, i sin helhet fortalt i nåtid, 

fremstår som en slags epifani, der Ingstad, ved å tre ut av villmarkens periferi og inn i det 

urbane sentrum, innser at byene, med «et mylder av mennesker» som «kaver frem gjennom 
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gatene», er det meningsløses tilbakekomst. Slik «ser» han «tidsskillet i skapt relieff»: at det 

bare er et tidsspørsmål før sivilisasjonen også vil ødelegge den kanadiske villmark og 

indianerens gamle nomadiske jaktkultur. Slik er ikke bare de intense nåtidsskildringene av 

mennesker, natur, dyreliv og jakt med på å skape en narrativ dynamikk i fortellingen, men blir 

også til strukturerende poenger i Ingstads komplekse og sivilisasjonsskeptiske argumentasjon.  

Når det gjelder tekstens tempo, veksler den mellom på den ene siden ellipser og 

oppsummering, som i praksis betyr utelatte timer, måneder og hele Ingstads første år i Canada 

fra diskursen, slik at tempoet skrus opp, og motsatt; scener og pauser, hvor scenene gjerne 

gjengir dialoger rundt leirbålet, mens pausene, preges av natur- og jakt- skildringer, noe som 

medfører en intensivering av spenningsnivået.  Jeg skal gi noen eksempler.  

Ellipsene manifesterer seg gjerne som mindre hopp i døgnets tidsinndeling, fra 

«solrenning» til «solefall», som munner ut i en pause og en stemningsbeskrivelse: «Bjørnen er 

flådd, og nu er det kveld. Et bål av mektig drivtømmer står som en ildsøile opover skogen. 

[…]. Pipene kommer frem. Vi damper i taushet, og stirrer utover floden som slynger sig hen i 

en blek natt» (Ingstad 1931: 24). Tilsvarende hopp i diskursen viser seg også i naturens 

syklus, som en brå overgang fra én årstid til den neste. Kapittelet som gis tittelen «Hytten», 

og som i fortid omhandler Ingstad og Dales tilværelse ved Elgsjøen, avsluttes med en slik 

metamorfose – et hopp i tid fra høst til vinter: «Så våknet vi en morgen, og fant landet hvitt. 

Et nytt liv begynte» (Ingstad 1931: 59). Det nye livet, som i nåtid fortsetter i det neste 

kapittel, kalt «Vinteren», holder samme elliptiske stil og rytme: Isen gynger under sledene der 

vi farer henover Elgsjøen i grålysningen. […] I susende fart tar vi land på den annen side, 

mens isen brister og vannet fosser om sleden. – Her skilles våre veier. (Ingstad 1931: 60).  

De tar avskjed, og Ingstad refererer fra landskapets skiftninger, hverdagsspenningen knyttet 

til jakt og dyreliv og reflekterer rundt det praktiske liv, før de «med ukers mellemrum» 

(Ingstad 1931: 69) møtes i hytta, hvor de hviler ut «en dag eller to», for så å ruste seg til en ny 

ferd. Mot slutten av kapittelet tar han steget ut av nåtiden, og ikke bare nåtiden, men også 

selve den kronologisk fortalte narrasjonen, slik at vi kommer i berøring med forfatterens 

allvitende skrivesituasjon, når han tenker tilbake på deres hjem i villmarken: «Lys levende 

står de for mig de lune kvelder, da vi satt på hver vår stabbe foran Dales cylinderovn, og 

dampet på pipene» (Ingstad 1931: 73).  

Ellipsene manifesterer seg også på det leksikalske nivå, ved Ingstads gjentatte 

konseptualisering av temporale relasjoner og tid, når han bruker begreper som tidsskifte, 

periode, opphav, utvikling, syklus, samt «solefalls- og solrenningstiden» (Ingstad 1931: 82), 

for å nevne noen. Dette kommer også til uttrykk i Ingstads mer antropologiske deler av 
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verket. I kapittelet som heter «Tundraens indianere. Spredte trekk», som nærmest kan leses 

som en selvstendig etnografisk tekst, skriver Ingstad om «jakten i eldre tider», hvor 

«massemyrderier var almindelig»: «Det uvettige ved et slikt sløseri falt dem aldri inn. De 

gjorde som forfedrene, resonnerte de, og landet hadde alltid fødd dem» (Ingstad 1931: 191). I 

møte med sivilisasjonen får moskusbestanden, som har holdt seg rik og jevn «så lenge de 

innfødte bare hadde sine gamle våben», en brutal skjebne : «Anderledes blev det da geværet 

blev innført, da fikk deres drepelyst fritt spillerum» , skriver Ingstad og plasserer indianerne i 

en historisk kontekst; først, som primitive innfødte i en, for dem, førmoderne tid uten 

skytevåpen, før han skildrer et tidsskille, hvor indianerne, med sin begrensede «idéverden», 

som han skriver, introduseres for den siviliserte verdens våpenindustri, samtidig som «den 

gamle tro på ånder legemliggjort i dyr» ennå kan spores (Ingstad 1931: 199). Slik skildrer han 

trekk ved deres verden, som et før og nå, samtidig som han selv markerer avstand, ved å 

bruke begreper som «primitiv» (Ingstad 1931: 186), og på det viset også markerer en avstand 

i tid. Indianerne, de forhistoriske levningene, nektes en samtidighet26 med forfatteren, noe 

som til syvende og sist utelater et tidsrom på hundrevis av år fra diskursen.  

Hva så med pausene? I et kapittel som «Beverjakten», trykker Ingstad hyppig på 

pauseknappen, og spenningen stiger i jakten på en «artsfrende», en bever som lever som 

eremitt: «Hvorfor denne beveren lever som eremitt i et slikt svært hus, må dens stamfeller 

vite. Indianerne og gamle pelsjegere mener at enkelte dyr er utstøtt av samfundet, outcasts. 

Noe tilsvarende finner man hos ulvene. Årsaken hertil er det ikke godt å bli klok på. […] 

Dyrenes samfund er bygget over love, som det ikke altid er mennesker gitt å gjøre rede for» 

(Ingstad 1931: 83). Hvorvidt Ingstad forsøker seg på en prolepse, en foregripelse av sin egen 

alene-tilværelse på tundraen, skal være usagt her, men jakten, som tilfeldigvis ender med at 

Ingstads kule slår ut dyrets fortenner, som i sin tur svimeslår dyret, slik at det drukner, er 

mettet på detalj og nerve:  

 

Så lar jeg skuddet gå. Beveren velter over ende, bakser rundt og rundt, mens halen veiver vilt i 

luften, og forsvinner. […] Det går fem minutter, det går et kvarter. Ingen bever flyter op. Jeg 

blir urolig, gir meg til å trave op og ned langs stranden, stirrer og stirrer utover. Vannet ligger 

der like uhyggelig blankt, uten en flekk på den svarte flate. Hvad i all verden kan det bety?» 

(Ingstad 1931: 84)  

 

                                                           
26 Johannes Fabians kritiske studie av det antropologiske prosjekt, Time and the Other. How Anthropology 
Makes its Object (1983), påpeker hvordan antropologien nekter sine objekter samtidighet (antropologiens 
«denial of coevalness» (Fabian 2002: 31). Han kritiserer hvordan antropologer og deres lesere plasseres i en 
privilegert tidsramme i etnografiske tekster, mens «den Andre» henvises til en annen tid – til et tidligere 
tilbakelagt utviklingsstadium. Dette kaller han en allokron strategi (Fabian 2002: 32 / Gaupseth 2011: 206). 
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Mens Ingstads historietid nesten stanser opp, løper med andre ord diskursen videre.  

Uansett om tempoet er elliptisk, refererende og høyt, eller scenisk og lavt, domineres det av 

iterative passasjer, som igjen er underordnet de episodiske og singulative scenene. De daglige 

plikter, årstidsrytmen, hvor livsbetingelsene endres, sulten, jakten, fråtseriet, de mange 

anmarsjer, rastepausene og ankomstene er fortellingens iterative puls, som nærmest kan settes 

på en repetitiv formel: det være seg en veksling mellom sult, begjær og fråtseri, eller reisens 

situasjoner; avreisen, ankomsten og hjemkomsten, eller som her; avreise – slå opp leir – bryte 

leir – ny reise, betinget av villreinens trekk, som gjentas flere ganger. Tilsvarende gjelder de 

mange hvilepausene: natten, rasten, sosiale festligheter og meditative fristunder rundt 

leirbålet, på tundra eller i borealske omgivelser – som til sammen utgjør en vagabonds formel, 

eller som her, en pelsjegers: en route. Samtidig skriver Ingstad at «hver dag har sin spenning» 

(Ingstad 1931: 61). Slik gjør han dagene både til noe dagligdags og episodisk på én og samme 

tid. Sulteopplevelsene er mange, og skaper uforutsigbarhet og nerve. De gjør teksten nærmest 

til et overlevelsesprosjekt og er samtidig incitamenter til å frembringe minnebilder, mindre 

tablåer eller nærmest rapsodiske fragmenter, om livet som ligger forut for ødemarken: 

«Tankene gled ut. Et minne strøk igjennem meg. Det var en gang jeg lå i Marseilles og søkte 

hyre. Langs kaien lå der stabler med sekker og kasser fylt med frukt og kjøtt. Utrolig at der 

skulde være så meget frukt til i verden, at folk kunde spise akkurat så meget de lystet, og 

kjøttet, det var vel svinekjøtt med brede render av fett ytterst. – Fanden til indianerne, kom de 

da aldri. Vinden øket, rev og slet i teltdukene» (Ingstad 1931: 164).  Slik gjør han det 

hverdagslige ved sulten til noe personlig og episodisk, situert i geografi, mennesker og tid. 

Dagliglivet ,«i leir og på jakt var blitt noe selvfølgelig», skriver han, og vrir det hverdagslige 

over til noe episodisk og personlig – et singulativt minnebilde idet han skriver: «Når jeg tidlig 

om morgenen med bøssen slengt over skulderen stakk hodet inn i teltene og sa godmorgen til 

jegere, kjerring og unger som satt halvpåklædd rundt om på gulvet og jafset i sig renkjøtt, var 

det ikke noe merkeligere ved det, enn da jeg skrittet høitidelig av sted til mitt kontor med 

sakførermappen under armen og hilste på kjentfolk underveis» (Ingstad 1931: 178). Slik 

fremstår den strukturerende strategien klar: som en veksling mellom repetisjon og variasjon, 

hvor det episodiske har forrang: «En morgen», «en dag», «en natt» eller «mangen gang» – 

styrt av et innerste livsprinsipp; naturens årstidsforløp og artenes evige gjenkomst; gjennom 

«forplantning», «fødsel» og «død»; hvor Ingstad fremviser naturens egen kraft i mennesker 

og dyr, på ulike vis, da «hver dag», tross alt, «har sin spenning».   
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3. Natur og kultur  

 
Alt i forkant av Pelsjegerlivs utgivelse i november 1931, hadde Ingstad, gjennom intervjuer 

og foredrag, skapt seg et navn, og fremsto som et symbol på frihet og eventyrlyst for det 

norske folk. Tar man en titt på Folkeakademiets annonse for et søndagsforedrag av den 

«underlige mannen» som kastet sakførermappen og det borgerlige liv på båten, har reisens 

formål, «for uten det rent sportslige», også en antropologisk og geografisk hensikt, da han 

ønsket «å skaffe underretning om de mest ukjente indianerstammene i Nord-Kanada og å 

finne kildene til en av de store elvene som under [sic] ut i Hudson Bay» (Sarpsborg 

Arbeiderblad, 11. desember 1931).  

Når Ingstad ankommer Nordvestterritoriets villmark i 1926, skjer dette i en tid hvor 

vestlig påvirkning er en integrert del av kulturen: Handel, misjonsarbeid, skytevåpen og annen 

teknologi har funnet veien til de mest avsidesliggende steder i Arktis og Ingstad uttrykker, i 

likhet med forgjengere som Nansen, Knud Rasmussen og Vilhjalmur Stefansson, 

sivilisasjonskritiske tanker i sin dragning mot periferi og polare strøk.  

På den ene siden fremstår Ingstad som en dannet, tverrfaglig og til tider eurosentrisk 

kommentator, som i en nærmest vitenskapelig diskurs skildrer mennesker og natur, farget av 

moderne antropologiske perspektiver. På den annen side maler han frem et landskap som 

dirrer av liv og naturens immanente kraft i en lyrisk prosa som posisjonerer ham i en 

vitalistisk livsdyrker-tradisjon som har vandret uanstrengt fra slutten av det 19. århundret og 

frem til dagens økokritikk: Fra Whitman via Uppdal og Hamsun til Thure Erik Lund 

(Vassenden 2017: 7–26).  Vi snakker med andre ord om to separate logikker; den ene 

sivilisasjonsvennlig og vitenskapelig, den andre samfunnskritisk, med et ønske om ikke bare å 

forstå den naturvitenskapelig livsmystikk, men også å oppdyrke, fremvise og tematisere selve 

den livsstrøm som mennesker, dyr og natur flyter på. De geografiske beveggrunner for reisen, 

om man tar Ingstads «poetikk» på ordet; å finne Thelons kilder, blir så ledes like mye en 

fremvisning av hvordan man kan nedkjempe alt som hindrer livsutfoldelsen, for på det viset å 

nå frem til livsfylde og ekte liv. Han ikke bare understreker menneskets plass i naturen – han 

fører bevis for den. 

I dette kapittelet, hvor jeg skal undersøke den idéhistoriske siden ved Pelsjegerliv, tar 

jeg nettopp utgangspunkt i hvordan det dikotomiske begrepsparet modernitet og vitalisme 

problematiseres og fremstår som tvetydige og heterogene størrelser i verket, og aktualiserer 

slik noen av de teoretiske forutsetningene jeg presenterte i prologen. Det delvis 



42 
 

sivilisasjonskritiske formålet baserer seg nærmest på en grunnleggende apori, som Ingstad 

selv setter på begrep, når han betegner handelsposter som Fort Resolution, Snowdrift og 

Fond-de-Lac som «halv-civilisasjon». Slik oppløser han selv, på snedig vis, den leksikalske 

motsetningen mellom kultur (ref. etym. «det oppdyrkede») og natur. I dette skjæringspunktet, 

som rommer så vel eurosentrisk kritikk som respekt for urbefolkningen og deres seder og 

skikker, åpenbares ikke bare kontrastene, men også nyansene og det historiske mangfoldet, 

som dekonstruerer dikotomien.  

I den hensikt å undersøke denne inkonsekvensen, har jeg valgt å gå inn i teksten på 

Ingstads egne premisser: Som en litteraturvitenskapelig antropolog og oppdager, tar jeg 

utgangspunkt i konkrete historiske tildragelser, forankret i 1800-tallets ekspansive 

moderniseringsprosess, hvor bevisstheten om det moderne vokser frem. Som følge av denne 

utviklingen erfarer mennesker å leve i to tidsaldre samtidig, hvorpå en innsikt om det 

tvetydige og fragmenterte vokser frem, noe blant andre den amerikansk-jødiske filosofen 

Marshall Berman peker på i boken All That Is Solid Melts Into Air (1982). Som følge av 

anerkjennelsen av den flertydige erfaringen representerer denne epoken et langt mer nyansert 

syn på moderniteten enn de reduserende polariteter, som råder grunnen i dag, ifølge Berman 

(Berman 1983: 24).27 Nettopp denne tvetydige innsikten, hvor menneskene både ser baksider 

og fordeler ved den moderne prosessen, er det jeg skal utrede i tre kategorier, som jeg har 

funnet spesielt interessante i forhold til natur–kultur-dikotomien. Inspirert av den moderne 

antropologien, som ble til i mellomkrigstiden da det fortsatt fantes «hvite flekker» på kartet, 

med gründere som Franz Boas (1858–1942) og Bronislaw Malinowski (1884–1942) i spissen, 

vil jeg blant annet legge noen av Boas teoretiske perspektiver til grunn (Eriksen 1998: 18). 

Boas, som var tysker, flyttet i 1880-årene til USA for å studere indianere og bedrive 

feltstudier blant inuitter og andre indianske folk, for siden å grunnlegge den amerikanske 

kulturantropologien. Det er sannsynlig at Ingstad leste Boas, da han ikke bare er inspirert, 

men også er seg tydelig bevisst kulturrelativismen28 som en teoretisert antropologisk metode 

og tenkemåte (Eriksen 1998: 19), og jeg vil blant annet referere til Boas’ berømte verk The 

Mind of Primitive Man (1911) i kapittelet om naturfolk.  Fremstillingen forøvrig styres 

innenfor rammen av Pelsjegerlivs litterære og idéhistoriske kontekst. Jeg skal med andre ord 

                                                           
27 “Our nineteenth-century thinkers were simultaneously enthusiasts and enemies of modern life, wrestling 
inexhaustibly with its ambiguities and contradictions […] Their twentieth-century successors have lurched far 
more toward rigid polarities and flat totalizations” (Berman 1983: 24). 
28 Kulturrelativismen går, kort fortalt, ut på at kulturer og samfunn må forstås utfra sin egen logikk (Eriksen 
1998: 19). Av den grunn er det lite hensiktsmessig å rangere dem på en evolusjonens rangstige. Boas 
argumenterte med andre ord mot den rasistiske og darwinistiske oppfatning som var samtidens norm .  
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zoome ut i historisk fugleperspektiv, for på det viset å kunne avdekke den tvetydighet som 

ligger til grunn for natur–kultur-dikotomien i Ingstads prosa.  

Først vil jeg diskutere forholdet mellom (1) urbanitet og villmark. Samtlige av 

Ingstads bøker fra norsk mellomkrigstid preges av dette motsetningsparet, hvor «de fjerne 

villmarker» står mot den moderne bysivilisasjon, den oppdagelsesreisende mot den «borgerlig 

velhavende» (Ingstad 1977: 7). Moderne infrastruktur muliggjør reisen og oppdagelsen av den 

kanadiske villmark, og disse overgangsstedene, som nærmest fremstår som en last frontier, 

hvor «den andre verden», med sitt primitive og jomfruelige vesen, er veldig nær, og som i 

sine natursensible partier har en klar affinitet til pastoralen, konkretiseres den ambivalente 

motsetningen mellom kultur og natur. Den første kategorien er en naturlig innledning til den 

neste, hvor jeg skal se nærmere på hvordan Ingstad fremstiller (2) naturfolk–kulturfolk-skillet, 

hvor tanken om the noble savage står sentralt: en teoretisering omkring mennesket i dets 

naturlige tilstand. Til tross for at Ingstad etter hvert blir fortrolig med villreineternes 

«kulturelle grammatikk» (Brøgger 2011: 181), preges teksten samtidig av en eurosentrisk og 

stereotyp diskurs, forankret i tidens imperialistiske doxa, hvor resultatet gjenspeiler den 

antitetiske spenningen mellom modernitet og tradisjon. Dessuten hadde det frie livet i 

villmarken selvsagt også en økonomisk side. Ingstad, som kom fra privilegerte kår, sto 

nødvendigvis friere økonomisk enn mange av dem som søkte lykken i Nordvestterritoriet. 

Mineralbonanzaen var ennå ikke i gang for fullt, men pelsfangst ga gode priser i disse årene. 

Satt på spissen: Til tross for at Ingstad vil gå inn i naturen og leve med og av den, plasserer 

han seg et sted mellom Klondyke Bill og en turist, om man skal operere med en skala. Til 

tross for at Ingstad peker på hvor godt han har det i forhold til «borgere i støvete byer», er 

boken verken reaksjonær i sin sivilisasjonskritikk eller overdrevent nostalgisk i sin 

livsholdning. Varehandel- og skinnhandel gjør Ingstad både til konsument og kapitalist – selv 

i villmarken. Dette til tross for at det moderne samfunn kommer på kollisjonskurs med det 

Ingstad dyrker. Kapitalismens logikk og de hierarkiske skillelinjene mellom 

naturalhusholdning og pengehusholdning, er noe han reflekterer over spesielt når det gjelder 

konsum-kritikkens kjernespørsmål: hvorvidt verdier og forbruk har noe med hverandre å 

gjøre. Den tredje kategorien er (3) tid. En oppfinnelse tuftet på modernitet, og kanskje den 

kunstigste av alle oppfinnelser. Til tross for at Ingstad følger prosessene i naturen, 

omskifteligheten, det sykliske – ikke-fremadskridende fenomener som en sivilisasjonens 

motpol (Wærp 2017: 159) – råder Dale og Ingstad over intet mindre enn tre klokker i hytta 

ved Elgsjøen, og forsøker på det viset å holde styr på anglosaksisk Greenwich-tid. Kompasset 

har han mistet, og han fascineres over indianernes evne til å orientere seg i villmarken. Slik 
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forhandler han inkonsekvent med moderniteten og viser at modernitet og tradisjon er 

overlappende bevegelser i et komplekst forhold, og ikke nødvendigvis binære opposisjoner. 

 

3.1 Urbanitet og villmark  

Pelsjegerliv åpner med en skildring av den livlige, men beskjedne pionérbyen Edmonton. De 

første setningene introduserer byen på den ene siden som moderne, cerebral, flyktig og urban, 

og på den andre siden som barsk, vill og anarkistisk – en sluse mot nord, som leder inn i 

jomfruelig villmark og inn i selve boken. Motsetningsforholdet mellom urbanitet og villmark 

er et omdreiningspunkt og en strukturell akse i verket, som gjenfinnes som tvetydige uttrykk 

for Ingstads erfaringer med sivilisasjon og byer, i motsetning til erfaringene fra den kanadiske 

ødemarken. Forfatterens oppfatning av at tiden han lever i er siste mulighet for å oppleve 

Nordvestterritoriet som urørt natur, gir fortellingen en nostalgisk ramme med affinitet til 

pastoralen som modus. I dette avsnittet, hvor jeg skal se nærmere på denne varianten av 

natur–kultur-dikotomien, vil jeg først foreta en nærmere presisering av begrepene, før jeg 

belyser hvordan den tvetydige motsetningen kommer til uttrykk i teksten. Videre skal jeg se 

på hvordan motsetningen knytter seg til Ingstads fremstilling av reisen og jegerlivet som 

fortelling – med en spenningsfylt plottkomposisjon, der Hayden Whites begrep emplotment 

står sentralt.  

 

3.1.1 Om begrepene «urbanitet» og «villmark» 

Ordet urban, som er avledet av det latinske urbs som betyr «by, særlig byen Roma», er ifølge 

Norsk etymologisk ordbok trolig kommet inn i norsk fra tysk, og kan bety «kultivert, beleven, 

som kan føre seg; bymessig, som er typisk for byer, i motsetning til rural» (de Caprona 2013: 

589). På tysk, er «Urbanität» oversatt som «Bildung, weltmännische Art; städtische 

Atmosphäre» (Duden 1996), som fritt oversatt betyr dannelse, verdensvanthet, bymessig 

atmosfære. «Urbanitet» er med andre ord en bymessig væremåte eller kultur, med et element 

av «modernitet».  

Ifølge samfunnsgeografen og byteoretikeren John Pløgers verk Byens språk (2001) 

anvendes begrepet første gang av filosofen Cicero, 80 f.Kr. (Pløger 2001:167). For ham var 

urbanitas en dannelsesnorm som særlig ble uttrykt i byen i tilknytning til byborgeren, hvor de 

ulike former for urbanitet utviklet seg i et samspill mellom det å være borger i en by og det å 

måtte inngå i en særegen form for fellesskap med sine sosiale idealer og romlige 

organiseringer. Byen, eller polis, var stedet for dialog og samtale, og disse menneskelige 
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tanke- og handlingsmønstrene uttrykte ifølge Aristoteles et dannet vesen. På et historisk 

makronivå kan det tilføyes at mens forsvar, handel og økonomi var de viktigste årsakene til 

bydannelse i middelalderen og renessansen, forvandles byene til produksjonssentra under 

industrialiseringen på 1800-tallet – med befolkningsvekst og utbygging av offentlig 

kommunikasjon som følge av dette. Den moderne storbyen, en rasjonell og sekularisert 

karakter, som ifølge Munch, Hamsun og andre kunstnere i Kristiania på slutten av 1800-tallet 

påvirket menneskers psyke og kompliserte sjelelivet, skapte det Georg Simmel i 1903 

definerer som storbylivets personlighetstype: «den intensivering av nervelivet som beror på 

de raske uavbrutte vekslingene av ytre og indre inntrykk» (Selboe i Haarberg m.fl. 2007: 

414). Angsten knyttet til urbaniseringsprosessene, som kjennetegnes ved det nittende 

århundrets kommunikasjonsrevolusjon (jernbane, avis, nyheter, telegraf, bokmarked), 

befolkningsvekst og en tilnærmet ny samfunnsstruktur; et nytt industriborgerskap og en 

arbeiderklasse som etter hvert markerer seg politisk, gir grobunn for et rotløst varesamfunn 

med store klasseskiller, en markedsstyrt industri og en hastighet som manifesterer seg i en 

estetikk for det flyktige (som peker mot impresjonismen og filmmediet) (Severud 2010: 21). 

Med tog og ny infrastruktur frigjøres menneskene fra forfedrenes stedbundne liv, og tiden 

koloniseres. 

Når Ingstad og Dale i bokens innledningspassasje beslutter å legge i vei mot landet, 

betegnelsen på villmarken «der nord», for å unnslippe sivilisasjon og det som oppfattes som 

en ufri tilværelse i en «avfortrollet verden» i webersk forstand, setter de seg på toget fra 

Edmonton og lar jernbanen, selve «matrisen for et moderne landbasert nettverk» (Severud 

2010: 21), ta dem nordover til Waterways – flodenes møtested og jernbanens endepunkt, som 

ble fullendt i Nordvestterritoriet i 1925. Verdien ligger et sted mellom nytte og glede, og når 

Ingstad anvender infrastrukturens goder, til og fra de store villmarker og tundraens 

grenseområder, er han praktisk modernist. Veier, bil, jernbane og fly muliggjør reisen og 

oppdagelsen av landet, og der jernbanen slutter tar han kanoen og hundespannet fatt. Slik 

fremstår infrastruktur, teknologi og natur som et integrert hele, både ved Ingstads ankomst i 

1926 og hans avskjed i 1930.  

Hva er så villmark, og hvordan oppstår skogromantikk og naturlengsel? Ordet «vill», 

som er antonymt med «sivilisert», er som oftest knyttet til innland, i motsetning til kyst og 

hav. Ifølge Aschehougs Norsk riksmålsordbok fra 1937 defineres villmark som «øde, uryddet, 

uveisom landstrekning (ofte om skog- ell. fjellområde; jvf. utmark, ødemark) (Norsk 

riksmålsordbok 1937: 3915). Villmark er med andre ord natur, ubebodd eller utrafikkert av 

mennesker. I henhold til Direktoratet for naturforvaltning defineres villmarkspregede 
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naturområder som områder fem kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre tekniske inngrep.29 

Dersom man legger denne definisjonen til grunn, var om lag halvparten av Norges 

fastlandsareal villmarkspreget på begynnelsen av 1900-tallet.30 I dagens Norge består i 

underkant 12 prosent av arealet av villmark, og er med andre ord ansett for å være en 

knapphetsressurs både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Det kanadiske 

Nordvestterritoriet som Ingstad ferdes i på slutten av 1920-tallet, derimot, et enormt og øde 

innlandsterritorium, er med sine 3,4 millioner km2,31 større enn India. I Pelsjegerliv anslås 

folketallet til «knapt 12 000, hvorav 1 000 hvite og halvindianere, resten innfødte», noe som 

gir et «begrep om hvor uprøvet alt er, og hvilke muligheter der kan regnes med. – » (Ingstad 

1931: 11). I 1977-utgaven beskriver Ingstad utviklingen i en fotnote, der han forteller at 

åpningen av landet har begynt, slik han forutså, at det er gjort funn av gull, sølv, bly, radium, 

jern og olje, som har medført gruvedrift, befolkningsvekst og utstrakt bruk av flytransport 

(Ingstad 1977: 14).  

Jeg pekte tidligere på at kimen til moderne friluftsliv sannsynligvis ligger i England, 

som var først ute med industrialiseringen. Bykultur, mange mennesker og begynnende 

industri fører ofte til et savn av et liv i naturen, og England, med sin overklasse, som hadde tid 

og penger til å være ute i naturen, innlemmet på begynnelsen av 1800-tallet «outdoor life», i 

betydningen turer, jakt, ridning og klatring, i sin livsstil, på lik linje med bibliotek og bøker.  

Et viktig poeng i denne sammenheng er at det moderne friluftslivets utvikling på 

1800-tallet, foregår på bykulturens premisser, og at urbanitetens fremmarsj også kan avleses 

på friluftslivets parameter, noe Gunnar Breivik påpeker i artikkelsamlingen Friluftsliv. Noen 

filosofiske og pedagogiske aspekter (Breivik 1979: 52): «Landsbygda har de beste spillerne, 

men bykulturen bestemmer spillereglene og deler ut kortene» (Breivik 1979: 53).  

Fridtjof Nansen var den som her til lands vekket begeistringen for «Det store 

rommet»: Naturen skulle oppleves av alle, også for sunnhetens skyld, og bygging av 

bybaner32 skulle føre massene ut. Promenering à la Ibsen, i byens finere gater, var noe som 

med ett hørte fortidens solide borgerskap til (Butenschøn 2009: 127). I den nye effektive tid 

kunne slikt være tegn på overfladiskhet, lediggang eller et utsvevende og uproduktivt liv, en 

last løsgjengerloven skulle få bukt med. Imidlertid er det ikke til villmarken de brede masser 

                                                           
 

 
30 https://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/inngrepsfri-natur/ 
31 Til sammenlikning utgjør Norge, Sverige og Danmarks samlede areal under én million km2 til sammen. 
32 Ref. Holmenkollbanen i Kristiania i 1898, Fløibanen i Bergen i 1918 og Gråkallbanen i Trondheim i 1924. 
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valfarter, snarere er det til et kontinuum mellom by og land – en utkant av bygda eller byen, 

hvor naturen sees med sivilisasjonens øyne, slik også Hamsun, Ibsen og Bernhard Herre  

skildrer den i Pan (1894), Peer Gynt (1867) og En jegers erindringer (1850) – lenge før 

Pelsjegerliv utkom (Alnæs 2008: 127). Ingstad derimot, skildrer et menneske som lever 

isolert i villmarken sammen med andre utbrytere – av og til med naturfolk, av og til alene – og 

gir villmarken en verdi i seg selv. Ikke så ulikt landsbygdas friluftsliv, knyttet til det praktiske 

liv i naturen, hvor fiske, jakt og seterdrift har stått sentralt (Breivik 1979: 53). For ham 

representerer «Det store rommet» «slagvidde» og et alternativ til vestlig-europeiske 

tenkemåter, et enkelt liv, som gir plass for undring og dveling – for på det viset å komme 

hinsides det tilvante og det rasjonelle. Det er ikke egentlig noe som skyver en veltilpasset 

Ingstad bort fra et Norge preget av nasjonalisme, klassekamp og ideologiske motsetninger på 

midten av 1920-tallet, snarere er det noe i villmarken som lokker. Han tar avstand fra det 

gamle livets dissonerende klanger, og finner en enklere tone; et arktisk landskap kjennetegnet 

ved kontinuitet og forståelighet – en forestillingsverden som kan knyttes til et tilbakeskuende 

pastoralt aspekt, men også vitalismen, som dyrker livskraften og en forening av instinkt og 

intellekt, som han finner blant villreineterne. 

At villmarken er befolket, strider for så vidt mot «øde-kriteriet», samtidig som det 

fremviser mellomkrigstidens koloniale maktdiskurs. Ifølge Ordbog over det danske Sprog 

(ODS) fra 1933 er naturmenneske et «menneske af primitiv, ægte, ukunstlet 

aandsbekaffenhed og væsen» som står på et «lavere kulturtrin», og som ikke er «bedre end 

Dyrene». Så lenge menneskene er «primitive» og «uciviliserede» (ODS 1933), eller «barn av 

villmarken» (Ingstad 1931: 181) som Ingstad uttrykker det, tilhører de ødemarken. Vitalismen 

henger på dette: det siviliserte menneskets nostalgi etter å være et naturmenneske, hvor 

følelser og fornemmelser, selve intuisjonen, som ifølge den fransk-jødisk-polske filosofen 

Henri Bergsons verk Den skapende intuisjonen (1907),33 kan gi en forståelse av den 

universelle sympati som eksisterer mellom alt som lever – og «med denna lära känna vi oss ej 

längre ensamma i mänskligheten»34 (Bergson 1911 [1907]: 248 /Vassenden 2017: 17). Ifølge 

Bergson er det største problemet for «vårt utviklingstrinn», at det har gjort oss til en 

hjernedrevet art som har fremdyrket overintellektualiserte livsformer. Intuisjonen, som kan 

bringe intellekt og instinkt sammen, blir en nøkkel til å forstå livets mysterium, herunder 

spørsmålet om tilstedeværelsen av en guddommelig kraft i verden, som ifølge vitalistene er å 

                                                           
33 Verket inneholder en situasjonsanalyse som sammenfaller med andre livsdyrkere i samtiden, men her 
artikuleres den mer nyansert (Vassenden 2017: 17).  
34 Ved Algot Ruhes svenske oversettelse fra 1911. 
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finne i selve naturen, i livet selv. Fordi lokalbefolkningen, ifølge et slikt resonnement, er en 

del av naturen selv, nektes de en samtidighet i Ingstads «nu», noe jeg også var inne på i 

kapittel 2, idet de skildres som mennesker fra en forgangen tid, og på det viset ikke bare 

avdekker en ujevn maktrelasjon mellom Ingstad og villreineterne, men også viser hvordan 

vestlig maktmisbruk manifesterer seg som språklige reproduksjoner på et leksikalsk nivå, som 

her, i Ordbog over det danske Sprog. Ifølge ODS kan et «natur-menneske» også bety en 

«person, der elsker (at færdes i) naturen; naturelsker». Til tross for at kritikere flere steder 

omtaler Pelsjegerliv som en «villmanns-bok», og skriver at forfatteren har «levet som 

villmann» er det ingen som mistenker den siviliserte naturelskeren for faktisk å være en 

«primitiv villmann». Hvorvidt villmarken er øde eller ei, handler med andre ord ikke om den 

er bebodd, men om hvem den er bebodd av. Et eksempel på en slik fortolkning av begrepet, 

understøttes også av en av samtidens kritikere, Gunnar Larsen, når han i sin anmeldelse av 

boken skriver: «Spent leser en videre hver side om slit og håndlag, jaktspenning og 

villmarkens lover. Og vi føres tilbake til ‘civilisasjonen’, en indianerleir med en håndfull 

hvite pelsjegere» (Dagbladet 16. november 1931). Grensen går med andre ord ved den hvite 

korrumperte mann. I en vitalistisk tradisjon, erkjenner Ingstad, er ikke naturen noe man 

kommer til bunns i; ens egenverdi her er underlagt de større lovers tvang – og dette er noe av 

det som kjennetegner det ville og øde.  

 

3.1.2 En tilsynelatende motsetning? 

Motsetningen mellom urbanitet og villmark bærer på en uttalt kultur- og sivilisasjonskritikk. 

Der byen representerer det flyktige og uegentlige, representerer villmarken substans og liv. 

Edmonton og de andre «halv-civiliserte» stedene beskrives konsekvent utenfra, mens 

ødemarken like ofte skildres innenfra, i et «nu», hvor naturskildringene fremstår som noe 

annet enn geografiske og naturvitenskapelige realiteter. Sentralt står ønsket om det frie liv i 

naturen – en levemåte som utfordrer modernitetens utviklingstanke med sitt enkle levevis og 

impliserer refleksjoner rundt simple living. Samtidig fremstår urbanitet og villmark som 

heterogene og tvetydige størrelser, der forestillingen om vestlig overlegenhet, som ofte 

kommer til uttrykk når Ingstad utfolder seg som antropolog og vitenskapsmann i sine 

observasjoner, like gjerne forenes med det som ser ut til å være motsetningen – periferien som 

ideal. På den ene siden ligger et ønske om å nå lengst inn i den urørte villmarken, nærmest til 

en mytiske naturhelligdom, et origo, representert ved Thelons kilder, et geografisk sted på 
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kartet; en «ukjent sjø»35 i et skogland på tundraen, hvorfra Thelon-floden «legger ut på sin 

lange ferd gjennom ødemarken», som også kan forstås som en opphavsmetafor: «Der gikk ord 

om et skogland ved noen store sjøer midt i hjertet av den nakne tundra» (min utheving) 

(Ingstad 1931: 131). På den andre siden en konstant visshet om periferien som en skjør 

illusjon, som også kommer til uttrykk ved forfatterens vemodige avskjed med villreineterne:  

 

Som de stod der i en liten krets omkring mig var der noe fattigslig ved disse barn av 

villmarken som klamret sig til livet der inne i skogene på forfedrenes vis, men snart vilde møte 

den håpløse skjebne som nærmet sig fra de hvite menns land. «Villren-eternes» stamme, – her 

var de siste rester, en klynge mennesker ved bredden av «Vannet med en snor av øer». 

(Ingstad 1931: 181) 

 

Erobringen av ødemarken synes uunngåelig, noe som styrker mistanken om at «Nord», like 

gjerne som til et geografisk område, er knyttet til et mytisk fenomen. I verket The Northern 

Imagination. A Study of Northern Canadian Literature (1983) kontrasterer Allison Mitcham 

det imaginære «Nord» med et «Sør», som en representant for vestlig sivilisasjon og en 

korrumpert modernitet (Mitcham 1983: 17). Slik blir «Nord» gitt en symbolsk funksjon; det 

blir en inkarnasjon av det opprinnelige , ekte og rene – men også det brutale: «The North thus 

represents  a vast and pure, though at the same time a terrible and cold, reservoir of 

enchantment, where the disenchanted individual can hope to escape from false utopia in 

which he feels trapped» (Mitcham 1983: 17). Det nordlige blir med andre ord et tilfluktssted, 

fortrinnsvis for det vestlige individet, som søker en frigjøring fra den falske sivilisasjonen. På 

liknende vis reflekterer Arne Melberg over den moderne nomaden, som søker mot isolasjon 

og tomhet som en flukt fra sivilisasjonen – som en bevegelse i forholdet mellom periferi og 

sentrum, der periferien idealiseres på samme måte som et ukorrumpert «Nord», som individet 

ønsker å vende tilbake til (Melberg 2005: 38): «På den ene siden fascinasjonen for periferi, 

marger og alternativer, på den andre siden mistanken om at periferien befinner seg i sentrum» 

(Melberg 2005: 38).  

I historiske håndbøker blir denne motsetningen – mellom dem som foretrakk den 

«primitive» kulturen og dem som vektla sivilisasjonens fordeler – ofte fremstilt som en strid 

mellom to leirer: Rousseaus eller Voltaires, eller kampen om førromantikken og 

opplysningstiden (Liedman 2013: 135). Til tross for høyst ulike oppfatninger av samtidens 

sivilisasjon så de fleste av datidens tenkere ut til å ha sett fordeler både ved sivilisasjonen og 

                                                           
35 Villreineterne kaller den store ukjente sjøen for «Gaupe-vann»: «‘Chizi-ta-tué detchen thlé’ (Gaupe-vann, 
masse trær) sa Antoine» (Ingstad 1977: 151) 



50 
 

den menneskelige urtilstand. Et mellomstandpunkt ble også artikulert av Denis Diderot, 

hovedmannen bak opplysningstidens viktigste symbol og største samlede manifest, La 

Grande Encyclopédie (1751–1772). Som de fleste encyklopedistene befant han seg i en 

tradisjon fra Francis Bacon, som trodde på de praktiske kunster og den kritiske fornufts evne 

til å fjerne fordommer og overtro som trollbandt mennesker (Liedman 2013: 135). Samtidig 

så han også sivilisasjonens pris og ble fascinert av beretninger fra eksotiske trakter, ikke minst 

Bougainvilles fortellinger om Tahiti – som i en periode var selve symbolet på et liv i naturens 

skjød. Når Ingstad på den ene siden besynger natur, årstider, landskap og de daglige gjøremål 

i villmarken, samtidig som han like selvfølgelig skildrer vitenskap og infrastruktur som to 

gode følgesvenner, fremstår han som en moderne Diderot som har trukket seg tilbake til de 

store skoger.  

Avslutningen er i så måte karakteristisk: Ingstad får haik med et fly tilbake til 

Edmonton etter at det siste måltidet i villmarken er inntatt ved et flyvrak, der han reflekterer 

over det faktum at romantikken fra Klondyke er forsvunnet: «Mangt et fly er blitt smadret 

mot is eller krappe skavler. Inne på tundraen ligger der adskillig som ulv, ren og ulv kan 

undre sig over. Millioner har medgått til omkostninger, det er så, men hvad teller det når man 

har troen på landet!» (Ingstad 1931: 243). I 1929 var det blitt etablert en flyrute med post fra 

Edmonton til Aklavik ved kysten av Nordishavet. Initiativtager var det canadiske flyveresset 

fra første verdenskrig, Wop May, som var involvert i nedskytingen av Den røde baron og 

mannen som nærmest oppfant begrepet bush pilot (Skarstein 2010: 31). I Wop Mays 

flottørutrustede Bellanca PaceMaker CF-AKI ser Ingstad ned på den gamle flodbåten som 

bakser seg oppover elven og får forfatterens sympati. Et paradoks med tanke på 

hjuldamperens status som modernitetssymbol.36 Likevel integrerer Ingstad hjuldamperen i en 

tilbakeskuende idyll og gjør modernitetssymbolet til en representant for det gamle: «Som jeg 

stirrer ned mot flodbåten der den plasker sig frem i all sin gammeldagse klossethet, ser jeg 

tidsskiftet i skarpt relieff. Nordlandet har fått sitt varsel. Civilisasjonen sprenger på fra syd, 

søker nytt virkefelt for mennesker. Ennu famlende, til den en dag rykker inn med alt sitt: 

maskiner, fabrikker, røkfylte byer, opkavede mennesker» (Ingstad 1931: 245). I boken The 

Coldest Crucible. Arctic exploration and American culture (2006) viser Michael Robinson 

hvordan  ekspedisjoner fra 1890-tallet vel så ofte som å argumentere for vitenskap og 

                                                           
36 Den franske hjuldamperen Pyroscaphe ble, som den offisielt første, satt på vannet i 1783, og representerte 
første fase i overgangen fra seilbåt til båter med motor (Encyclopædia Britannica). I Norge gjorde posttrafikken 
staten til pionér i damskipsfarten. De første skipene ble kjøpt i 1826, og i 1855 hadde staten elleve (Danielsen 
1991: 204). 
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sivilisasjonens utvidelse, vektlegger det sivilisasjonskritiske: «According to this line of 

thinking explorers sailed north not to extend but to escape the reach of civilization, to find a 

route that returned them, in a symbolic sense, to the original state of nature” (Robinson 2006: 

117). I denne forhandlingsposisjonen plasserer også Ingstad seg, noe som gjør den stereotype 

dikotomien urbanitet og villmark tvetydig, ustabil og tilsynelatende i sitt vesen. Slik fremstår 

Ingstads blikk, i hans anerkjennelse av det flertydige ved den moderne erfaring, som mer 

nyansert enn det som utover på 1900-tallet skulle bli til reduserende polariteter. 

 

3.1.3 Plottanalyse: Ingstads pelsjegerhistorie som litterært artefakt 

Det er lett å glemme at ekspedisjonsberetninger er fortalt. Kontrafaktiske hypoteser har alltid 

relevans i litteraturen, fordi de gjør oss vare for det arbitrære ved teksters utforming. Basert på 

biografiene om Ingstad er det derfor fullt mulig å tenke seg en annen utgave av Pelsjegerliv, 

enn den versjonen vi kjenner. Når jeg her skal forsøke å sirkle inn hvordan Ingstad fremstiller 

møtet med det arktiske, med villreineterne og kampen for tilværelsen som en fortelling med 

plottkomposisjon– samtidig som boken også skal fungere som en redegjørelse og rapport, blir 

dette også en tematisering av utvekslingen mellom tekst og kontekst. Lenge har 

ekspedisjonslitteraturen vært et felt preget av historikere, og det blir derfor naturlig å se 

nærmere på hvordan litteraturvitenskapen og historiefaget kan forsyne hverandre med 

gjensidige innsikter, slik den amerikanske historikeren Hayden White argumenterer for.  

Hayden White (f. 1928), som kanskje er mest kjent for sin Metahistory. The Historical 

Imagination in Nineteenth- Century Europe (1973), har fremfor alt utforsket forholdet mellom 

historie og fortelling.  Også historiske fremstillinger er fortalt, minner White oss om, da 

verken hele livsløp eller enkeltstående begivenheter utgjør en fortelling i seg selv (White 

2003: 30; jf. Aasbø 2014: 41): «Vi lever ikke fortellinger, selv om vi gir livet vårt mening ved 

at vi i tilbakeblikk former det til fortellinger», er en hyppig sitert formulering fra White 

(Norland 2003: 10). Nettopp dette er det som er historieskrivingens paradoks; at den alltid er 

narrativ, samtidig som dens objekter, fortidens virkelighet, aldri er det (Norland 2003: 10). Da 

vi bare har tilgang til fortiden gjennom skriftlige rekonstruksjoner, må en teori om historien 

nødvendigvis bli en teori om historiefortellinger. Ekspedisjonsberetningen som fortelling og 

arktisk plott har åpenbart relevans i forhold til hvordan en urban pelsjeger velger å fremstille 

seg selv i sitt møte med kanadisk villmark.  Hayden Whites begrep emplotment,37 vil derfor 

                                                           
37 I Kari og Kjell Risviks norske oversettelse av et utvalg av Whites essay, Historie og fortelling (2003), er det 
engelske begrepet emplotment oversatt til den norske termen innplotting, som jeg i det følgene vil anvende 
her. I dette verket har Heidi Norland skrevet en innledning som gir en god innføring i Hayden Whites teorier.  
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være et nyttig analyseredskap, når jeg i det følgene skal se nærmere på hva Ingstad fortier i 

motsetning til hva han velger å utbrodere i fortellingen, og hva denne plottkomposisjonen 

utsier om Ingstads tvetydige erfaring med sivilisasjon og villmark. Enkelt sagt: Hva blir 

Ingstads historie, wie es eigentlich gewesen, når den blir fortalt?  

 

3.1.3.1 Om begrepet emplotment 

Hayden White er opptatt av historiefremstillingers litterære strukturer, og røper slik sett et 

slektskap til den formalistiske tradisjonen innenfor litteraturvitenskapen (Norland 2003: 15). 

Et av hans hovedpoenger går ut på at fremstillinger av ulike historiske hendelser kan fremstå 

som varianter av den samme fortellingen, og slik blir det også nærliggende å lese Whites teser 

som en teori om intertekstualitet. Historikeren destillerer ut en mengde hendelser, når han 

eller hun skal skrive sin fremstilling, og velger bort enda flere, før disse sorteres kronologisk. 

Kausalitetsrekken tillegges bestemte egenskaper i en betydningssammenheng, og gjennom å 

skape en begynnelse, en midte og en slutt, som for Ingstads topografiske del begynner og 

slutter i byen Edmonton, konstruerer historikeren et system i kaoset av fortidige hendelser 

(Norland 2003: 15). For at fortellingen skal være bærer av en høyere syntese, en høyere 

mening – kan ikke de sorterte hendelsene fortelles kronologisk, som i en krønike, hvor 

helheten aldri er større enn enkeltdelene. Derfor innkoder historikeren sine fakta i bestemte 

plottstrukturer, og det er denne operasjonen White kaller emplotment. Under denne 

«innplottingen», er flere prosesser i sving:  

 

The events are made into a story by the suppression or subordination of certain of them and 

the highlightning of others, by characterization, motific repetition, variation of tone and point 

of view, alternative descriptive strategies, and the like – in short, all of the techniques that we 

would normally expect to find in the emplotment of a novel or a play. (White 1978: 84 /Aasbø 

2014: 212) 

 

Ved hjelp av innplotting forklarer med andre White hvordan de spesifikke typer fortellinger 

konstrueres, og dette er også mitt poeng når det gjelder Ingstads fremstilling og hans forhold 

til eksempelvis urbanitet og villmark: Når Pelsjegerliv lades med mening, er det fordi Ingstad 

konfigurerer begivenhetene på bestemte måter. Hvordan han innplotter sin empiri i en bestemt 

narrativ form, har også en sammenheng med hvordan han ønsker å fremstille seg selv. Jeg 

refererte i kapittel to til John Tallmadges studie av fortellerstrategier i ekspedisjonslitteratur, 

som er inne på noe av det samme, når han hevder at oppdageren skaper seg selv idet han 

skriver og konkluderer med at også reiseskildringen må ha et plot. Åpenbart kjeder også 
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Ingstad hendelsene sammen i henhold til de sjangerforventninger som ligger i et arktisk 

ekspedisjonsplott, noe som skaper bestemte forventninger hos leseren, knyttet til handling og 

spenningskurve. Arketypiske plottstrukturer, som ifølge White utgjør en del av vår kulturarv 

eller kollektive bevissthet (White 2003: 31). Til grunn for denne typologien baserer han seg 

på den kanadiske litteraturforskeren Northrop Fryes studier. I verket Anatomy of Criticism 

(1957) lokaliserer Frye fire fortellingsformer med opphav i vestlig religion og mytologi: 

tragedien, komedien, romansen og satiren. Tilsvarende benytter White seg av Fryes kategorier 

når det gjelder historiske narrativer, og peker på at de historiske hendelsene «til sist finner sin 

plass i en fortelling som er tragisk, komisk, romantisk eller ironisk», men at dette «avhenger 

av historikerens beslutning om å konfigurere dem ifølge kravene i én plottstruktur eller 

mythos fremfor en annen» (White 2003: 33). Denne beslutningen foretas mer eller mindre 

ubevisst av historikeren. De kjente litterære strukturene brukes for å forsyne fortiden med 

mening da det ifølge White ikke ligger noen latent mening i kun hendelser. Når Whites 

klassifiseringer av narrative fremstillingers strukturer og elementer ofte kan oppfattes som så 

stringente og skjematiske at de kan oppfattes reduksjonistiske, taler dette mot hans intensjon, 

som er den motsatte av å forenkle: I stedet ønsker han å vise oss at historieteksten er mye mer 

enn fakta og tydelig argumentasjon (Norland 2003: 9). Uten å skulle låse meg fast til Whites 

teori, men snarere forsøke å tenke i forlengelsen av hans betydningsbærende strukturer, som 

vanskelig kan eksistere i «ren» form– ubesmittet av hverandre, skal jeg i det følgene se 

nærmere på hvordan Ingstad har innkodet stoffet i en viss plottstruktur. Særlig gjelder dette et 

av Pelsjegerlivs grunnleggende paradoks: forfatterens forhold til urbanitet og villmark.   

 

3.1.3.2 Selvfremstilling 

Av biografiene vet vi at Ingstads første trekk, etter å ha solgt sin sakførerpraksis i Levanger, 

ikke er å oppsøke den kanadiske villmark, for på det viset å bryte med det urbane liv. Tvert 

imot: Han kjøper seg en togbillett til Paris og drar på hesteveddeløp, hvorpå turen går til Nice, 

der han blir i åtte måneder (Ingstad 2009: 59). Om det var slik at «skjebnens genius» vendte 

den blivende forfatteren mot villreineterne og Thelons kilder, slik han siden skulle gi uttrykk 

for i intervjuer, foredrag og enkelte forord i senere utgaver av Pelsjegerliv, hvor han nærmest 

tegner et teleologisk livsløp underlagt prolepsens logikk, hadde den forutbestemte fremtid 

med andre ord ingen bråhast. At målet var Nordvestterritoriet, fremstår derfor, i en biografisk 
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kontekst,38 nokså tilfeldig: «Det var litt på slump» (Ingstad 2009: 69). Om dette sier 

Pelsjegerliv ingenting, og vi aner at Ingstads sivilisasjonskritikk best kommer til uttrykk i det 

implisitte – ved det han unnlater å skrive om. I stedet velger han å integrere en 

situasjonstilpasset subjektivitet i form av iscenesettelse og fiksjonalisering av egen person 

utfra hva som best gagner ham retorisk. Ikke slik å forstå at han fullstendig utelater tiden før 

jegerlivet i Canada fra teksten. I kortere erindringsbrokker får vi høre om storbyer som 

Marseilles og Paris, og han forteller indirekte at den franske riviera har vært en etappe på 

selve turen til den kanadiske villmark, slik det fremkommer av teksten, når Dale og Ingstad 

trenger å bytte til seg en ekstra hund og et par snøsko fra indianerne:  

 

Omhyggelig gjennemgikk vi våre eiendeler, for å finne ut hvad som vilde være minst 

smertefullt å undvære. Vi blev stående ved 2 klokker, en sekk med revesakser og min 

splinternye, innsvingede dress, som var blitt til ved det blå Middelhav under hendene av 

Nizzas fineste skredder. Vi fant det forretningsmessig klokt at jeg under indianernes 

forestående fest fremstillet mig iført dressen og utstyrt med klokkene. Saksene kunde jeg ikke 

godt trekke med mig til dansen. (Ingstad 1931: 29) 

 

Ifølge den tyske sosiologen Georg Simmel (1858–1918), er moten det som legemliggjør den 

rastløshet urbaniteten skaper (Østerberg 2005: 160) – og en moteriktig dress fra «Nizza» er 

det altså Ingstad har med i bagasjen til den kanadiske villmark, før han omsetter den i mer 

brukervennlig «kapital» blant «liebhabere» og byttevillige indianere. Slik legger Ingstad nok 

et stykke av vestens fluktuerende mentalitet bak seg, og vi aner at reisens uttalte mål i 

etterkant av ekspedisjonen; oppdagelsesferd og etnografiske studier – var sjanser som bød seg 

underveis, og ikke noe han bevisst hadde planlagt da han solgte sin sakførerpraksis i Levanger 

og flagget ut fra Norge. Oppdager og «vitenskapsmann» er først og fremst noe han blir, fordi 

det er som sådan han fremstiller seg selv i teksten. Eller sagt med Hayden White: fordi det er 

dette materialet han velger å innplotte i teksten i en bestemt narrativ form. Ved å utelate 

lengre «billedbrev» fra Paris og Rivieraen i teksten, til fordel for naturlyriske skildringer av 

tundra, lyngtepper og vårløsning i de kanadiske skoger, samtidig som han nevner disse urbane 

stedene, nærmest tilfeldig i forbifarten, har også det sin meningsbærende effekt – uløselig 

forbundet med hva slags fortelling Ingstad ønsker å formidle, og hvordan han selv søker å 

                                                           
38 I brev fra Nice til sine foreldre, datert 26. oktober 1926, skriver Ingstad: «Jeg trakk frem mitt lommeatlas og 
studerte de fire verdensdeler for 1000 gang. Jeg frøs og var i dårlig humør. Det var overhodet ingen 
omstendighet som oppfordret mig til at tilgodese den nordlige del av Amerika. Imidlertid, uten at jeg selv var 
delaktig i saken, befant jeg mig plutselig utenfor White Stars Canada shippingkontor. Og likeledes, uten at jeg 
selv kan tillegges ansvaret for det, hadde jeg ordnet ut med min Canada billett som jeg nu har i lommen. Jeg er 
nå [sic] (ikke konsekvent bruk av nå/nu) meget lykkelig over mitt valg». (Ingstad 2009: 62) 
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bygge sin autoritet; Han er ikke bare en konvensjonell sakfører som har nedlagt sin 

virksomhet i Norges mer rurale strøk – han er også en verdensvant kosmopolitt, som på 

thoreauaktig vis velger å vende sivilisasjonen ryggen.  

Det er med andre ord fullt mulig å tenke seg en utgave av Pelsjegerliv som begynner 

på strandpromenaden i Nice, i et kasino i Monte Carlo, hvor han påviselig avlegger en visitt, 

eller i millionbyen Montreal, hvor S.S. Doric legger til kai, hvorfra Ingstad setter seg på den 

transkanadiske jernbane med villmarken nord for Edmonton som det endelige mål (Ingstad 

2009: 61-63). En slik type fortelling ville ikke ha kommet i uoverensstemmelse med de 

faktiske forhold, men denne ville utvilsomt ha fremstilt Ingstad på et ganske annet vis enn den 

mer arketypiske polarhelt à la Nansen og Rasmussen, som skal på oppdagelsesferd til kildene 

og studere naturfolk underveis. Når han i stedet velger å begynne fortellingen med at helten 

kommer fra skogene syd for den barske grensebyen Edmonton og allerede er pelsjeger ved 

bokens anslag, før han slår seg ned i den herreløse allmenning, markerer han en bevisst 

strategi i sin avstandstagen til det engelske synet på naturen som en «playground» og 

«ekspedisjonsturister» med gentlemanattitude, som Arne Høygaard og Martin Mehren, også 

debutanter på Gyldendal Norsk Forlag i 1931, med verket «Ajungilak» eller Grønland på 

tvers. I stedet innkoder han sin empiri i en plottstruktur som går rett inn i en polardiskurs, 

farget med sagatidens heltekoloritt, slik at verket også kan fremstå som et nasjonsbyggende 

foretak – noe som selv førti år etter at Nansen krysset grønlandsisen var en aktuell side ved 

ekspedisjonslitteraturen. Et diffust først og alene til kildene, beslektet med det olympiske 

motto raskest, lengst, høyest, skaper et tvetydig, men også autentisk klimaks, med villmarken 

og dens utfordringer som antagonist. Underveis utbroderer Ingstad gleden ved protestantiske 

kardinaldyder som nøysomhet og det daglige strev, og fremviser for et urbanisert, 

markedsliberalisert forbrukersamfunn gleden ved å unnvære. En aktuell økokritisk tankegang 

også i norsk mellomkrigstid, ikke minst artikulert av Hamsun i en artikkel i Aftenposten i 

1918, med overskriften «Menneskene og Jorden» (Aftenposten nr. 87, 17. februar 1918, s.1 / 

Taler på torget II: 226). Ingstad er ikke på guttetur med «likør og sigar» og «Worcestersauce» 

som Høygaard og Mehren må vite (Høygaard og Mehren 1931: 93-94)! Dragningen «mot den 

blå horisont» er like mye en «arv i blodet» hvor «de lange ferder hører med», og hvor 

«spranget fra forfedre på Leif Eirikssons og Torfinn Karlsevnes tid til fiskere og fangstfolk i 

dag, ikke er så stort som man skulle tro», som Ingstad selv formulerer det i Polarboken  fra 

1954 (Polarboken 1954: 150).39  Der andre bukker under for sult, ville dyr, sykdom eller 

                                                           
39 Ingstad var formann i Norsk Polarklubb i to perioder: 1948–1950 og 1954–1985. 
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hybris, i en kompromissløs og hard ødemark, sorterer og lapper Ingstad sammen en 

fremstilling om et kanadisk eksil som ender i triumf, takket være hans puritanske dygder 

kombinert med norrøn utferdstrang og godt humør. Og der moten er urbanitetens emblem, er 

naturens kretsløp villmarkens, hvor samfunnsvesenet Ingstad glir sømløst inn.  

 

3.1.3.3 Plott og plottkomposisjon 

Ingstads ekspedisjonsberetning formulerer to sidestilte prosjekter: å finne Thelons kilder og 

studere naturfolk. Opprinnelig var målet Coppermine-flodens kilder, nord for den østlige 

delen av Store slavesjø (Skarstein 2010: 26). I løpet av sommeren 1927 skrinlegges planen til 

fordel for Thelons kilder. Årsaken er knapt med tid i forhold til høststormer og vinter, samt ny 

informasjon om at deler av området er omgjort til moskusreservat, med fangstforbud til følge 

(Ingstad 2009: 79–80). Men «kilde» skulle det fortsatt være. Til tross for at Ingstad også 

brukte arbeidstittelen Til Thelons Kilder (Skarstein 2010: 49) mens han skrev boken, får han i 

realiteten bare et glimt av Thelon flodens utspring, «en hvit flekk på kartet» som vanskelig 

kan beflagges, før han sammen med villreineterne gjør vendereis grunnet sviktende jakt og 

mangel på mat. Passasjen er merkelig kort, arbeidstittel og uttalt oppdagerplott tatt i 

betraktning, og teksten beveger seg nærmest mot et antiklimaks – men bare for en kort stund, 

før en nervepirrende kamp mot sultedøden overtar, og vi omdirigeres til neste høydepunkt: 

livet med villreineterne. Åpenbart får disse hendelsene betydning for reiseberetningen som 

fortelling, ved at spenningskurven avbrytes og fortellingen spaltes. Når leserforventningene 

likevel ikke skuffes nevneverdig, handler dette i bunn og grunn om at handlings- og 

spenningskomposisjonen til de to plottene er knyttet til et tredje plott, overordnet de to andre: 

driften bort fra sivilisasjon og mennesker – mot en eksistensintensiverende og magisk 

ensomhet på tundraen: «Endelig stod jeg ved skogens siste utposter, hundreårgammel gran, 

krøket og vridd. Foran mig lå tundraen» (Ingstad 1931: 206).  

I den engelske oversettelsen av Pelsjegerliv, The Land of Feast and Famine (1933),40 

er det verdt å merke seg at kapittelet «På egne veier» er oversatt til «A Trail to Solitude», noe 

som ikke bare ytterligere avdekker den pilegrimsaktige questen som et hovedplott, men som 

også skjerper mistanken om at Thelons kilder, bevisst eller ubevisst, bare er et påskudd på 

veien mot «solitude», et ord som er oversatt fra det norske «ensomhet». I Oxford English 

                                                           
40 Ingstad ble beskyldt for å ha stjålet den engelske tittelen fra den britiskfødte eventyreren, oppdageren, 
pelsjegeren og krigsveteranen John Hornby (1880–1927), som siden 1908 hadde tilbragt det meste av sin tid i 
det nordlige Canada. Ifølge Ingstad skal navnelikheten ha vært en tilfeldighet (Skarstein 2010: 30).  
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Dictionary er «solitude»41 forklart som «the state or situation of being alone». Begrepet, 

antonymt med «company», er synonymt med ordet «loneliness», «remoteness», «solitariness» 

og «isolation». Mer interessant for denne konteksten er synonymet «wilderness», i 

betydningen «privateness», «undisturbed area» og «the back of beyond» – sistnevnte term, 

fritt oversatt av Ingstad og Klondyke Bill som: landet bakom, ensbetydende med to the far 

end (Ingstad 1931: 105). Leseren navigeres med andre ord bort fra Thelons kilder som et 

geografisk sted, til en «kildekult», hvor selve «pilegrimsleden», den visjonære vandringen 

mot erkjennelse, kontemplativ ensomhet og landet bakom, fremstår som den egentlige kilden, 

og slik får skinn av noe moralsk, sakralt og metafysisk, et alltid tiltalende perspektiv i 

reiselitteraturen. På den annen side har Michel Butor et poeng når han, sitert etter Melberg, 

skriver: «De reiser for å skrive, de reiser mens de skriver. Å reise for dem er det samme som å 

skrive» (Melberg 2005: 240). Slik opphøyer Butor reisen som en slags predestinert kunst, 

samtidig som han beskylder selve skrivingen for faktisk å være det som styrer reisen. I 

resepsjonen understrekes «de mange ypperlige fotografier» noe som gjør boken så autentisk 

skal vi tro anmeldelsene. Åpenbart ingen tilfeldighet, idet Dale midt under jakten brøler til 

Ingstad: «Ta et fotografi»» (Ingstad 1931: 49). Hvorpå Ingstad i all hast finner apparatet og 

«knipser to ypperlige billeder» (Ingstad 1931: 49). Slik fremstår det «autentiske» ved boken 

som noe av det mest kunstferdige.  

Uansett hva som måtte være Ingstads motivasjon for selve ferden, fremstår verkets 

essens som et urbant menneskes gjenoppdagelse av livet i naturen – en opplevelse som 

bringer ham i en slags likevekt. Dette kan også leses som et uttrykk for vitalismens 

balansetanke, som ifølge Vassenden baserer seg på en organisk grunnholdning som leder til 

en oppløsning av fysikk –metafysikk-dualismen:  

 

Ånd og legeme skal være i balanse, men de skal også være i hverandre. De henger sammen, de 

må henge sammen. Ånden kan nemlig ikke finne seg selv i transcendensen, som romantikerne 

tenkte det, den finner seg selv i og med sameksistensen med legemet – i og med den 

kroppslige utfoldelsen. (Vassenden 2012: 30) 

 

Vassenden viser hvordan denne tenkemåten blir grunnlaget for Pierre de Coubertins 

olympisme, der dyrkingen av kropp, sjel og vilje som et balansert hele utgjør 

kardinalstrukturen. Kontakten med naturen åpner for en ny omverdensbevissthet for den 

forholdsvis unge forfatteren, som forsøker å forstå hva livet er. Metoden består i å gjøre seg 

                                                           
41 Av gammel fransk opprinnelse, eller fra det latinske ordet «solitudo», av «solus» som betyr alene (Oxford 
English Dictionary). 
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selv marginal – også i villmarken, for så, i en harmonisk enhet med naturen, å finne mening i 

hverdagens glans: "Frokosten er undagjort, pipen tendt og jeg kryper ut av teltet. Over mig 

har jeg stjernehimmelen forunderlig fjern og tindrende, til alle kanter flater vidden sig ut 

under et skarpt grønnlig skjær. (Ingstad 1931: 220). En slik lesning peker i retning av at alt er 

i pakt med naturen, og at religionen Ingstad dyrker, først og fremst er forholdet mellom natur 

og menneske: livets og årets gang – selve kontinuiteten ved villmarkens syklus, i kontrast til 

modernitetens disharmoniske brudd. I og med forfatterens tilbaketog til sivilisasjonen støter 

en slik forståelse av verkets norm på en rekke tvetydigheter, noe som viser at reiselitteraturen 

deler skjebne med skjønnlitteraturen i den forstand at tekstene ikke nødvendigvis trenger å gå 

opp, heller ikke i ideologisk eller strukturell forstand. Å tydeliggjøre Ingstads narrative form 

blir derfor ikke det samme som å legge kabal eller puslespill, snarere handler det om å påvise 

symptomer på en utbredt plottstruktur og spørre hva dette innebærer for verkets 

meningsramme. Mer spesifikt: Når Pelsjegerliv strippes for fremmedhet og eksotisme, og 

hendelsene begynner å anta et velkjent mønster i sine funksjoner – hva slags type fortelling 

danner rammen for Ingstads kanadiske villmarks-eventyr – og hvordan påvirker dette heltens 

forflytning fra det urbanes tourbillion social42 til det naturlige? 

Lenge før den engelske overklassen praktiserte sitt sports and outdoorlife, lenge før 

den amerikanske filosofen og forfatteren Henry David Thoreau (1817–62) reflekterte over den 

vestlige sivilisasjonen og den voksende forbrukerkulturen i det naturfilosofiske verket 

Walden; or Life in the Woods (1854) og lenge før Rousseau ønsket samfunnet tilbake til det 

enkle naturliv, dyrket hellenistiske og romerske bysamfunn den pastorale idyll og en lengsel 

tilbake til et liv representert ved gjeteren, småbonden og jegeren. I Norge har folk praktisert 

liv i naturen i årtusener på heltid og deltid. Ikke lenge etter siste istid finner man 

jegersamfunn som synes å ha fulgt reinflokkene i høyfjellet året rundt, ikke ulikt kanadiske 

villreineteres praksis på 1920-tallet. Hva Ingstad og Nansen angår, synes det gamle jeger- og 

fiskersamfunnet å fremstå som et slags ideal – hvor simpel living bevisst anvendes som et 

botemiddel mot et moderne og usunt samfunn (Breivik 1979: 55). Ingstads møte med det 

arktiske kan derfor ytterligere belyses av den type opplevelser den franske filosofen Michel 

Foucault skriver om i essayet «Of Other Spaces. Heterotopias» (1984).43 Her lanserer han 

begrepet «heterotopi», som han forklarer som modernitetens utgrensninger, i betydningen 

                                                           
42 Rousseau beskriver sin opplevelse av Paris som tourbillion social, en strømvirvel, alt i modernitetens tidlige 
fase – dvs. før den amerikanske og franske revolusjonen (Berman 1987: 15). 
43 Michel Foucault: «Of Other Spaces. Heterotopias”. Basert på et foredrag fra 1967, trykt første gang i 
Architecture/Mouvement 1984. Tilgjengelig online i engelsk overs. ved Jay Miskowiec: 
web.mit.edu/allanmc/www/foucault1.pdf 



59 
 

steder som er avvikende og grunnleggende forskjellig fra andre steder i den samme kulturen. 

Arktis kan også forstås som en heterotopi; et sted som både er utgrenset og annerledes, som 

følge av en natur og et klima som gjør livsbetingelsene fundamentalt forskjellige fra den 

moderne vestlige kulturen.44  Focaults poeng, at heterotopien speiler det den er utgrenset fra, 

noe som også inkluderer naturmennesket, blir slik å forstå et sted hvor vi kan betrakte oss selv 

fra. Denne form for selvbetraktning er et velkjent fenomen i reiselitteraturen, som også 

minner om Johannes Fabians kritiske studie og hans allokrone strategi, der han kritiserer 

hvordan antropologer og deres lesere plasseres i en privilegert tidsramme, mens «den Andre» 

henvises til et tilbakelagt utviklingsstadium, noe han kaller for «denial of coevalness» (Fabian 

2002: 32 / Gaupseth 2011: 206-207). Den potensielle selvrealiseringen og eksistensielle 

forløsningen i villmarken, hvor opprinnelig og uberørt natur virker terapeutisk på det 

siviliserte individet, gjør «nord» til et mentalt sted i individets utvikling. Slik fremstår 

villmarken som et alternativ til den industrialiserte sivilisasjonens korrumperende falskhet, 

noe Alison Mitcham trekker frem som en fremtredende tematikk også i kanadisk litteratur: 

«Thoreauvian echos dominate: the stress on returning to a simpler way of life – particularly to  

a cabin in the woods, a preoccupation with the symbolic significance of the Indian (and by 

extension the Eskimo too) because of his ability to establish a balanced relationship and his 

natural environment […]» (Mitcham 1983: 11). 

I disse idealiserte forestillingene spiller urbefolkningen symboltunge roller. Poenget i 

denne sammenhengen er Ingstads tvetydige møte med annerledesheten – som også 

representerer et møte han har med seg selv – slik det moderne menneske engang var: «Dette 

var tundraens indianer i hans innerste vesen med evnen til å sette alt inn i det siste avgjørende 

øieblikk. Her var den rendyrket, kampen for tilværelsen slik den har formet sig for disse 

indianerne gjennem tusener av år. Å vriste føden av landet på tross av kulde og sult var for 

dem spørsmålet om liv eller død (Ingstad 1931: 165–166) I de kanadiske skoger står høsting 

og «matauk-jakt» fortsatt på agendaen – og det i en tid hvor vestlig kultur, herunder norsk 

litteratur, preges av arven etter første verdenskrig: Følelsen av et grunnleggende 

paradigmeskifte mellom den gamle og den nye tid, et tapt syndefall – hvor idealisme og 

humanisme er problematisert og begravet (Haarberg m.fl. 2007: 418). Villreinen danner selve 

livsgrunnlaget, slik den også gjorde det i Norge i flere tusen år, etter at isen trakk seg tilbake 

                                                           
44 Lisbeth Wærp gjør også dette til et poeng i artikkelen «Framstillingen av en arktisk ekspedisjon. Roald 
Amundsens Nordvestpassagen. Beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903–1907 (1907) (Norsk litterær årbok 
2018: 251–253) 
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for 10.000 år siden, og villreinen fulgte etter – på vandring mot årstidsbeiter, med et nomadisk 

jegerfolk i sine fotefar (Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund 2013: 29):  

«Det hviler et mysterium over tundraens villren, det eneste av jordens større pattedyr som 

lever sitt liv fra forhistorisk tid i noenlunde samme antall og over de samme strøk som 

opprinnelig» (Ingstad 1931: 125). Kunnskap om trekkvaner og samarbeid mellom jegere er 

fortsatt en forutsetning for overlevelse.  I Ingstads rekonstruksjon av et møte med landskap og 

mennesker som synes å stå i en ubrutt forbindelse med denne tradisjonen, klinger også det 

intertekstuelle ekko fra arketypiske narrativer vi er fortrolig med – overleveringer fra vår 

vestlige motivkrets, som pastoralen, romansen og satiren. Dette stimulerer til ulike tolkninger.  

 

3.1.3.4 Intertekstuell handlingsstruktur  

Som tidligere anført kan Hayden Whites hypoteser også betraktes som en teori om 

intertekstualitet,45 hvor han argumenterer for at vi kan påvise strukturerer fra foreliggende 

litteratur i tekster vi leser. Whites konvensjonsbaserte teori om de fire arketypiske 

plottstrukturene, som bevisst eller ubevisst ligger til grunn når historikeren søker å avkle det 

fremmedartede ved et usystematisert kildemateriale, for så å konstruere begivenhetene 

sammen til en retorisk konstruksjon og fortelling som betyr, vil derfor stå sentralt i den videre 

argumentasjonen (White 2003: 33–36). White: «De er gjort til noe kjent og fortrolig, ikke 

bare fordi leseren må ha mer informasjon om hendelsene, men også fordi han er blitt vist 

hvordan dataene samsvarer med et bilde av en forståelig, avsluttet prosess, en plottstruktur 

han er fortrolig med som en del av sin kulturelle overlevering» (White 2003: 36). Spørsmålet 

videre blir derfor hva slags type fortelling Ingstad byr oss, og hvordan en slik plottstruktur 

påvirker verkets meningsramme. 

Jeg minner om den engelske tittelen på verket, The Land of Feast and Famine (1933), 

som i denne sammenhengen kan være et nyttig utgangspunkt. I traderte forestillinger er det 

helst «famine» (sult) som har vært forbundet med polare strøk, mens «feast» (festmåletid) er 

en sjeldnere konnotasjon. Ti år før Ingstads debutbok utkom imidlertid den omfangsrike 

reiseberetningen The Friendly Arctic (1921), skrevet av den kanadisk-amerikanske 

antropologen og polarforskeren Vilhjalmur Stefansson. Stefanssons hovedtese er at Arktis er 

et vennlig sted og ikke det ugjestmilde isødet de store polarfarerne har fortalt oss om 

(Gaupseth 2011: 203). Det er med andre ord også et fruktbart sted, om man klarer å omfavne 

                                                           
45 I denne undersøkelsen forholder jeg meg til intertekstualitet slik Heinrich Plett gjør det i verket 
Intertextuality (1991). I Pelsjegerliv: 1) Overordnet: sjanger, 2) Struktur, 3) tekstens syntaks: allusjonsnivå og 
det leksikalske. 
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Arktis i sin helhet. I Pelsjegerliv er det dette Ingstad gjør; han favner både sulten og 

festmåltidet. Han gledes ved kampen for tilværelsen, samtidig som han forhandler med 

eurosentriske fordommer i seg selv – det være seg modernistens eller etnografens. Slik 

fremstår verket som en antitese mellom to estetiske prinsipper, den vitenskapelige og 

naturlyriske – også fordi handlingsmønsteret er konstituert på en semantisk flertydig 

forståelse av begrepet «nord». 

To tidligere lesninger av Pelsjegerliv er symptomatiske for et alternerende tvisyn på 

nord, noe som igjen kan lede til visse pregeneriske plottstrukturer i teksten. Jørgen Alnæs 

kommenterer i sin studie av norske reiseskildringer, I eventyret (2008), at Ingstad ikke bare 

forsøker å skildre naturen som kald og farlig, men at verket like gjerne handler om skogen, 

sjøene og tundraen, som menneskene som lever der (Alnæs 2008: 124). Her er det plass for 

undring og dveling, skriver han, samtidig som han peker på en røff «fra hånd til munn» 

tilværelse, fjernt fra paradisiske euforier: «Det er lite romantikk i Ingstads drømmer og 

skildringer av livet han lever. Naturen er voldsom, overveldende og mystisk, men den er også 

hard og nådeløs, og kan være karrig og dødbringende om vi ikke vet hvordan vi skal takle 

den» (Alnæs 2008: 124). Ifølge Alnæs skriver med andre ord Ingstad seg rett inn i en klassisk 

polardiskurs, hvor omgivelsene fremstår som farlige og sublime, og hvor bare de sterkeste 

overlever. Samtidig antyder han også at teksten rommer «two ideas of north» (Davidson 

2005: 21), hvor nord også kan fremstå som et lyst og gjestmildt sted, der mennesker lever og 

trives med et enkelt liv.  

Nettopp disse pastorale stemningene ved villmarksdiskursen er det Henning Howlid 

Wærp fremhever i sin studie av Pelsjegerliv i Arktisk litteratur (2017) i kapittelet 

«Polarlitteratur som pastoral – Et økologisk perspektiv». Her tar han tak i pausene i jakten og 

reisen, de natursensible øyeblikkene og det tilsynelatende tilbakeskuende aspektet hos 

Nansen, Rasmussen og Ingstad, og tar til orde for en type moderne pastorale, med affinitet til 

sjangeren nature writing, vitalismen og økokritikken (Wærp 2017: 158). Men hva er egentlig 

en pastorale, og hører Pelsjegerliv innunder en sjanger som idyllen – et ord som ikke først og 

fremst har noe med «idyllisk» å gjøre, men som viser tilbake til sjangerens grunnlegger, den 

greske poeten Theokrit (gr. Theókritos, ca. 300–ca. 260 f.Kr.), sannsynligvis fra Sicilia, og 

hans greske eidýllion, som betyr lite bilde (Haarberg m.fl. 2007: 61-62)? Selvsagt ikke, og det 

er heller ikke Wærps poeng, når han griper til en sjanger som ofte består av korte og poetiske 

heksameterdikt, som utspilles i et landlig miljø, blant gjetere som vokter sine dyr, mens de 

hviler ut i skyggen og snakker, synger eller spiller fløyte, og som mest av alt dreier seg om 

kjærlighet. Snarere er det denne litteraturens gavemilde feiring av omgivelsene, med 
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mennesker som lever i pakt med naturen, og «celebrates a bountiful present», som Greg 

Garrard uttrykker det i boken Ecocriticism (2004), som vektlegges (Wærp 2017: 164 / 

Garrard 2009: 37).  I Garrards verk, hvor apokalypsen og pastoralen ansees som to av de mest 

virkningsfulle sjangrene innen en økokritisk litteratur, når det gjelder å vekke folks 

miljøengasjement, sees pastoralen på den ene siden som en type poesi, i en historisk sjanger, 

om landliv og gjetere, skrevet på gresk og latin i antikken, men med en oppblomstring i 

hyrderomanen og – dramaet under renessansen i England og Frankrike (Wærp 2017: 159). 

Ifølge Gerrard kan pastoralen også sees som «any literature that describes the country with an 

implicit or explicit contrast to the urban» (Gerrard 2004: 33 / Wærp 2017: 159) – paralleller 

som gjenfinnes flere steder i Pelsjegerliv:  

 

Når solen stod varmende inn over snelandet for første gang efter en lang vinter, når 

renflokkenes millioner flommet over vidden som før lå tom og trøstesløs, da kunde det vel 

hende at noen hver har kjent i sig en iling av den samme hedenske drift som fikk indianerne til 

å bøie seg for solen og prise jaktlykkens gud. (Ingstad 1931: 201) 

 

Sivilisasjonen står i grell kontrast til pastoralens gjeterfigur, som uttrykker en ydmykhet 

overfor verden, «a life of conscious simplicity», som den amerikanske litteraturforskeren Paul 

Alper skriver om i boken What is Pastoral? (1996). Her argumenterer han for ikke å låse 

begrepet pastoral til en «Golden Age», et spesielt landskap46 eller en sjanger (Wærp 2017: 

158). I stedet fokuserer han på pastoralen som modus,47 i betydningen en tone eller holdning i 

teksten. Nå likner ikke locus amoneus (Curtius 1990: 192), den klassiske pastoralens 

hagelignende landskap, så mye på det farefulle Arktis, imidlertid er det flere likheter i 

natursensibiliteten og dens idealiserte syn på verden som enkel og oversiktlig. Nettopp denne 

balanserte harmonien med naturen er det som er Wærps poeng. Samtidig viser Jonathan Bate i 

boken Romantic ecology (1991) til to tradisjoner innen pastoral diktning: den britiske, knyttet 

til kulturlandskap, med William Wordsworth som sin fremste representant med sine dikt fra 

Lake District i Nord-England, og den amerikanske pastoralen, knyttet til «wilderness» eller 

«frontier», med Henry David Thoreau og hans selvbiografiske Walden; or Life in the Woods 

                                                           
46 Ofte bestemt til Arkadia, et idealisert fjellandskap i Hellas, nærmere bestemt på Peloponnes, men som like 
gjerne som et geografisk landskap betegner et litterært landområde som ikke er stedfestet: åpen beitemark, 
som på Sicilia eller de egeiske øyer hos Theokrit, skogkledt og norditaliensk i den senere romerske dikteren 
Vergils (70–19 f.Kr.) ekloger (Haarberg m.fl. 2007: 63 / Lothe m.fl. 2007: 92). 
47 Alpers definisjon av modus: « […] we can say that mode is the literary manifestation, in a given work, not of 
its attitudes in loose sense, but of its assumptions about man’s nature and situation” (Alper 1996: 50). 
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(1854) som et selvsagt anslag (Bate 1991: 39 / Wærp 2017: 160).48 Der den foretrukne 

sjangeren i den britiske tradisjonen er lyrikk, med et estetisk syn på landskapet, er den 

amerikanske pastoralen essayistisk, selvbiografisk eller dokumentarisk – influert av en 

historisk bakgrunn som «the frontier», og derfor preget av et arbeidsforhold til naturen (Wærp 

2017: 161). Det er i den amerikanske tradisjonen Ingstads tekster hører hjemme, slik Wærp 

fastslår, men Bate ser samtidig en likhet mellom Wordsworth og Thoreau: «And as for 

Thoreau, the whole project of [Wordsworth] writing might be summed up as an attempt to 

develop a human economy that is responsive and responsible in its relationship with the 

economy of nature” (Bate 1991: 39). Uansett er det ikke vanskelig å gjenfinne den type 

verdisyn i Pelsjegerliv, som også rommer vitalistisk tankegods til fremme av et enkelt 

levesett, hvor menneske står i selve livets syklus, og ikke utenfor – noe som for Ingstad og 

hans generasjon også rommer en rekonstruksjon av et sammenrast Europa etter første 

verdenskrig.  

I tillegg finnes det, etter min mening også slående likheter med pastoralen, som ikke 

bare handler om modus: I pastoralen skapes et stilisert og litterært landskap, et univers som 

minner om Ingstads tundra, også når det gjelder en av sjangerens faste bestanddeler som 

består av kjølig og rennende vann, det være seg en bekk eller kilde. I Pelsjegerliv leser vi at 

Thelons kilder også ligger blant «en skog av rank, frodig gran» (1931: 162), i et skogland, 

som med litt godvilje kan minne om pastoralens grotter og kilder, omkranset av poppel eller 

slyngplanter, men hvor sikadenes sang er skiftet ut med ulvenes symfonier. Tilsvarende 

pastorale motiver støter vi på i tekstpassasjene om Ingstads eneboertilværelse på tundraen, 

hvor han slår seg ned i et bakkehell blant «ca. 100 store, rettvoksne grantrær»: en oase «i den 

hvite ørken, en dalgrop med en elv og et lite vann» (Ingstad 1931: 214). Slik viser også 

Ingstads tekst frem et lite bilde, et slags hyrdeferniss, hvor vi bak pelsjegerfasaden finner en 

dannet mann som trives blant villreineterne, som han tilfeldigvis har påtruffet i utmarken, 

ikke helt ulikt pastoralromansen, som stod sterkt i renessansen, og som utgjorde epikkens 

variant av hyrdelitteraturen. Hva form- og innholdskomponenter angår, er pastoralromansens 

utgang gjerne en tilbakevending til urtilstanden, med en happy ending for kultiverte 

kjærlighetspar som omgås i mer parkmessige omgivelser (Haarberg m.fl. 2007: 214). Den 

episke innfatningen, ofte fylt med innskutte dikt, sanger, brev, bibelberetninger og eleverte 

dialoger, skaper en løs narrativ ramme, mens helhetens komposisjon er sirkulær. En slik 

                                                           
48 The British tradition […] is much concerned with localness, with small enclosed vales; the American 
environmental tradition is far more preoccupied with vastness and with threatened wilderness” 
(Bate 1991: 39) 
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fortelling minner også om den plottstrukturen White og Frye kaller romansen, som 

eksempelvis kan være en betegnelse for episk-lyrisk sangbar diktning, ofte med et høvisk 

kjærlighetsmotiv, ikke ulikt den norske balladesjangeren, med røtter tilbake til det spanske 

1400-tallet. Imidlertid kan den også benyttes om fortellinger om kjærlighet og heltebedrifter 

på prosa, gjerne med innslag av eventyr og overnaturlige elementer, en definisjon som ofte 

kan relateres til middelalderens ridderromaner (Lothe m.fl. 2007: 196) 

Om vi fortsetter i White /Frye-sporet – hvordan passer så romansens logikk, en ofte 

brukt betegnelse for en kjærlighetshistorie der to unge forelskede får hverandre til slutt på 

tross av motstand, med Pelsjegerliv?  Her må jeg først gjøre oppmerksom på at Hayden 

Whites bruk av romansebegrepet først og fremst er tilsiktet et narrativt mønster, noe han 

utdyper i Metahistory idet han skriver at romansen 

 

[…] is fundamentally a drama of self-identification symbolized by the hero’s transcendence of 

the world of experience, his victory over it, and his final liberation from it – the sort of drama 

associated with the Grail legend or the story of the resurrection of Christ in Christian 

mythology. It is a drama of the triumh of good over evil, of virtue over vice, of light over 

darkness, and of the ultimate transcendence of man over the world in which he was 

imprisoned by the Fall. (min utheving) (White 2014: 8) 

 

Med andre ord er romansen her forstått som et slags frigjøringsdrama, hvor det historiske 

subjekt blir verdens herre snarere enn dens undersått. Ingstads fortelling er definitivt en 

fortelling om frigjøring; først og fremst fra sivilisasjon og urbanitet – et konformt og prosaisk 

liv, med høyrisiko for ende opp i noe som for ham fremstår som fangenskap: «som borgerlig 

velhavende» (Ingstad 1977: 7). Samtidig handler den også om å beseire barske omgivelser i 

«nord», som ifølge Davidson også er «the place of darkness and death, the seat of evil» 

(Davidson 2005: 21). «Den store ensomhet og bitre kamp for tilværelsen i sne og kulde» 

ender i triumf i Ingstads gjenerindring av menneskets nomadiske urtilstand (1931: 93): 

Ingstad og villmarken er ment for hverandre, og de får hverandre også til slutt. Men er det 

egentlig en happy ending?  

Whites studier av historieteksters handlingsmønstre baserer seg, som tidligere nevnt, 

på Northrop Fryes typologier. Ifølge Frye er eventyret «romansens essensielle plot-element 

(Frye 1957: 186 /Aasbø 2014: 217), og et helteeventyr, hvis fremste kjennetegn er heltens 

overvinnelser av motstand og farer, på vegne av et moralsk oppdrag, kan gjerne forstås som 

realiseringer av romansens plottforløp:  
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The complete form of the romance is clearly the successful quest, and such a completed form 

has three main stages: the stage of the perilous journey and the preliminary minor adventures; 

the crucial struggle, usually some kind of battle in which either the hero or his foe, or both, 

must die; and the exaltation of the hero. (Frye 1957: 187) 

 

Med andre ord deler Frye romansen opp i tre faser: (1) Det første stadiet er reisens begynnelse 

og dens innledende farer; (2) mens det andre stadiet følger romansens narrative essens, 

tvekampen mellom helten og hans motstander; (3) før helten vender hjem i triumf i den 

avsluttende fasen. Til tross for at Ingstad i resepsjonen heller blir sammenliknet med Jack 

London (1876–1916) enn med Askeladden, og reisen først og fremst blir omtalt som en 

«forskningsferd av det mest eiendommelige slag» (Nordlandsposten 3. desember 1931), 

innehar fortellingen definitivt elementer fra helteeventyret, hvor vi følger heltens bevegelse, 

gjennom prøvelser til triumf, i og med oppdagelsen av Thelons kilder, «hvor der hvilte en 

underlig mystik», som Nordlandsposten påpeker i sin anmeldelse. Kilden, som også kan 

fremstå som en magisk speil-metafor, transformerer helten, en askeladdenaktig vandrer på vei 

til sitt Soria Moria, åpen for reisens mange avstikkere, nærmest til en deus ex machina: en 

idealisert pelsjeger-karakter med panoramablikk – en harmoniserende missing link, mellom 

urbanitet og villmark. I eventyraktige ord og vendinger viser han på det leksikalske nivå 

hvordan kulturen kontrollerer naturen, når han etter å ha kjørt «både lenge og vel» opplever, 

fra sin «karjol», at det med ett «er som et teppe er trukket til side», idet han opplever 

«vidden» som en eventyraktig epifani i solrenningstid (Ingstad 1931: 220). Historiografiens 

intertekstuelle symptomer får slik frem en gjenstridig side ved natur–kultur-dikotomien: 

Naturen kan vanskelig skildres i seg selv. I stedet fungerer den som en motsetning til det 

menneskeskapte: «Kultur er kontroll, natur er kaos» (Severud 2010: 158). 

Når Ingstad først skal sammenlikne seg selv med noen, griper han likeså godt til en av 

Norges største folkehelter gjennom tidene: den dansk-norske admiralen Peter Wessel 

Tordenskiold (1690–1720), særlig berømt for sin dristighet under slaget i Dynekilen i 1716, 

som medførte at Karl 12. oppgav beleiringen av Fredriksten. Tordenskiolds ettermæle er 

preget av hans eventyrlige liv og karriere, noe som også har gitt grobunn for diverse 

vandresagn. Ett av disse er det Ingstad påkaller, når han halvveis i boken, i kapittelet 

«Sommer ved Den store slavesjøen» tilfører verket en Tordenskiold-allusjon – et 

nodalpunkt49 i teksten, som knytter teksten til det norsk-nasjonale. Opptakten er årets 

skinnhandel i Snowdrift, hvor det dette året befinner seg to pelshandlere. Privat hersker en 

                                                           
49 I diskursteorien forstås nodalpunkter som privilegerte tegn, som andre tegn ordnes omkring (Jørgensen og 
Phillips 2008 / Karlsen 2011: 120).  
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jovial stemning dem imellom, men gjelder det spørsmål om forretninger, stiller saken seg i et 

annet lys: «Det gjelder jo for hver av dem å vinne de gode jegere for sig, og det er et 

vanskelig pokerspill», skriver Ingstad, og signaliserer at i et slikt psykologisk spill kreves 

både en rabagast og et geni (Ingstad 1931: 107). Fra varehuset skal skinnbuntene bæres over 

til handelsboden, og den ene pelshandleren uttrykker mistrøstig til Ingstad, som er behjelpelig 

med å presse og surre pelsverk, at beholdningen rommer to bunter færre enn konkurrentens, 

noe som ikke vil gå upåaktet hen. Dette bekreftes av Ingstad når han ser mot den andres hus: 

«Der får jeg øie på en klynge av fjes med nesene flatklemte mot vindusruten. En hel 

pelshandlerfamilie i glass og ramme» (Ingstad 1931: 108). En verdig avslutning må til, og 

Ingstad får en lysende idé:  

 

Da blir jeg grepet av en stor tanke, den samme som i sin tid skaffet Tordenskjold ære og 

berømmelse. ‘Hør her’, sier jeg. ‘Enn om vi bærer en del av skinnbuntene over gårdsplassen to 

ganger, først over til handelsboden, så bakveien inn hit igjen, så til handelsboden på nytt. Der 

er ingen folk ute, og manøvren kan ikke sees fra vinduene der over’. (Ingstad 1931: 108) 

 

Slik får Ingstad fremvist humoristisk kløkt, ved å lede en nedbrutt arbeidsgiver inn i et 

narraktig spill – inspirert av en velkjent vandrehistorie om Tordenskiold – også opphav til 

uttrykket «Tordenskiolds soldater». Ved erobringen av Marstrand i 1719, skal Tordenskiold 

ha latt sine 600 soldater marsjere på kryss og tvers i byen, for på det viset å narre den svenske 

kommandanten, som i tillegg var drukket full av Tordenskiold ved Karlsten festning, til å tro 

at han hadde med seg flere tusen mann.50 Den svenske kommandanten kapitulerte derfor uten 

kamp. Forøvrig kan det tillegges at Peter Wessel, siden adlet med navnet «Tordenskiold», var 

kjent for sine mange brev til kong Frederik IV. I disse skrøt av sine bragder, og forsvarte seg 

mot kritikk for å fremme egen karriere – en god strategi for å vinne kongens gunst. En slik 

allusjon skaper forestillinger hos leseren om at Ingstad gjerne identifiserer seg med den 

dristige og snarrådige folkehelten. Som under Den store nordiske krig setter Ingstad heltemot, 

utferdstrang, maskulinitet og relasjoner mellom mennesker under ekstreme forhold på 

agendaen – noe som også utløser kritikernes bifall, eller som Adresseavisen skriver: «De er 

kommet i skuddet disse bøker om menn som er blitt trette av kaffe og bløtkake og 

hverdagslivets trygghet og som har søkt utløsning for sin eventyrlyst under forhold hvor 

manns mot og styrke enda betyr noget» (Adresseavisen 19. november 1931). Slik kan man 

godt si at Ingstads etos, konstruert over patriarkalsk «normanna-ånd» og helten Tordenskiolds 

karakteregenskaper, henger sammen med narrative trekk fra romansen: Med gode hjelpere 

                                                           
50 https://norgeshistorie.no 
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som Dale og villreineterne lærer han seg å beherske villmarkens lover, nærmest overvinne 

dem, slik at han på det viset kan finne kilden, etter en brutal kamp på liv og død. Etter året 

som eremitt gjør han vendereis – før samtidsresepsjon og norgeshistorien setter ham på en 

pidestall, på måter som kan minne om nasjonale ikoner som Nansen og Tordenskiold. 

Imidlertid antydet jeg at Hayden Whites betydningsbærende strukturer vanskelig kan eksistere 

i «ren» form – og når det gjelder Ingstads retoriske konstruksjon, viser den tendenser til å 

ende opp i en intertekstuell spagat.  

 

3.1.3.5 Urban ironi og sirkelen som et foretrukket motiv  

Pelsjegerlivs komposisjon er sirkulær, og fortellingens utgang er en tilbakevending til en 

urban tilstand i byen Edmonton – stikk i strid med romansens happy ending-kriterium.  Der 

romansens arketypiske postulat er frigjøring, skjer med andre ord det motsatte: en 

frihetsberøvelse fra villmarkens organiske sameksistens. Snarere enn å være ødemarkens 

herre viser Ingstad at han er sivilisasjonens fange, en handling som kan minne om satirens 

plottstruktur, slik White forstår den, når han kontrasterer den med romansens: «The 

archetypal theme of Satire is the precise opposite of this Romantic drama of redemption; it is, 

in fact, a drama of diremption, a drama dominated by the apprehension that man is ultimately 

a captive of the world rather than its master […]» (White 2014: 8). Like mye som at Ingstad 

hører hjemme i villmarken, i en førmoderne tilstand, hvor han søker en annen væren-i-verden 

enn den som ble knesatt av opplysningsprosjekt og industrialisme, er han smittet av tidsånden, 

hvor den tradisjonelle verdens enchantement, på nest siste side, overdøves av Klondyke-Bills 

flyteknologiske entusiasme:  

 

Et fjernt sus kommer til oss, duren av motor. Klondike-Bill gir et vrel fra sig, velter erter, kjøtt 

og flesk unda og styrter på dør. ‘Min tid! Min tid!’ skråler han, fekter med armene og pigger 

opover bakken mot handelsposten så fort som hans stive ben kan greie det. Over Fort 

Resolution cirkler to røde fugler i solblå luft. Lavere og lavere synker de mens vettskremte 

hunder farer omkring og gir hals. Så skjærer de henover skogen og blir borte ved elven. 

(Ingstad 1931: 244) 

 

Samtidig eksellerer Ingstad sin ambivalens i en slags «fabelmoral» på siste side: Etter fire 

dager har modernitetens trolldomsglans forduftet, og Klondyke-Bill forlater kald øl, teknologi 

og byens atmosfære til fordel for villmarken. Selve reisen ut av ødemarken er preget av 

vemod og et nostalgisk tilbakeskuende aspekt, som bærer i seg grunnleggende refleksjoner 

rundt menneskets forhold til natur og hva «det gode liv» er, men der Klondyke-Bill vender det 

urbane livet ryggen, gjør Ingstad det motsatte; slik personifiserer de to kameratene hver sin 
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sfære av livet i villmarken. For Klondyke-Bill eksisterer ikke andre alternativer. Ingstad har 

på sin side, aldri hatt planer om å bli. Når jeg i denne sammenhengen bruker begrepet 

nostalgisk, anvendes det i flukt med hva den svenske litteraturforskeren Anna Jörngården 

forstår som nostalgi, og som hun argumenterer for i sin doktoravhandling, Tidens tröskel. 

Uppbrott och nostalgi i skandinavisk litteratur kring sekelskiftet 1900 (2012), hvor hun ser på 

nostalgi som en måte å trosse en blind fremskrittsideologi på (Jörngården 2012: 29 / Wærp 

2018: 54). For henne er nostalgisk lengting en menneskelig erfaring det er verdt å ta på alvor, 

som også kan fungere subversivt, som en drivkraft til endring og fornyelse – med andre ord 

en ressurs: «På så vis kan man förstå nostalgi som en både modernitetskritik och helt igenom 

modern känsla, som springer ur den upplevelse av bruten kontinuitet, förskjutning, övergång 

och uppbrott som i vid mening förknippas med det moderna […]» (Jörngården 2012: 17). 

Slik fremstår nostalgien som en bestanddel i kritikken mot kapitalisme og industrialisme, og 

når Jörngården bruker et begrep som downshifting – i betydningen; å skifte til et lavere gir, 

leve et enklere liv og bremse konsumet –, riktignok i forbindelse med Hamsuns 

modernitetskritikk i hans senere forfatterskap, fremstår dette høyst relevant også for Ingstads 

sivilisasjonskritikk.  

Ironisk nok er det solen,51 et av vitalismens fremtredende motiver innen kunst og 

litteratur, som blir en slags utløsende peripeti for Ingstads tilbaketog til sivilisasjonen: «Som 

et rislende kjærtegn kan jeg føle den tvers gjennem renpesken. […] Det brenner i mig efter å 

komme avsted» (Ingstad 1931: 234–235). Tilbake i Edmonton innser også Ingstad at han har 

vært blendet av urbanitetens motlys, og som leser innser vi at verket på mange vis er 

konstruert som en refleksjon over det moderne. Utsatt for overeksponering blir man også som 

leser, dersom man låser seg fast i teoretiske utgangspunkter og koker en gitt fremstilling eller 

estetisk horisont ned til kun én betydningsbærende struktur. Dersom vi allikevel velger å se 

teksten i lys av romansens struktur, hvor vi følger heltens prøvelser på vegne av et moralsk 

oppdrag, som en vandrerskikkelse som tilstreber en samfølelse med naturen i sin søken etter 

kilden, får dette åpenbart hermeneutiske konsekvenser. Den urbane satiren tåkelegges, når det 

pilegrimsaktige oppdraget konfigureres i henhold til romansens visjonære fibre. Slik fremstår 

Ingstads gjenerindringsprosjekt også som en eulogia kan man kanskje si – en betegnelse for 

pilegrimers personlige og magiske minnegjenstander fra hellige steder – skrudd sammen ved 

                                                           
51 Solen som motiv, emblem og metafor er i denne sammenhengen dels basert på den samfunnsmessige 
vitalismens sunnhetsidealer, som bygger på danske Niels Finsens studier av sollysets helsemessige gevinst 
(Vassenden 2012: 41). For sin avhandling om behandling av hudtuberkulose med lysterapi fikk han Nobelprisen 
i 1903. Samtidig er motlyset dominerende på sol- og menneskebilder, ikke minst paradigmatisk fremstilt i 
Munchs «Solen»-serie, malt i 1910–12 (Vassenden 2012: 41).  
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hjelp av velkjente dramaturgiske grep – slik at et komplekst meningsinnhold, bevisst eller 

ubevisst, skal bli enklere å forstå som litterært artefakt.  

 

3.2 Naturmenneske 

Menneskemyter er seiglivede. Parallelt med gamle oppfatninger, kan nye eksistere, og inngå i 

de merkeligste legeringer med dem. I et foredrag Ingstad holdt i Geografisk Selskap 4. mars 

1931, forteller han om «sitt 4-årige ophold blant tundraens indianere nordvest for 

Hudsonbukten» (Aftenposten 5. mars 1931): «I disse trakter levde indianerne og eskimoene 

som de hadde gjort det fra urtiden», refererer Aftenpostens journalist, og skisserer slik et 

arktisk kulturmøte mellom en hvit, moderne mann og en arkaisk urbefolkning – i en nærmest 

siste «fullkommen fase», der det vestlige subjekt går i lære hos naturmennesket, for å kunne 

leve og bo i villmarken. Hjemme i Norge har Ingstad åpenbart påtatt seg rollen som formidler 

og kulturell tolk, og øser av sin antropologiske erfaring med villreineterne, en «ukjent gren» 

av chipewyan-stammen som lever ved tundraens grenseland, og deres autentiske livsform. At 

de hadde skytevåpen og grammofon – og visste hvem jomfru Maria var, underkommuniseres 

kan hende, og rokker uansett ikke ved det stereotype bildet som kommer frem av 

Aftenpostens resymé i etterkant av foredraget, åpenbart også farget av reporterens egne 

generaliseringer.  

Annerledes stiller det seg i selve verket, publisert åtte måneder senere. Den 

polariserende portretteringen av urbefolkningen er åpenbart til stede i Ingstads koloniale 

diskurs, men erfaringene og relasjonene fremstår mer mangfoldige, og kan også leses som et 

forsøk på å destabilisere dikotomiene, noe som ytterligere kan belyses ved å sette verket inn i 

en komparativ sammenheng. Innledningsvis skrev jeg om vitalismens biologiserte idealisme 

og fascismens affinitet til dette tankekomplekset. I reiselitteraturen manifesterer denne 

tendensen seg i møtet med fremmede kulturer, som deler trettitallsbølgen i to: De som 

forfekter den hvite rases overlegenhet og fortellingene om å leve som en innfødt (Alnæs 2008: 

101). Mens Ingstad forteller om jegerlivet sammen med indianerne i Pelsjegerliv fra 1931, 

skriver Yngvar Martens, året etter, groteske skildringer om jakt på indianere i boken Blandt 

tropenes tigere og på vidda herhjemme (1932).52 Der Ingstad skriver at han nå «har levd seg 

inn med villreineterne», skildrer Martens jakt på indianere, med «ville, dyriske fjes» (Martens 

1932: 24), som mer krevende enn jakten på dyr. Han skriver da også at de lever «omtrent som 

                                                           
52 Martens drev skogbruk i Paraguay, og skriver om jakten på en lite kjent indianerstamme i et kapittel han bare 
kaller «Guajaqui-indianerne og jakten på dem» (Alnæs 2008: 101). 
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dyr» (Martens 1932: 24). Til tross for at Martens var ekstremist, er ikke tankene hans 

uvanlige blant 1930-tallets reiseskildrere. Arven etter den britiske filosofen Herbert Spencers 

(1820–1903) sosialdarwinistiske kulturforskning og militærlegen Halfdan Bryns (1864–1933) 

raseteorier, en anerkjent formann i Vitenskapsakademiet i Trondheim, korresponderer godt 

med det blikket mange av de norske reisekildrerne møter omverdenen med i 

mellomkrigstiden: med den nordiske eller germanske rasen Homo nordicus, for å referere til 

Bryns fremstilling Menneskerasene og deres utviklingshistorie (1925), blant «De høiere 

raser». I kontrast til en slik «viktoriansk antropologi» og tro på sosial evolusjon står Franz 

Boas’ kulturrelativisme og hans prinsipp om historisk partikularisme: et antievolusjonistisk 

syn om at ethvert samfunn har en unik historie, og at det ikke finnes bestemte 

«utviklingsfaser», slik blant andre Marx og Lewis Henry Morgan (1818–1881) mente 

(Eriksen 1993: 19).  

Hvorvidt Ingstads naturmenneske tvinges inn i stereotype forestillinger – som 

kontrasterende og fordreide speil av det vestlige kulturmennesket, blir hovedtema for de neste 

sidene. Men først en nærmere presisering av begrepene «naturmenneske» og 

«kulturmenneske».  

 

3.2.1 Om begrepene «naturmenneske» og «kulturmenneske»  

Pelsjegerliv fortelles gjennom to ulike persepsjonsfiltre: «naturmenneskets» og 

«kulturmenneskets». Ingstads tilpasningsdyktige omgjengelighet gir ham innpass hos 

villreineterne og deres tankeverden, noe hans nedtegnelser av sanger, alfabet, språk, myter, 

sagn og fortellinger viser. Dessuten vier han et eget, nærmest vitenskapelig, kapittel til Barren 

Land Indians, tundraens indianere. Slik demonstrerer han datidens grunnleggende skille innen 

antropologi/etnografi: mellom «naturfolk», oversatt til engelsk; «primitive races», og 

«kulturfolk»; «civilized races» (Brøgger 2011: 184), og levner leseren i liten tvil om at han 

selv definerer seg som en moderne «vitenskapsmann» fra Oksidenten.  

Begrepet «natur-menneske», kan ifølge Ordbog over det danske Sprog bety 

«menneske af primitiv, ægte, ukunstlet, aandsbeskaffenhed og væsen […] der staar paa det for 

naturfolk karakteristiske lavere kulturtrin» (ODS 1933). Dette i motsetning til «kultur-

menneske», som defineres som «et. dannet, kultiveret menneske; ogs. nedsæt.: menneske, der 

er overforfinet, staar langt fra og er uden forstaaelse af en primitivere levevis og tankegang» 

(ODS 1929). Ordet «natur», kommer av det latinske ordet natura, som betyr «fødsel»; derav 

«opprinnelse, egenskap, naturlig» (de Caprona 2013: 948), mens «kultur» kommer av det 

latinske ordet cultus, som betyr «dyrkelse», avledet av colere, «bo; dyrke», som også har gitt 
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låneord som kulturell eller kultivert (de Caprona 2013: 944). Gaile McGregor poengterer i 

The Noble Savage in the New World Garden (1988) at «natur» er en  ambiguøs term, og  

illustrerer poenget ved å sitere fra idéhistorikeren Arthur O. Lovejoy og filosofen George 

Boas’ verk A Documentary History of Primitivism and Related Ideas (1935): «the sacred 

word ‘nature’ is probably the most equivocal in the vocabulary of the European peoples; [and] 

the range of connotation of the single term covers conceptions not only distinct but often 

absolutely antithetic to one another in their implications» (McGregor 1988: 35). Ifølge 

McGregor lokaliserer de minst ni forskjellige, ofte usammenliknbare bruksområder for ordet, 

noe som indikerer at listen er mye er lenger. 

For Ingstad representerer villreineterne, «disse barn av villmarken» (1931: 181), et 

«høyere jegerfolk», som til tross for at også de har fått «smake et snev av kulturens goder» 

gjennom pelsjakten, står urokkelig fast ved «det primitive drag ved deres levesett»: «Deres 

tilværelse er som forfedrenes, på evige tokter omkring efter renflokkene gjennem skogen og 

over tundraen, i kamp mot kulde og vinterstormene, i fest og fråtseri når renen flommer over 

landet, i sult og nød når den svikter» (mine uthevinger) (1931: 186). Slik illumineres ikke 

bare den engelske tittelen på verket, men også skillet mellom naturmenneske og 

kulturmenneske, der villreineternes «eldgamle kultur» er avlet av naturen, mens «den hvite 

manns» tankegods er adlet av kulturen. En rekke diskurser møtes i uttalelser som denne; det 

være seg sosial utviklingslære, rousseauisk diskurs, som romantiserer indianernes såkalte 

primitivisme, paternalisme og ikke minst troen på vestlig overlegenhet, slik den på sitt mest 

nedlatende vis kommer til uttrykk når Ingstad gjenforenes med de «hvite» etter året med 

villreineterne: «For mig som var innstemt med rødhuder og trukket inn i deres snevre 

tankekrets, og som hadde vennet mig til et barnslig sprogbruk på et kaudervelsk av verste 

slaget, var det å se hvite fjes og høre saftig engelsk tale som å komme inn i en strålende ny 

verden» (Ingstad 1931: 184, min kursiv). 

Slik tildeles villreineterne normative forestillinger som en kontrast til sivilisasjonen,53 

og fremstår som sentrale rolleinnehavere i motsetningen mellom villmark og urbanitet, natur 

og kultur. Fordi de lever i en såkalt «naturtilstand», fremstår de samtidig som et edlere ideal 

for Ingstad enn de halvsiviliserte innfødte, som ved siden av annen jakt også bedriver pelsjakt 

og samtidig finner annet utkomme, slik at jaktlivet ikke lenger er like livsbetingende som 

                                                           
53 Dikotomien sivilisasjon kontra kultur har en lang historie, og ble første gang artikulert av Johann Gottfred von 
Herder. I Nietzsches dionysiske samfunnskritikk får dikotomien en bestemt betydning; det livsfiendtlige knyttes 
til sivilisasjon, mens det livskraftige knyttes til kultur (Boasson 2015: 71). 
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tidligere. På den ene siden gir med andre ord Ingstad uttrykk for villreineterne som arktiske 

autoriteter; et fornemt jegerfolk, perfekt tilpasset omgivelsene, mens han på den andre siden 

også gir uttrykk for det stikk motsatte, gitt karakteristikker av urinnvånerne som en primitiv, 

barnlig og språkløs rase. Noen ord om denne ambivalsen, som også omhandler sivilisasjonens 

ødeleggende effekter, er derfor nødvendig. 

 

3.2.2 Naturmennesket i motsetning til det moderne menneske  

I forestillingene om «Nord» som idyllisert villmark og utopisk kontrast til den vestlige 

sivilisasjonen, forankret i et voksende industrisamfunn, står tanken om the noble savage 

sentralt: et teoretisert ideal om det tapte, opprinnelige og urørte. Inngrodde forestillinger 

dominerer, også i Ingstads samtid, og det settes nærmest likhetstegn mellom tradisjon og 

identitet, noe som fører til romantiserende eller reduserende bilder av naturmennesket. Noen 

ord om dette begrepet er derfor nødvendig.  

Ifølge Ter Ellingsons The Myth of the Noble Savage, hvor han er opptatt av begrepet 

som diskurs og denne diskursens tilblivelse, er uttrykket feilaktig tilskrevet den sveitsisk-

franske tenkeren Jean-Jacques Rousseau (1712–1778). Termen forbindes gjerne med en 

økende interesse for urbefolkning som et romantisk og primitivt ideal som manifesterte seg på 

1700-tallet – en tendens som fortsatte utover på 1900-tallet.  

I motsetning til det mange tidligere har hevdet, påpeker Ellingson at begrepet den edle 

ville, dukker opp første gang i 1609, nærmere halvannet århundre før den «rousseauiske» 

myten oppstår – og da nærmest som et juridisk begrep i en reiseskildring fra det østlige 

Canada (Ellingson 2001: 12–13):  

 

[T]he term «Noble Savage» was invented in 1609, nearly a century and a half before 

Rouesseau, by Marc Lescarbot, a French lawyer-ethnographer, as a concept in comparative 

law. We will see the concept of the Noble Savage virtually disappear for more than two 

hundred years, without reemerging in Rousseau or his contemporaries, until it is finally 

resurrected in 1859 by John Crawfurd, soon to become president of the Ethnological Society 

of London […]. (Ellingson 2001: XV) 

 

Slik innlemmes begrepet i den antropologiske diskursen av den påtroppende lederen for The 

Ethnological Society of London i 1859, John Crawfurd, dessverre med negative 

konnotasjoner og knyttet til en rasistisk agenda. I årene fremover bidrar dette til å skape et 

«vitenskapelig» begrunnet skille mellom det siviliserte hvite samfunn og alle andre, ifølge 

Ellingson (Ellingson 2001: 291–297). Når det gjelder tilblivelsen av myten om den edle ville 

og oppfatningen av den, blir den i seg selv mytisk: «So it seems clear that we must conclude 
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that Rousseau’s invention of the Noble Savage myth is itself a myth» (Ellingson 2001: 4). For 

øvrig kan det tillegges at John Dryden bruker begrepet i 1672, i skuespillet Conquest of 

Granada (McGregor 1988: 12): «[…] as free as Nature first made man, / Ere the base laws of 

servitude began, / When wild in woods the noble savage ran» (McGregor 1988: 12). Når det 

gjelder selve ideen om «noble savagery», går den mye lenger tilbake enn det syttende 

århundret, og er som Lovejoy og George Boas beskriver det, et produkt av «the discontent of 

the civilized with civilization». En slik «primitivisme-tankegang» er med andre ord et uttrykk 

for det attraktive ved et enklere og mindre intellektualisert liv. 

Når det gjelder Ingstad, bruker han ikke begrepet den edle ville direkte i Pelsjegerliv, 

men som Ellingsons utsagn om seiglivede myter og forestillinger viser, er det grunn til å anta 

at hans syn på villreineterne er farget av myten om den edle ville; både som et teoretisert ideal 

av mennesket i en egalitær naturtilstand à la Rousseaus «villmann»– men også slik den skulle 

komme til å utvikle seg innen antropologien de følgene år. I et forsøk på en ytterligere 

rekontekstualisering av Pelsjegerliv som kan bidra til økt forståelse for Ingstads ambivalens, 

skal jeg kort skissere noen impulser og tenkelige idémessige forelegg som sirkulerte i hans 

samtid. 

 

3.2.2.1 Impulser  

Typisk for den nittende århundrets antropologi var troen på sosial evolusjon, tanken om at det 

menneskelige samfunn utvikler seg i en bestemt retning, og at de europeiske samfunn stod på 

toppen av en utviklingskjede som begynte med «den ville tilstand» – i en eller annen form 

(Eriksen 1998: 16). Ideen, typisk for viktoriatiden, preget som den var av teknologisk 

fremskrittsoptimisme og europeisk kolonialisme, ofte rettferdiggjort ved å vise til den hvite 

manns plikt til å oppdra og sivilisere «de ville», fortsatte å fungere som maktstruktur utover 

det det tyvende århundre. Basert på Charles Darwins biologiske utviklingsteori, først 

presentert i On the Origin of Species by Means of Natural Selection (1859), som fikk stor 

innflytelse på det intellektuelle liv på slutten av 1800-tallet, lanserte Darwin-tilhengeren 

Herbert Spencer prinsippet om «the survival of the fittest» i Principles of Biology (1864) 

(Spencer 1867: 53 / Liedman 2013: 158), som senere kom til å bli forbundet med Darwin. 

Ved blant annet å applisere darwinistiske tenkemåter på samfunnslivet, fikk Spencer status 

som europeisk superkjendis på 1800-tallet, en mann visstnok også Nansen lot seg fascinere 

av. Tankegangen, der seleksjonsprinsippet ikke bare er en metafor, fremstår nådeløs når den 

nærmer seg den biologiske determinismen, og er koblet til det som karakteriseres som en 
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«heroisk vitalisme»: en type geniestetikk, hvor «helten» betraktes som en samfunnsmessig 

ressurs, nærmest en som drar lasset for de øvrige samfunnsmedlemmene, og derfor er av stor 

historisk og samfunnsmessig betydning (Vassenden 2012: 95). I det minste forholder det seg 

slik om vi ser på helten slik romantikkens geni- og helteteoretiker Thomas Carlyle gjør det i 

verket On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (1841), som også Vassenden 

referer til i vitalisme-verket. Ifølge Eric Bentley, som Vassenden viser til, betrakter Carlyle, i 

likhet med Bergson, evolusjonen som målrettet uten være teleologisk (Vassenden 2012: 95): 

«Carlyle says that a ‘vital force’ which is one and indivisible informs all mankind, and he 

invests this life-proscess with an aura of sanctity» (Bentely 1957: 66 / Vassenden 2012: 95). 

Utviklingen skal et sted, men uten at den selv vet hvor. Der Nietzsche er en representant for 

en side ved vitalismen som fordrer at menneskeheten nedkjemper seg selv samtidig med at 

individet overvinner seg selv, representerer Carlyle og Spencer varianter som beskriver 

hvordan vekst, utvikling og heltens storverk skal løfte kulturen og menneskeheten fremover 

(Vassenden 2012: 95).  Når livet selv settes foran alt annet, blir nødvendigvis menneskelivet 

sekundært, og slik oppstår også en motsetning mellom vitalisme og humanisme. 

Ideologiserende misjonering som denne, hvor fremskrittsoptimisme og regressiv ideologi 

overlapper hverandre, var svært vanlig i mellomkrigstiden – ikke minst i de akademiske og 

vitenskapelige sfærer Ingstad beveget seg. Fremskrittsoptimisme, teknologimotstand og 

fremtidspessimisme glir over i hverandre; der den norske litteraturprofessoren, Christen 

Collin, med Carlyle som sentral referanse, er samtidskritisk og fremoverrettet, ivrer hans 

motdebattant Hamsun i flere avisdebatter i 1915–1916 for å bryte med det bestående, 

borgerlig samfunn, samtidig som han er sivilisasjonskritisk til fremskritt og modernisering 

(Vassenden 2012: 37). Hos andre igjen, eksempelvis Johannes V. Jensen, ser man 

fortidsheroiserende kulturkritikk – hånd i hånd med modernitetsomfavnende fremtidsvisjoner. 

I Pelsjegerliv er det nettopp en slik type splittelse Ingstad gir uttrykk for: Side om side med en 

åpenbar teknologifascinasjon eksister det også en skepsis mot teknologioptimismen.   

I samme periode vokser også den moderne antropologien, med Malinowski og Boas 

som foregangsmenn, frem. Boas, som lanserer teorien om kulturrelativismen, og som 

argumenterer mot sin egen samtids rasistiske og evolusjonistiske oppfatninger, insisterer i 

verket The Mind of Primitive Man (1911) på at det ikke finnes noen forskjell i måten å tenke 

på mellom en «primitive» og «civilized man»: «There is no fundamental difference in the 

ways of thinking of primitive and civilized man. A close connection between race and 

personality has never been established. The concept of racial type as commonly used even in 

scientific literature is misleading and requires a logical as well as biological redefinition» 



75 
 

(Boas 1963: baksidesitat). En av Boas’ samtidige, den norske oppdagelsesreisende og 

forskeren Carl Lumholtz, utviser en liknende holdning, når han i verket Blant Mexicos 

indianere (1903), ønsker å «av-eksotisere» de innfødte (Klausen og Sørum 1993: 16). Han går 

så langt som til å si at «den meksikanske indianer står hva intelligens og tenkeevne angår 

høiere enn gjennemsnittlig tilfellet er hos den almene mann i Europa og Amerika» (Klausen 

og Sørum 1993: 22). Her kommer også romantikeren og troen på den edle ville som forderves 

av sivilisasjonen, frem. I Ingstads tredje verk fra norsk mellomkrigstid, Apache-indianerne 

(1939), står Lumholtz’ verk oppført i litteraturlisten. I Nunamiut (1951) er det referert til 

Franz Boas i litteraturlisten, blant annet med verket The Central Eskimo (1888).  

Både Boas’ og Lumholtz’ tanker er fine å navigere etter når vi studerer hvordan 

Ingstads kulturmøter kommer til uttrykk i teksten – og som en motsats: Spencer og 

militærlegen Bryns raseteorier, hvor sistnevnte baserer seg på Lumholtz’ forskningsmateriale, 

som ifølge Bryn utviser et naivt syn på den innfødte. Når jeg i fortsettelsen tar til orde for 

Ingstads tekst som en mulig motstand mot den stereotype fremstillingen av naturmennesket, 

er det også nødvendig å sette verket inn i en komparativ sammenheng, eksemplifisert av 

Martens’, Høygaards & Mehrens og Vilhjalmur Stefanssons verker. Der Martens nærmer seg 

sine «vitenskapelige objekter», indianere av «pygmélignenende størrelse» (Martens 1932: 7), 

med jakthunder og lasso, oppsøker vitenskapsmannen Stefansson inuittene for å gå i lære hos 

dem, noe som forvandler ham til en «supereskimo» (Finnie 1978: 76 / Gaupseth 2011: 218) 

og det arktiske til noe gjestmildt. Når det gjelder Høygaard og Mehrens lystreise, ansetter de 

15 inuitter som bærere for å frakte utstyr fra Grønlands kyst og opp til breplatået, og forklarer 

grønlendernes nomadiske livsstil for å være et uttrykk for «naturbarns» kategoriske mangel på 

planlegging og sans for å leve i «nuet» (Høygaard og Mehren 1931: 38). En slik 

referansebakgrunn gir ingen fasit. Imidlertid vil det være enklere å se hvor Pelsjegerliv 

plasserer seg på skalaen av epokens mer eller mindre stereotype beskrivelser av urinnvånere – 

og hvorvidt verket yter motstand mot disse. Opplagte temaer for en slik problematisering av 

verkets dikotomier og tvetydigheter vil være (1) rase, (2) språk og (3) kultur. Ingstad gir 

uttrykk for et komplekst forhold til samtlige kategorier, både i forhold til den hvite kulturen 

og indianernes, og han går langt i sitt ønske om å forstå det kompromissløse livet, som også 

rommer eksistensialistisk kritikk (identitets- og tilhørighetsproblematikk). Instinktivt kan det 

virke som om han deler Franz Boas’ syn på antropologien, slik det kommer til uttrykk i 

forordet til Boas’ verk Race, Language and Culture (1940), nesten ti år etter utgivelsen av 

Pelsjegerliv:  

 



76 
 

Anthropology, the science of man, is often held to be a subject that may satisfy our curiosity 

regarding the early history of mankind, but of no immediate bearing upon problems that 

confront us. This view has always seemed to me erroneous. Growing up in our own 

civilization we know little how we ourselves are conditioned by it, how our bodies, our 

language, our modes of thinking and acting are determined by limits imposed upon us by our 

environment. (Boas 1948: V) 

 

I en slik kontekst fungerer Ingstads beretning om kulturmøter i Nordvestterritoriet like mye 

som en indirekte refleksjon over hvorfor forenklede forestillinger og fastlåste begreper om 

naturmenneske ikke lar seg forene med en kompleks virkelighet – i en moderne verden hvor 

tradisjonelle verdier er under press. 

   

 

3.2.2.2 Rase 

Refleksjoner over hva rase er, og hvilke konsekvenser rasen har for individets utvikling, 

florerte i reiseskildringene på 1920- og 1930-tallet (Alnæs 2008: 105). Militærlegen Bryns 

rangeringer av menneskeraser og tro på at «liv, lære, seder og skikker» (Bryn 1925: 33) er 

rasemessig betinget, er bemerkelsesverdig like 1700-tallets raseforstillinger, som også i all 

hovedsak var hierarkiske. På 1700-tallet, hvor forestillinger om rase ofte fløt sammen med 

forestillinger om nasjoner, var det fortsatt noen som siterte Aristoteles, som mente at visse 

mennesker av natur sto lavere enn andre, og derfor burde holdes som slaver (Liedman 2013: 

151). Med politiske forslag om menneskers likeverd, herunder like rettigheter, ble imidlertid 

andre typer motargumenter mobilisert, gjerne basert på den tyske biologen Johann Friedrich 

Blumenbachs raseinndeling, hvor han skilte mellom fem raser; kaukasierne, mongolene, 

etiopierne, amerikanerne og malayene  – presentert med stor suksess i 1776.54 Fortsatt blir 

Blumenbach kalt for den fysiske antropologens far, og uavhengig av hans egne hensikter, som 

egentlig ikke var rasistiske, da han forfektet de ulike rasers felles opphav, ble inndelingen 

brukt til inntekt for rasistisk argumentasjon (Liedman 2013: 152). 

Om rase som term skriver Boas at «the terms ‘race’ and ‘racial’ are throughout used in 

the sense that they mean the assembly of genetic lines represented in a population” (Boas 

1948: V). Når det gjelder Ingstad, tenker han definitivt i rase. Samtidig forsøker han åpenbart 

å fri seg fra de eurosentriske fordommene han har vært omgitt av i hele sin oppvekst, når han 

skriver: «Med vinternatten omkring oss var det som om vi rykket nærmere innpå hverandre, 

                                                           
54 Flere av Blumenbachs betegnelser er fortsatt i bruk. I USA kalles innbyggerne med europeisk avstamning for 
caucasians (Liedman 2013: 151) 
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og forskjellen i rase jevnet sig ut. Der senket sig en egen lun stemning over vårt lille samfund, 

og der løstes ut for mangt og meget som ellers nødig nevnes hvor en hvit mann er til stede» 

(Ingstad 1931: 151). Hans interesse for lokalbefolkningen og deres myter, språk og levemåte 

– med deltagende observasjon som valg av antropologisk metode – minner om Vilhjalmur 

Stefanssons praksis, slik den skildres i The Friendly Arctic, utgitt ti år før Pelsjegerliv: Begge 

forsøker de å legge bort sine forutinntatte holdninger blant den arktiske urbefolkningen, for 

deretter å bli en integrert del av deres samfunn. Ved å lære seg lokalbefolkningenes språk 

søker de å lære kulturen å kjenne fra innsiden. Navet i felleskapet er jakten og villreinen, og 

på dette området fremstilles villreineterne som villmarkens ubetingede autoriteter: 

«Et skudd smalt. Da jeg kjørte frem, lå renbukken og sparket op sne i dødskampen. Snart var 

vi alle samlet om byttet. Sjelden er vel et dyr blitt flådd og partert med større omsorg»(Ingstad 

1931: 166). Med indianernes fangst- og reisemetoder, utforsker Ingstad Nordvestterritoriet på 

naturmenneskets vis; han slurper margbein, spiser rått kjøtt og drikker blod – samtidig som 

han nærmer seg kulturen som en moderne vitenskapsmann:  

 

De indianere jeg her skal behandle utgjør to grupper. 1. Fond du Lac-indianerne som sogner 

til Slavesjøens østre ende, hvor de tilbringer sommermånedene, og som har sine jaktmarker 

vesentlig mot nordøst […] 2. «Villren-eterne», som ferdes over området mellem Slavesjøen og 

Athabaska-vannet og videre nordover. Begge grupper er den vesentlige del av året avhengig 

av renen for sitt livsophold, men som nevnt har navnet «Villren-eterne» knyttet sig til de siste 

på grunn av de legender som er skapt om deres sterkt isolerte tilværelse og jegerliv. (Ingstad 

1931: 186-187) 

 

Ingstads antropologiske diskurs avdekker et tydelig skille mellom «oss» og «dem», noe som 

ikke bare er koblet til tekstens koloniale diskurs, hvor skillet mellom Ingstad og hans 

antropologiske objekter, indianerne, er fremtredende, men også når det gjelder tekstens 

syntaktiske nivå, i passasjene der etnografisk presens anvendes. Dette er en velkjent litterær 

konvensjon i antropologiske tekster, som eksempelvis også benyttes av Stefansson i The 

Friendly Arctic (1921). I Johannes Fabians kritiske studie av det antropologiske prosjekt, 

Time and the Other. How Anthropology Makes Its Object, anføres det at en slik bruk av 

presens vil forsterke et utsagn, slik at det får karakter av noe allmenngyldig – og derfor 

uttrykker et kategorisk syn på samfunnet som studeres (Fabian 2002: 81-81 / Gaupseth 2011: 

207). Til tross for at både Ingstad og Stefansson gir nyanserte skildringer av tradisjoner og 

oppfatninger blant villreineterne og inuittene, gjerne fortalt i preteritum, får de 

«vitenskapelige» presens-utsagnene nettopp et slikt generaliserende preg. Ved å anvende 

temporale begreper som «primitiv», for å markere og etablere antropologiens tradisjonelle 



78 
 

objekt, henvises «den Andre», ifølge Fabian, til en annen tid – til et tidligere tilbakelagt 

utviklingsstadium, og objektene nektes sin egen samtidighet. Dette kaller han for 

antropologiens «denial of coevalness» (Fabian 2002: 31). En påstand om indianernes 

begrensede intellekt er et eksempel på en slik presens-kategorisering, hvor naturmenneske 

tvinges inn i en tradisjonell tidsramme: 

 

Indianernes idéverden er meget begrenset og knytter sig som rimelig kan være til jakten og 

livet i villmarken. — Alt som ligger utenom deres egen sfære vet de lite om, og de har ikke 

den fjerneste interesse i å øke sin viden. Derfor har åndelige impulser fra den hvite rase også 

hatt så vanskelig for å vinne innpass hos disse folk. (Ingstad 1931: 199) 

 

Ifølge Fabian signaliserer bruk av presens forfatterens hensikt om å gi en kommentar til 

verden (Fabian 2002: 83). Slik fremheves tekstens vitenskapelige hensikt, med et implisitt 

ønske om å nå ut til andre polare autoriteter og vitenskapsmenn, eventuelt til sponsorer som 

kan tenkes å ville støtte nye bedrifter i arktiske strøk (Gaupseth 2011: 209). Høygaard og 

Mehren benytter for eksempel innledningen av boken «Ajungilak» eller Grønland på tvers 

(1931) til å takke sine velgjørere og den interesse de er møtt med fra «autoritative hold» til 

tross for «vanskelige tider her hjemme – depresjon og konflikt»: Hjertlig takk, herr. 

statsminister Mowinkel, hr. dosent Hoel, hr. professor Holtedahl, hr. kaptein Wisting, hr. 

professor Werenskiold og hr. major Isachsen, for aldri sviktende interesse og hjelp!» 

(Høygaard og Mehren 1931: XII–XIII). Til tross for innbyrdes forskjeller er det ingen tvil om 

at samtlige av disse verkene hovedsakelig henvender seg til et utdannet vestlig publikum. 

Hvorvidt forfatternes målgruppe står i underholdningens, vitenskapens eller sponsoratets 

tjeneste, er i og for seg ikke poenget her, snarere er det bruken av tredjeperson, i Ingstads 

tilfelle; «de» / villreineterne, hvis verbfunksjon er å uttrykke ikke-person, noe som 

ekskluderer villreineterne fra en dialogisk situasjon, samtidig som de nektes sin egen 

samtidighet. På det viset forsterkes motsetningen mellom «oss» og «de Andre».  

30-tallets reiseskildringer oppviser nærmest konsensus når det gjelder å inndele mennesker 

etter rase, og det florerer med uttalelser om at enkeltmenneskets adferd nærmest kan forklares 

ut ifra rasetilhørighet, eller som Bryn påpeker: «De nulevende menneskeraser er innbyrdes 

forskjellige med hensyn til så mange og så vesentlige trekk at det fra et rent naturhistorisk 

standpunkt sett vil være riktigst å betegne dem som arter» (Bryn 1925: 199).  

De fleste av Ingstads utsagn om villreineterne arter seg ikke som forakt, snarere 

fremstår de som «nøytrale» konstateringer om tingenes tilstand – skrevet i en kolonial 

diskurs: «Som andre primitive folk mangler indianerne fysisk motstandskraft overfor den 
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hvite rases sykdommer. Der er også andre forhold som gjør sitt til å øke sykdommens vekst: 

de innfødtes evige spytting og urenslighet for øvrig, tillikemed deres selvoppgivelse når 

sykdommen får makt» (Ingstad 1931: 198). Ingstads intensjon er å møte de innfødte åpent og 

fordomsfritt, men leseren levnes sjelden i tvil om hvilken rase han mener representerer 

intellekt og fremskritt, når han om «arbeidssky» indianere skriver: «Gudskjelov kom en 

forsulten indianer padlende opover elven. Lukten av mat døivet hans motbydelighet for 

arbeide, og han tok plass ved siden av mig» (Ingstad 1931: 21).  Når det er sagt, plasserer han 

seg i en helt annen ende av skalaen enn Martens gjør det med sitt groteske menneskesyn, når 

han skriver om guajaquis-indianerne: «Av de mange indianerstammer (tribes) jeg kom i 

berøring med i de sydamerikanske urskoger, var guajaquis de som stod på det laveste 

standpunkt som menneske» (Martens 1932: 7), og noen sider senere, om indianeren han har 

tatt til fange, med hjelp fra sin bror og tjeneren Joce: «Vi hadde jo stor interesse av å få ham 

civilisert en smule, men opfatningsevnen var svak» (Martens 1932: 21). Ingstads mange 

selvmotsigelser kommer gjerne til uttrykk når det etnografiske presens avbrytes, og han finner 

tilbake til selve reiseskildringen og dialogene rundt leirbålet:  

 

Så er det min tur til å fortelle fra de hvite menns land. De vil høre om de store kanoer på 

vannet, som ikke kan drikkes […]. De vil da vite om man må kjøre lenge for å komme dit. 

Isép spør om det så at de hvite menn har ført en stor krig mot hverandre. Han vil ha rede på 

hvor mange jegere som blev drept. (Ingstad 1931: 154)  

 

Når Ingstad noen sider senere skriver at villreineterne «ikke har den fjerneste interesse i å øke 

sin viden», kan man jo undre seg over hvorfor han overser sine egne opplagte selvmotsigelser.  

1800-tallets rasetenkning og teorien om sosial evolusjon kommer også til uttrykk som 

paternalisme; her forstått som et «faderlig» syn på naturmenneske som barn. I Pelsjegerliv 

skildrer Ingstad mange av indianerne han møter som barnlige, impulsive og naive, og 

sammenlikner dem også direkte med barn, det være seg som «barn av landet» (Ingstad 1931: 

76) eller «barn av villmarken» (Ingstad 1931: 181). En metaforbruk som assosieres med vest-

europeerens oppfatning av seg selv som bærer av en moden og stildannende sivilisasjon slik 

den kom til uttrykk på 1700 - og 1800-tallet, samtidig som man også så ulempene: unatur og 

tilgjorthet (Liedman 2013: 134-135). Diderot skriver i «Supplément» til Bougainvilles 

reiseskildring fra Tahiti at «de villes liv er så enkelt, og samfunnene våre er slike kompliserte 

maskiner! […] Tahitieren er så nær verdens barndom, mens europeerne er nær dens alderdom. 

Kontrasten mellom og oss er større enn mellom bablende barn og en lallende gubbe. […] 

Hvor langt har vi ikke fjernet oss fra naturen og lykken! (Liedman 2013: 135). Disse 
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metaforene er også symptomatiske for den koloniale diskurs, som fortsatt eksisterer i 

mellomkrigstidens reiselitteratur – også i Pelsjegerliv. I forhold til Ingstad selv, vil 

villreineterne alltid forbli barn. Slik plasseres ikke bare «naturbarna» i fortiden, men også på 

et tidligere utviklingstrinn, et barnestadium, mens vitenskapsmannen Ingstad og hans lesere 

fra Oksidenten plasseres i en moderne tidsalder, på et nåtidig voksenstadium. Selv hadde 

Diderot tatt barn–olding- metaforen fra sin læremester, Francis Bacon, som kritiserte sin tids 

etablerte tanke om at antikkens mennesker var gamle, mens nåtiden var deres elever og barn, 

og i stedet hadde snudd om på den (Liedman 2013: 136). I stedet for å se på forholdet mellom 

tidligere og senere generasjoner som et forhold mellom foreldre og barn, nytolket Bacon det 

historiske forløpet og sammenliknet det med menneskets utvikling. Basert på dette bildet, 

utvikler Diderot en teori om at «de ville» var barn, mer biologisk innrettet i sin tenkning enn 

europeerne, som ikke bare var modne, men overmodne.55 Sammenlikningene falt sammen 

med et syn på barndommen som var i endring: der den tidligere ble ansett for å være en 

periode preget av utilstrekkelighet og avhengighet, representerte den etter hvert en tid full av 

spontanitet og ekte følelser (Liedman 2013: 136). 

Ingstad peker gjentatte ganger på villreineterns evne til å leve i «nuet», uten tanke for 

morgendagen: «Blev der skutt nok til å dekke behovet for en dag var det aldri tale om å sikre 

sig for den neste. Å bryte leir med tungt lass i sleden bød indianerne imot, fort og lettvint 

kjøring var viktigste av alt. Og nevnte jeg fremtiden, svarte de sorgløst at var der ren i dag, så 

kom der vel noen i morgen også» (Ingstad 1931: 155–156). Åpenbart finner han slik 

kortsiktig tankegang merkverdig, men Ingstad bøyer seg for den nomadiske skikken, og stoler 

på Antoine, «vårt kompass»: «Landet lå tomt bak oss. Fremover, stadig fremover inntil vi 

støtte på renflokkene, det var indianernes skikk» (Ingstad 1931: 157). For øvrig skildrer 

Ingstad leirlivet som alt annet enn spontant og sorgløst, snarere bærer det preg av 

rutinemessig hardt arbeid: «Tidlig om morgenen tok jegerne avsted med hundene, hver i sin 

retning. Stundom var vi på farten 3–4 dager i trekk, satte sakser og skjøt ren» (Ingstad 1931: 

170–171). Tilsvarende gjelder for kvinnene i det patriarkalske stammesamfunnet, som 

definitivt synes å tenke på morgendagen:  

 

De lå ikke på latsiden. Fra tidlig om morgenen til sent på kveld var de i aktivitet. Tørrkjøtt 

skulde skjæres, skinn garves, mokkasiner og renpesk syes, teltet holdes i orden, friskt granbar 

legges på gulvet, mat lages til alle døgnets tider, tyvaktige hunder jages ut av teltet og unger 

                                                           
55 Diderot unngikk sammenlikningens ytterste konsekvens, som ville være å antyde den europeiske sivilisasjons 
forestående død (Liedman 2013: 136). For øvrig var ikke et slikt tema fremmed for tiden; indirekte aktualisert 
gjennom Edward Gibbons verk om romerrikets nedgang og fall. 
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dies. Best som de satt med hendene fulle måtte de fly fra alt, slenge renskinnsposen med den 

minste ungen over ryggen, spenne sneskoene på og begi sig ut i skogen på vedhugst. 

Krumbøide under vekten av svære stokker vendte de tilbake og svang så øksen som karfolk. 

(Ingstad 1931: 171) 

 

Slik nyanseres de stereotype dikotomiene ved at de blir gjort tvetydige i Ingstads 

inkonsekvente skildringer av naturmennesket, hvor generaliseringer tenderer til å gli ut i mer 

nyanserte skildringer og motsatt. Riktignok etableres det en analog forbindelse mellom 

tradisjon og villreineternes nomadiske identitet, men i motsetning til Høygaard og Mehren, 

som reduserer og forenkler, og hevder at ingen grønlendere bekymrer seg for fremtiden, men 

«lever som alle naturbarn i nuet» (Høygaard og Mehren 1931: 38), yter Ingstads former for 

kulturkontakt  en viss motstand mot fastlåste forestillinger, også fordi modernitet og tradisjon 

gjerne fremstår som foranderlige og flertydige størrelser i teksten, snarere enn fastlåste 

antiteser. Villreineternes leir er ikke et urørt samfunn, men er merket av kontakten med andre 

kulturer gjennom misjonsvirksomhet og handel. I dette komplekse skjæringspunktet kommer 

en rekke paradokser til uttrykk, også når det gjelder indianernes språk. 

 

3.2.2.3 Språk 

Det er en vanlig oppfatning å tenke at språkbruk og intelligens har en direkte sammenheng, og 

et historisk viktig spørsmål har vært hvorvidt språket definerer mennesket som sådant.  

Nesten alle fremskrittsideene fra 1700-tallet rommet forestillinger om språkets opprinnelse og 

utvikling, og periodens ambivalente innstiling til fremskritt og opprinnelighet var påfallende 

når det gjaldt oppfatninger om dette temaet (Liedman 2013: 136). Et av de mest interessante 

bidragene er Diderots dialog Le neveu de Rameau (Rameus nevø,56 skrevet i 1761–1762), som 

handler om språket og følelsen, men også innflytelsesrike personer som David Hume, Étienne 

Bonnot de Condillac, Jean-Jacques Rousseau og Johann Gottfried von Herder hadde teorier 

og ideer om språket (Liedman 2013: 136). Rousseau skisserer for eksempel en språkhistorie i 

sitt Essai sur l’origine des langues («Essay om språkenes opphav», 1781), som begynner med 

de villes spontane følelsesuttrykk, der mødre bruker et for anledningen oppfunnet fantasispråk 

i samværet med sine barn og ingenting som kan sammenliknes med ord forekommer. Først 

når mennesker begynner å leve sammen i smågrupper og organiserte samfunnsformer 

begynner språket å ta form, ifølge Rousseau (Liedman 2013: 138). Med Herders skrift Üeber 

den Ursprung der Sprache (1770) kom det synlige bruddet, hvor han ikke bare tegnet 

                                                           
56 Verket ble publisert posthumt, og den norske utgaven kom i 1994. 
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konturene av en annen språkhistorie, men også hadde et annet syn på språkets 

kunnskapsmessige forankring enn Condillac, Hume og Diderot. I tradisjonen etter Herder ble 

ideen om den indoeuropeiske språkfamilien utviklet, og med den forsvant forestillingen om at 

alle språk skulle slekte på hverandre (Liedman 2013: 139–140). Det som derimot ikke 

forsvant, var forestillingen om at folk på et tidlig utviklingsstadium var språkløse. Darwin 

antok for eksempel at folk fra den søramerikanske sydspiss ikke hadde språk (Liedman 2013: 

140).  

Reiseskildringenes gjenfortellinger av samtaler med innfødte er ofte direkte koblet til 

tekstens koloniale diskurs, og avdekker en ujevn maktrelasjon – også på det syntaktiske nivå. 

I samtlige av de verker jeg har sammenliknet Pelsjegerliv med i dette avsnittet, fremstilles de 

innfødte som barnlige eller tilbakestående, gjerne med et begrenset ordforråd, og Martens er 

den som går lengst i sin uforstand, når han spionerer på guajaqui-indianerne: «Noget sprog 

kunde vi ikke forstå at de hadde, kun nogen dels hviskende, dels høie lyd. Men de forsto 

hverandre godt» (Martens 1932: 23). 

Flere av Ingstads dialoger med de innfødte representerer intet unntak: Ingstad 

oversetter gjerne sitt eget språk til et flytende norsk, mens de innfødte snakker gebrokkent, 

som når han padler ut til en av øyene i Store slavesjø under en influensaepidemi og treffer på 

indianeren Dreybone: «’Hallo!’ roper jeg, ‘hvad er på ferde?’ Han ser opp med røde, rinnende 

øine og sier: ‘Hvit manns sykdom. Alle indianer syk. Noen dø, snart jeg også,’» (Ingstad 

1931: 117–118). Noen sider senere blir vi gitt en leksjon i språkbarrierene mellom Ingstad og 

«rødhudene»:  

 

Hvad disse folk kunde av engelsk, var høist minimalt, det innskrenket sig til enkelte ord som: 

white-fox, lots, sticks, far, sleep og et par til. Imidlertid hadde jeg så smått begynt å få et grep 

på det chipewyanske tungemål. Mitt ordforråd var begrenset, mine strupelyder klang selsomt 

og vakte berettiget opsikt, men jeg kunde da hakke i vei og gjorde stadige fremskritt. (Ingstad 

1931: 133) 

 

Ved å se seg selv utenfra, som både stotrende, fremmed og komisk, skiller Ingstad seg med ett 

ut fra de andre reiseberetningene. Der Høygaard og Mehren morer seg over det de oppfatter 

som grønlendernes ensidige adjektivbruk, og kaller deres prat for «palaver»: «et fremragende 

godt ord» som «englenderne» har «i sitt sprog fra koloniene», som forklares med «den 

skvalderen og latter som naturfolk alltid opvarter med når de overlates til sig selv i en flokk» 

(Høygaard og Mehren 1931: 38), forsøker Ingstad å se seg selv med «den Andres» øyne. Men 

dette skjer altså ikke konsekvent, og til tider er det nesten så vi hører det intertekstuelle ekko 
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fra «Aschehoughs utvalgte for gutter», utgitt i mellomkrigstiden, hvor indianerne riktignok 

har kommet noe lenger enn villmenn som kun sier «ugh!», og nå er blitt de hvites kamerater, 

med færre tatoveringer og barbariske tilbøyeligheter – men hvor menn, bål, dyr og våpen 

fortsatt er sentrale «speider»-motiver (Nøding 2003: 218-219).  

I kapittelet om tundraens indianere, slår Ingstad fast, i etnografisk presens, at «sproget 

hos disse indianere, det Chipewyanske, er klangløst og grøtet i uttalen» (Ingstad 1931: 189). 

Dette i motsetning til «det sydligere Cree, som har et kraftig klangpreg og distinkt uttale», 

skriver han, før han utdyper: «En av vanskelighetene ved det er at en svak nyansering av 

tonelaget betinger forskjellen mellem en rekke ord som for eks. ved Tsa, Tha, Zah, Zàs, som 

betyr henholdsvis bever, mår, sol, bjørn» (Ingstad 1931: 189). Hvordan en språklig 

nybegynner som Ingstad kan vite hvorvidt det chipewyanske språk er grøtet og uartikulert 

eller ei, kan man jo undre seg over, og når det gjelder skriftspråk, er visst heller ikke det noe 

som har utviklet seg hos de innfødte, ifølge Ingstad. Riktignok tar han sine forbehold, gitt en 

myteomspunnet klippe med en innskrifts potensielle eksistens «etsteds ved Taltson-elven», 

som åpner for kjennskap til «et enklere tegnbruk» (Ingstad 1931: 189). Men inntil den er 

funnet, «må man anta at deres tegn har vært av mere primitiv natur som merker på trær, en 

bestemt opstilling av stokker ved en rute eller leirplass, samt røksignaler» (Ingstad 1931: 

189). Til tross for at «noe av dette sitter ennu igjen», har det veket plassen for et «effektivt 

skriftsprog», innført av en misjonær på midten av 1800-tallet, og dette språket skal være 

«genialt i sin enkelhet»: Takket være 73 tegn, som uttrykker hver sin stavelse,57 «kan en 

indianer tilegne seg skrivekunsten på noen ukers tid» (Ingstad 1931: 189), skriver han, og 

antyder med dette at tundraens folkeslag er et oppegående folkeslag, åpen for ny kunnskap. 

Forandringene i kjølvannet av moderniteten skildres ikke bare som et tap, som fjerner 

indianerne fra sin tradisjonelle autentisitet, men også som en mulighet til å erverve seg ny 

lærdom, gjennom skrivekunsten. Ingstads europeiske tenkemåte og tilnærming til livet, hvor 

troen på rasjonalitet og vitenskap ligger til grunn for hans etnografiske betraktninger av 

naturmenneske, reflekterer han lite over. Snarere er det de materielle rammene som blir 

gjenstand for pelsjegerens funderinger, hvor villreineternes «forhistoriske» kultur ofte blir 

gjenstand for en nostalgisk idealisering. 

 

                                                           
57 F. eks: C´= tta, U´ = tte osv. (Ingstad 1931: 189). 
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3.2.2.4 Kultur 

Med den europeiske koloniseringen fulgte antropologien, og «kultur» blir et nøkkelbegrep for 

å forstå andre folkeslags tankesett og levevis: Når andre er forskjellig fra oss selv, beror det 

ikke nødvendigvis på raseforskjeller – det kan også være fordi deres kultur er annerledes enn 

vår egen, som Dag Østerberg poengterer i sitt essay om Det moderne (Østerberg 2005: 263). 

Når så forskjellene skulle beskrives, måtte de relativiseres. Kulturantropologenes erfaringer, 

som stred mot den kulturelle evolusjonismen, førte til at «feltarbeid», med alle sine små og 

store fallgruver, ble innført som metode. Med Boas’ kulturrelativisme skulle skikker og 

sedvaner forstås ut fra sin egen kulturelle kontekst, nærmest i motsetning til den etnosentriske 

metoden (grovt sagt), og ble slik et uvurderlig teoretisk premiss og metodisk hjelpemiddel i 

antropologien. Når det gjelder selve begrepet «kultur», har det gjerne blitt omtalt som ett av 

språkets to eller tre mest kompliserte ord, og tidlig på 1950-tallet samlet de amerikanske 

antropologene Kluckhohn og Kroeber (1952) sammen 162 ulike definisjoner av begrepet 

(Eriksen 1998: 24). Når jeg operer med «kultur»-begrepet i denne sammenheng, baserer jeg 

meg på Thomas Hylland Eriksens svært løse definisjon (som igjen er basert på Tyler og 

Geertz), hvor kultur oppfattes som «de ferdigheter, oppfatninger og væremåter personer har 

tilegnet seg som medlemmer av et samfunn» (Eriksen 1998: 25). Eventuelt, for nærmest å 

understreke det fluktuerende og ustabile som ligger i begrepets natur: «det omskiftelige 

meningsfellesskapet som gang på gang etableres og forandres når mennesker gjør noe 

sammen» (Eriksen 1998: 25).  

Jeg har tidligere poengtert at det geografiske nord og det imaginære «Nord» gjerne forstås 

som to uavhengige forestillinger – hvor det mentale «Nord», som representant for den rene, 

ekte, men også vitale kraft, gjerne kontrasteres med «Sør», et symbol på sivilisasjon og 

korrumpert modernitet. Slik fremstår «Nord» som et tilfluktssted og en befrielse fra 

«sivilisasjonen som nekter å slippe taket», som Melberg skriver om den moderne nomaden 

(Melberg 2005: 38). Tilsvarende opptrer villreineterne i Ingstads prosa ofte som 

symbolkonstruksjoner som minner om the noble savage, og fremstår således som et idealisert 

og nostalgisk symbol, som særlig projiseres i skildringene av deres jaktkultur: «Indianernes 

ur-instinkter flammet opp. Her var renen, jag den, drep den! Alt på et eneste brett for en 

sanseløs berusende jakt, for en chanse til å se dyret segne i sneen […]. De var som ulver med 

lukten av friskt kjøtt i neseborene» (Ingstad 1931: 164–165). Men som Janicke Stensvaag 

Kaasa skriver i avhandlingen Shaped by the North, Shaping the North. English-Canadian 

Travel Writing in the 1950s (2017), som handler om hvordan reiselitteraturen spilte en viktig 
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rolle i ideen om et nytt kanadisk nord etter annen verdenskrig, handler mye av den kanadiske 

30-talls- litteraturen om maskuline eventyr – samtidig som de også har et fokus på naturvern 

og dyrevelferd. Dette i motsetning til reiselitteraturen fra 1920-tallet, hvor etnografiske tekster 

som Stefanssons The Friendly Arctic dominerte (Kaasa 2017: 43). Slik sett plasserer Ingstad 

seg i en mellomposisjon, når han trykker på pauseknappen i den kronologisk fortalte 

«villmannsboken» og vier et eget kapittel til villreinen, hvis nomadiske vandring mellom 

beiteområder stiller store krav til areal, som også fremstår som en forklaring på villreineternes 

flakkende kultur. I dette kapittelet toner han ned sitt eget jeg, og vi følger i stedet reinsdyrenes 

syklus gjennom et år; fra tundraen i nord, til skogene i sør, og tilbake igjen: «Med usvikelig 

sikkerhet før ledersimlen an!» (1931: 123). Her beskriver han også modernitetens negative 

innvirkning på dyrets livsbetingelser, som i sin tur får livstruende konsekvenser for 

villreineternes liv og kultur, når reintrekkene brått avviker fra sine gamle ruter under vår- og 

høstvandringen, grunnet inuittenes posteringsjakt med skytevåpen: 

I de senere år har det således vært iøinefallende hvorledes renen har undgått store strekninger 

av det vestlige arktiske kystområdet hvor den før var tallrik. Det er betegnende at man vest for 

Coppermine-floden har begynt å overføre tamren fra Alaska. Grunnen til villrenens forsvinnen 

i disse egne er, at eskimoene har fått moderne skytevåben. […] Simlene blev utestengt fra 

øene, deres sikreste tilfluktssted under kalvefødselen. (Ingstad 1931: 127) 

 

Ingstad skriver at de kanadiske myndighetene forsøker å imøtegå slike utfordringer ved å 

forordne nedleggelse av en del av utpostene, noe som igjen vil få konsekvenser for inuittene: 

«Dette vil antagelig bevirke en delvis forflytning av eskimostammene som nu i stigende grad 

er pelsjegere og vanskelig kan undvære handelsboden» (Ingstad 1931: 127). Samtidig skriver 

han at indianerne, under innflytelse av kanadisk politi, er i ferd med å «komme bort fra sitt 

hensiktsløse masseslakteri» og at reinen også har fått sin egen naturpark; Thelon Game 

Sanctuary. For øvrig kan ikke jakten på villrein begrenses i nevneverdig grad, ifølge Ingstad, 

for da kan ingen lenger ferdes fritt innover ødemarken med hundesleden, da reinkjøtt er mat 

for mennesker og dyr: «Og nekter man Villren-eterne det fri flakkende liv efter renen er de 

ferdige, for da røver man dem for det som er selve livsnerven i deres eksistens» (Ingstad 

1931: 129). 

Slik viser Ingstad frem et komplekst og mangfoldig kanadisk nord, hvor tekst-eksterne 

forhold som politikk, økonomi og praksis også påvirker stereotype forestillinger i selve 

reiseberetningen, også når det gjelder naturmennesket: Den edle villes eksistens viser seg å 

være et porøst ideal, som oppløses i teksten når det kommer i berøring med modernitet; 
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herunder nye sosiale, kulturelle og økonomiske strukturer. Urinnvånerne fremstår i stedet som 

den moderne ville, bevisst eller ubevisst i Ingstads tekst, i en tilværelse hvor deres 

tradisjonelle kunnskaper og liv alt på Ingstads tid er i ferd med å anta et mytisk skjær. Dette er 

Ingstad åpenbart klar over, og han er heller ikke er i tvil om at den skjebnen som venter 

«barna» som «klamret seg til livet der inne i skogene på forfedrenes vis» fra «de hvite menns 

land», er «håpløs». Hvorfor han ikke selv ønsker å leve som villreineter resten av livet, 

utbroderes heller ikke nevneverdig. 

Som Kaasa skriver i sin avhandling, forvandles Yukon, Nordvestterritoriene og Nunavut 

seg fra å være urørt villmark til å bli forstått som bebodde områder av økonomisk og 

geopolitisk betydning for Canada etter annen verdenskrig. Når Ingstad som antropolog og 

forsker in spe skriver om kulturen til tundraens indianere, det være seg samliv, arbeidsdeling, 

oppdragelse, jus, språk, skikker, håndverk, musikk eller religion, foregriper han denne 

forvandlingen og utfordrer samtidens reiselitteratur ved å vise hvordan det av kulturell 

kontakt med «civilized people» har oppstått hybride kulturformer, for eksempel når det 

gjelder religion, hvor gamle forestillinger lever side om side med den katolske lære, noe som 

også viser en evne til forandring og tilpasning: «Med lange mellemrum hadde stammen vært i 

kontakt med katolske misjonærer. I det ytre hadde det satt sine merker. Men nu og da fikk jeg 

et glimt inn i en annen tankekrets, en verden av overtro og gamle forestillinger hvor ulv, elg, 

ren, bjørn og naturkreftene blev levendegjort i ånder» (Ingstad 1931: 172). Samtidig viser 

sammenblandingen av ulike kulturelle sfærer til en ambivalens knyttet til egen identitet, en 

tilstand den postkoloniale teoretikeren Homi K. Bhabha kaller for «the in-between», det som 

er imellom (Claudi 2013: 198), som riktignok betegner de mellomformer som oppstår mellom 

kolonimakten og den koloniserte, men som også kan være en dekkende betegnelse for 

Ingstads opplevelse knyttet til kulturmøte med villreineterne. Ikke bare utfordres Ingstads 

egne stereotype holdninger, noe som bidrar til en vanskeliggjøring av tekstens forestillinger 

om villreineternes tradisjonelle kultur, men han makter også å peke på komiske 

konstruksjoner i vårt vestlige, kapitalistiske og imperialistiske verdensbilde, som ikke bare 

rammer religion og ideologi, men også sider ved valg av ektemake:  

 

Når mannen er mer eller mindre likeglad med hvorledes hans livsledsagerske ser ut, er det da 

ikke fordi han mangler sans for kvinnelig charme, men fordi han er nødt til å la praktiske 

hensyn ha forrangen. En kold vinterdag er det en mager glede å ha en vakker kone hvis det 

skal skorte på med mokkasiner, tørrkjøtt og skikkelig stell. (Ingstad 1931: 196–197) 



87 
 

Fordi han legger seg tett på en kolonial diskurs, og samtidig tar i bruk ironi og underliggjøring 

som grep, fremstår villreineterne som noe mer enn forenklede symboler, fremelsket av den 

vestlige kulturen, det være seg fra opplysningtidens moderne rasjonalisme eller romantikkens 

primitivisme.  

 

3.2.2.5 Tidsånd som apologi for kolonial diskurs? 

Til tross for at Ingstad er en typisk representant for sin tid, vitner hans åpenhet og forståelse 

for villreineterne og deres kultur om en sterk beundring for deres menneskelige generøsitet og 

ydmyke samspill med naturkreftene. Enkelt og nærmest ærbødig beskriver han 

naturmenneskets strie liv og kamp for tilværelsen i et land hvor den arktiske vinteren varer i 

åtte måneder. Nå, som i tidligere tider, er villreineternes tilværelse betinget av reinjakten, og 

pelsjakten har de lite til overs for: «Har de pelsverk nok til å skaffe sig det nødvendigste i 

retning av ammunisjon, slede, seletøi, kaller de det ‘masse skinn’ og slår sig til ro med det», 

da er han «lykksalig og har ingen videre ærgjerrighet» (Ingstad 1931: 190–191). Moderne 

fangstmetoder med skytevåpen er nå blitt det vanlige, men ifølge Ingstad husker den eldre 

generasjonen fortsatt de gamle jaktmetodene, hvor reinen ble stukket ned med spyd eller felt 

med pil og bue, som fortsatt var i bruk på slutten av 1800-tallet. I flere av Ingstads 

naturlyriske skildringer og jaktscener forsvinner det eurosentrisk fortolkende blikket, og hans 

opplevelser synes nærmest å smelte sammen naturmenneskets forestillingsverden, hvor troen 

på skytsdyr og ånder legemliggjort i dyr fortsatt eksisterer, og legender og sagn om sol, måne, 

stjerner, vind og fjell gir forklaringer på fabelsk vis, og hvor det som først og fremst må 

vernes, er jaktlykken. Ingstad skildrer alle disse «hedenske drifter», og forklarer enkelt og 

greit at en slik idéverden alltid vil bli slik hos «et folk som frister livet i ødemarken, prisgitt 

dens luner» (Ingstad 1931: 202). Det religiøse blikket til Ingstad er imidlertid dobbelt, når han 

humoristisk beskriver hvordan Kajáse hver eneste kveld kneler ved et talglys og ber til Jomfru 

Maria. Slik flettes katolisisme og hedensk tro seg sammen i Ingstads flerstemte diskurs: På 

den ene siden er han en analytisk vitenskapsmann på feltarbeid med blyant og papir, på den 

andre siden en empatisk deltaker som lever seg inn med de innfødte. Lyrisk ordkunstner og 

forståelse for menneskehetens enhet og mangfold på den ene siden, etnograf med kolonial 

diskurs på den andre. Slik oppløses de homogene stereotypiene, som bevisste eller ubevisste 

strukturelle og tematiske grep fra Ingstads side, og fremstår som en blanding av en idealisert 

fortid og realistisk nåtid, hvor gamle og nye verdier eksisterer side om side – også i 

villreineternes leir. 
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Analysen av «naturmennesket» har betont kulturelle spenninger mellom 

«naturmennesket» og «kulturmennesket», farget med tidens aksept for en kolonial diskurs. 

Ingstad er av den oppfatning at villreineterne vil miste sin identitet når den den stolte 

nomadiske fangstkulturen går til grunne. Samtidig er det ingen hylnings-retorikk han 

bedriver; evnen til å leve i pakt med naturen er noe han ser verdien av, men ikke noe han 

idylliserer. Når villreineterne fremstilles som naturbarn, vektlegges det primitive og barnlige i 

motsetning til Ingstads egen rasjonalitet. Peter Wessel Zappfe har skrevet om Ingstad at han 

var født i «heltetidens siste time», noe som ytterligere kan belyses av en artikkel om Knud 

Rasmussen, hvor Kirsten Hastrup fremhever det faktum at de store ekspedisjoners tid var den 

siste fasen «i et det prosjekt, som Oplysningstiden havde rendyrket, og som bestod i at se , 

samle og systematisere så meget som muligt fra den store verden […] sprog skulle beskrives, 

lande kortlægges, og mangfoldighetene ordnes» (Hastrup 2004: 89 / Brøgger 2011: 184). 

Samtidig var det også en tid, ifølge Hastrup, «der ikke skammede sig over kolonialismen, 

men tværtimod anså den for å være et naturligt gode for begge parter» (Hastrup 2004: 89). 

Ingstad repeterer stereotype forestillinger i teksten, men uttrykker samtidig en bevissthet om 

de mer nyanserte sidene ved kulturen – ikke minst hva gjelder de forandringer samfunnet og 

menneskene gjennomgår som følge av moderniteten. Slik fremstår Ingstads diskurs mer plural 

enn reduserende, mer prøvende enn autoritær og stigmatisk i forhold til annen reiselitteratur 

fra hans egen samtid, noe som viser at han erkjenner kompleksiteten ved emnene han 

tematiserer. 

3.3 Tid 

I Pelsjegerliv følger Ingstad prosessene i naturen, omskifteligheten og det sykliske. «Slik er 

jeg med på våren fra dag til dag, der jeg drar inn gjennem skogene på utkik efter beverhus», 

skriver han, og skildrer en intens tilstedeværelse i det landskapet han ferdes i (Ingstad 1931: 

78), hvor årstidene er et viktig strukturerende element – også for selve teksten. Samtidig er 

tidsopplevelsen flerstemt: I tillegg til årstidene, og indianernes mytiske tid, råder Ingstad og 

Dale over tre klokker i hytta ved Elgsjøen. Slik forsøker de paradoksalt nok å holde styr på 

Greenwich-tid – også i villmarken. 

På den ene siden lar Ingstad seg flyte med naturens kretsløp, hvor årstidene og døgnets 

«solefall» og «solrenning» definerer livsrytmen, og forbinder det natursensible selvet til alt 

levende. På den andre siden lar han seg kontrollere av klokken, selve sinnbildet på den 

moderne tid. Ingstad innser selv det paradoksale i å være prisgitt oppmålt tid i ødemarken; en 

oppfinnelse tuftet på sivilisasjon, kanskje den kunstigste av dem alle. Med ambivalensen 
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knyttet til tid blir Ingstads sivilisatoriske idiosynkrasier omgjort til en symbolsk, fysisk og 

nærmest klovneaktig kamp med gjenstridige urverk og den moderne og uniforme 

punktligheten selv. I takt med en dypere erkjennelse av naturen og harmonien han opplever 

ved denne livsformen, blir klokketiden etter hvert noe like uvesentlig for Ingstad, som den var 

for et før-moderne menneske i et Gemeinschaft-fellesskap, og han slår fast at «tiden er noe 

som ikke teller der nord» (Ingstad 1931: 104). Ambiguiteten til dette abstrakte fenomenet, 

som uten tvil kan beskrives som en sivilisasjonskritisk posisjon, vil være mitt poeng i 

fortsettelsen. 

Men først litt om begrepet «tid» – og tidsmålingens historie. 

 

3.3.1 Om begrepet «tid» og tidsmålingens historie 

Modernitet og kristendom har punktlighet til felles. På 1200-tallet, da ideen for den 

mekaniske klokken ble lansert, var poenget å gjenskape de himmelske bevegelser og 

fremstille et mikrounivers der den store verden, makrokosmos, ble speilet i en liten skala 

(Liedman 2013: 59). Riktignok hadde klokker av ulike slag, det være seg solur, timeglass og 

vannur, eksistert lenge før dette. Men der den type klokker ikke virket om natten eller i 

overskyet vær, og hele tiden måtte snus eller fylles på, hadde det mekaniske uret utholdenhet 

og varighet – ikke minst kunne det hakke seg gjennom lange og mørke netter. Tidlig ble uret 

utstyrt med slagverk, som høylytt forkynte tiden for sine omgivelser. Gjennom lyden av 

kirkeklokkene og den synlige urskiven vokste klokkens betydning kontinuerlig (Liedman 

2013: 57). Alt i senmiddelalderen ble klokken i rådhuset eller i kirketårnet brukt i større byer 

for å opplyse om arbeidsdagens begynnelse. Der jordbruket måtte underordne seg naturens 

kretsløp og de biologisk bestemte årstidsvekslingene, var industri og håndverk uavhengig av 

dette (Liedman 2013: 65). At forestillingene om tid endret seg mellom 1600 og 1800, kan vi 

se av beskjeftigelser til sentrale filosofer og vitenskapsmenn; ikke minst forsterkes klokkens 

rolle som modernitetssymbol av den status den fikk under den vitenskapelige revolusjonen på 

1600-tallet, som dyrket både tekniske instrumenter og en mekanisk naturforståelse, noe som 

gjorde urverket til den nye naturfilosofiens favorittmaskin (Krefting 2013: 170–173). Galileo 

Galilei målte for eksempel planetenes bevegelser i minutter og sekunder ved hjelp av en 

pendel tidlig på 1600-tallet, og litt senere laget den nederlandske vitenskapsmannen 

Christiaan Huygens (1629–1695) det første pendeluret; som frem til 1930-tallet ble regnet 

som det mest nøyaktige instrumentet for å måle tid (Krefting 2013: 173).  

At menneskers forhold til tiden endret seg i større deler av Europa, og særlig i byene, 

fikk en rekke konsekvenser. Tiden ble sekularisert og bidro til å skape et nytt differensiert 
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skille mellom offentlig og privat liv: på den ene siden arbeid og forpliktelser, på den andre 

siden frie sysler. Så vel klokken som kalenderen muliggjorde homogen tid som kunne binde 

mennesker, ting og ulike kulturer i forskjellige deler av verden sammen, innenfor et enhetlig 

temporalt og historisk kontinuum (Krefting 2013: 170–171). I verket Surveiller et punir 

(1795) (Overvåkning og straff. Det moderne fengsels historie) fremhever den franske 

idéhistorikeren Michel Foucault urverkets nye betydning på 1600-tallet på annet vis: Som et 

sentralt instrument i den sekulære disiplineringen av individer i skole og militærtjeneste, men 

også innenfor de første kapitalistiske industrivirksomhetene, hvor organisering av strenge 

tidsskjemaer blir essensielt. Gobelin-skolen i Paris, opprettet i 1667, fremheves som et 

eksempel på hvordan «det i den klassiske tidsalder utvikles en ny teknikk for å ta seg av den 

enkeltes tid, for å styre tidsforholdene, kroppenes og kreftenes forhold for å utnytte tiden 

maksimalt» (Foucault 1977: 144).  

Allikevel skulle det ta århundrer før klokken ble en disiplineringsmaskin som folk flest 

innrettet seg etter. I industrialiseringens tidlige fase, fra sent 1700-tallet og minst hundre år 

frem i tid, motsatte arbeiderne seg ofte arbeidsledernes og fabrikkeiernes krav til bestemte 

arbeidstider, noe som førte til konflikter og straffetiltak. Fordi den moderne punktligheten 

ikke bare forandret hele livsrytmen, men også selve livsopplevelsen, kunne den bare 

innarbeides i en langsom prosess. For industrien i byene var tiden en avgjørende faktor, noe 

som endret ideen for hva frihet og ufrihet var, og med den moderne punktligheten ble frihet til 

fritid (Liedman 2013: 65). Å følge bestemte tider i stedet for solens gang over himmelen, 

skyggenes lengde og demringens langsomme rytme, krevde en indre beredskap, som igjen 

kunne forårsake stress, ikke minst tematisert av Hamsun, når han skildrer den sensitive Sult-

heltens brøkfølelser og kamp mot byen – i en konstant utakt med tiden. Etter hvert flyttet 

imidlertid tiden inn i arbeidernes bevissthet.  

Utbyggingen av jernbaner skapte et behov for at større områder eller land måtte 

innrette seg etter én felles tid. Toget frigjorde riktignok menneskene fra forfedrenes 

stedbundne liv, men man ble også gjort oppmerksom på tiden som abstrakt fenomen (Severud 

2010: 22). Både postdiligencene på slutten av 1700-tallet og de tidligste togene hadde frem til 

normaliseringen av tiden klokker for å samordne de ulike rutetabellene, noe som i praksis var 

første gang man måtte samordne tiden på ulike steder. Dette betydde en skjerping av 

tidsdisiplineringen. Der jernbanen ble lagt, ble også tiden kolonisert, og behovet for å dele 

verden i tidssoner meldte seg. Tiden ble anglosaksisk, etter at sjønasjonen og supermakten 

England hadde kjempet en hard kamp mot Frankrike, og referansepunktet til nullmeridianen 
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ble lagt til Greenwich. Dette gjør også Ingstad til et ironisk poeng i teksten, når han om Dales 

dollarklokke skriver: 

 

Vi konstaterte at den gikk for fort, men hvor meget den vilde fortne hver enkelt dag i uken, lot 

seg ikke beregne. Mandag kunde den således ligge en time foran Greenwich tid, som vi fastslo 

på vårt vis ved å sikte inn Nordstjernen og ta nord- og sydpeiling efter skyggen av et stort 

grantre. Tirsdagen blev det til tre timer, onsdagen kunde den så å si gi Greenwich fullstendig 

på båten, og slå om til sin helt private tidsregning. (Ingstad 1931: 55) 

  

På humoristisk vis, og med vekslende hell, lar de to kameratene sitt tyske vekkerur og to 

dollarklokker få gjennomsyre det tradisjonelle livet i ødemarken, samtidig som de erkjenner 

det irrasjonelle ved å skulle speile moderne tids- og produksjonseffektive enheter i flukt med 

normaltid. 

Før øvrig ble tiden i Norge normal først på begynnelsen av 1890-tallet, senere enn i de 

fleste andre moderne stater. I 1880-årene hadde motstanden mot normaltid vært massiv, både 

fra vitenskapelige miljøer og fra bøndenes side. Annerledes stilte det seg da Bergensbanen og 

rikstelefonen var under etablering i 1890-årene, og loven om normaltid58 ble vedtatt i 1894 

(Severud 2010: 23). Med internaliseringen av tiden var med andre ord et livsmønster innrettet 

etter solen passé.   

 

3.3.2 Soltid i motsetning til klokketid 

Det har alltid manglet en vinter i Pelsjegerliv. Ingstad tilbrakte fire vintre i Nord-Canada, men 

i teksten får vi bare høre om de tre siste. Den første tilbringer han i en hytte ved Bat Lake i 

Alberta, omtrent 30 mil nord for Edmonton – sammen med fangstmannen John Sellie, som 

stort sett er ute på jakt med hundespannet sitt (Ingstad 2009: 67–68). Uten egne trekkhunder 

begrenser Ingstads pelsjakt seg til mindre innbringende dagsturer rundt hytta, og full av 

hjemve skriver han i dagboken på julaften i 1926: «La os være enig om at det tros alt har vært 

en fin julaften. Jeg var ikke oppe før 9.30 hvilket ikke har hendt mig før. Ingen jakt i dag. 

Campen skulle stelles til jul…» Etter å ha gjort rent, hugget juletre, spist og røkt «flere 

fortreffelige piper» for seg selv, fortsetter han: «Saa er der ikke mer at berette untagen at jeg 

har fulgt juletiden der hjemme paa klokken, lagt til 7 timer og tenkt en del. Mammas kaker 

har jeg savnet» (Ingstad 2009: 68). Gjennom et temporalt fellesskap binder klokken og den 

uniformerte tiden Ingstad mentalt sammen med familien i Bergen på julekvelden, noe som 

viser én globaliserende side ved moderniteten, hvor det mekaniske urverket revolusjonerte 

                                                           
58 Loven ble kalt «Landsmaalsloven» da den var den første på landsmål. 
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menneskets oppfatning av tid og rom. Der klokketiden og den sekulære disiplineringen en 

gang i tiden måtte innarbeides ved en langsom prosess, fremstår frigjøringskampen fra det 

objektive måleinstrumentet i villmarken først og fremst symbolsk: Mellom klokketid og 

soltid, mellom kulturmenneske og naturmenneske, det kristne og det hedenske, urbanitet og 

villmark, kultur og natur. Ingstads mål er uten tvil å leve mer primitivt, noe som initierer en 

bevegelse bort fra klokketiden, mot naturens kretsløp og indianernes mytiske tid: et søk etter 

autentisitet hvor Ingstads grunnleggende ambivalente vestlige forestillinger blir satt på prøve. 

Landskapet vi møter i Pelsjegerliv, er både villmark og symbollandskap. På den ene siden 

beskrives Nordvestterritoriet detaljert, med konkrete tids- og stedsangivelser, og på den andre 

siden skildres «Nord» som et historisk kontinuum; en sfære styrt av naturens innerste 

livsprinsipp, som står i en direkte forbindelse med en intensiverende energi som speiler 

årstider og kretsløp, fordunklet av moderniteten i den vestlige verden.   

I klokken ligger det en kulturkritikk. Det gjør det også hos Ingstad: «Det går fint an å 

greie sig uten klokke i villmarken», skriver han, og utdyper: «Efterhånden blir man selv som 

et timeverk, og kan når som helst på døgnet angi tiden med tilfredsstillende nøiaktighet. Hvis 

man derimot henfaller til å bruke klokken, blir man prisgitt den» (Ingstad 1931: 54–55). 

Historien om klokken er i høy grad historien om en stadig mer nøyaktig tidsmåling, og tegner 

man opp grafiske kurver over presisjonsnivået til klokker fra 1300-tallet og frem til i dag, vil 

man få en nærmest kontinuerlig fremgang (Liedman 2013: 66). Før utviklingen av raske 

kommunikasjonsmidler, hadde imidlertid hver by, hver landsby sin egen tid – noe som i 

praksis betød at man fulgte soltiden. Ingstad og Dale flyter med årstidene, følger høstsolens 

gang på himmelen, og ruster seg mot en ny vinter, slik også naturen rundt dem gjør det: 

«Stundom som vi satt over skrevs på bygget og svang øksen så storflisen gjøv, pløide store 

trekk av gjess av sted høit oppe i den blå luft. Da lot vi øksen hvile, og stirret efter dem. Der 

drog de av gårde mot sollyse land […]» (Ingstad 1931: 51). Å kun stole på naturens tegn, 

frekvenser og strukturer – samt eget innebygde timeverk, synes imidlertid å være en kompleks 

affære for et moderne menneske, og Ingstad og Dales tre klokker, «hver med sine 

eiendommeligheter», blir gjenstand for så vel underholdning som besvergelser i hytta ved 

Elgsjøen: «Først var det vårt tyske vekkerur», innleder Ingstad, før han beskriver en seig 

kamp mot et besjelet «urvesen» som ikke lar seg beseire:  

Det hadde en flott og feiende start, da vi skrudde det op tusen kilometer lenger mot syd. Efter 

hvert som vi kom innover nordligere breddegrader, la det en stigende motvillighet for dagen. 

Over Den Store Slavesjø måtte det rystes til liv flere ganger i døgnet, og da vi la inn gjennem 

landet, sovnet det blidelig inn på tolv minutter over elleve. I to måneder stod det på vårt bord i 
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hytten, og viste tolv minutter over elleve. Til slutt blev vi lei av å se dets slappe fjes, og hev 

det på dør. Det havnet ute mellem hundene, hvor det blev liggende med ryggen i været og se 

trist ut. Tilfeldig kom jeg forbi med et vedfang, og til min store forundring hørte jeg tikking. 

Slik var det jeg opdaget hemmeligheten ved det tyske vekkerur. Det gikk når man la det på 

maven. Så blev det tatt til nåde igjen. (Ingstad 1931: 55) 

 

Hva de to dollarklokkene angår, tar Ingstads «livet med ro», og «gikk eller stoppet eftersom 

den var i humør til» (Ingstad 1931: 55). Annerledes er det med Dales, som «var av en 

stadigere natur», da den, upålitelig eller ei, hadde som hovedregel faktisk å gå.  

I verket Maine Woods (1864) skriver Henry David Thoreau, etter å ha besteget Mount 

Ktaadn og fått ny innsikt, om hvordan kontakten med naturen kan gi oss røtter og hjemstavn 

med all sin visdom: «Talk of mysteries! Think of life in nature, – dailey to be shown matter, 

to come into contact with it, – rock, trees, wind on our cheeks. The solid earth! The actual 

world! The common sense! Contact! Contact! Who are we? where are we?» (Garrard 2012: 

74) 

Lydhørhet overfor natur og egne instinkter overhøres imidlertid av tikkende og 

gjenstridige urverk i koia ved Elgsjøen: «Omhyggelig holdt vi liv i alle tre klokkene, 

sammenlignet tidene, anvendte all vår matematikk, og kom ikke opi noen større ulelighet», 

skriver Ingstad, mens det lir utpå høsten, og også beveren legger «siste hånd på høstarbeidet» 

(1931: 52). Så våkner han en natt; det er bekmørkt i hytta: 

 

Jeg strøk av en fyrstikk, og kjek på min klokke. Den stod. Jeg gikk over til det tyske vekkerur. 

Det lå veltet om på ryggen i trossig stillhet. Jeg gransket Dales klokke, la øret inntil for å være 

helt sikker, for var der noen klokke i verden jeg mistrodde, så var det hans. Den tikket. Jeg 

kastet et blikk på viserne, som pekte på halv syv. Altså tid til å begynne dagen. (Ingstad 1931: 

56) 

 

I økokritikken vektlegges ofte det å lytte. Arne Næss forteller at mange sterke følelser kan 

vekkes til live når man i stillhet søker å «ta innover seg naturen i all sin velde» (Næss 2008: 

248 / Wærp 2018: 204). På den måten kan sinn og sanser skjerpes, og forholdet til naturen 

gjenopprettes. 

Med en god porsjon selvironi skildrer Ingstad hvordan stjernene stråler fra 

nattehimmelen og all common sense tilsier at det er natt. Dette til tross, Ingstad ignorerer 

natur og landskap, til fordel for Dales lunefulle ur: «Jeg fyrte op i ovnen, kokte og braste. 

‘Mitzu!’ sang jeg så ut, og Dale veltet sig søvndrukken ut av brisken. – Vi dumpet ned på 

hver vår stubbe, og åt. Så tendte vi pipene og satt der tause, mens vi ventet på at dagslyset 

skulle sive inn gjennem rutene» (Ingstad 1931: 56). Når daglyset lar vente på seg, sovner 
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Ingstad etter hvert inn: «Da jeg efter en lang og vederkvegende blund slo øinene op, falt den 

første grålysning inn gjennem ruten. Dales klokke viste nu middag. –»  

Slik fremstår klokketiden med ett som noe falskt, nærmest som en satirisk motdiskurs 

til naturens kretsløp, hvor intuisjonen blir en nøkkel til å forstå livets mysterium, og 

fornemmelser står i motsetning til intellektualisering. Ingstad forhandler mellom de ulike 

variantene av kultur- og natur- dikotomien som nærmest spilles ut som komposisjonelle 

prinsipper, i dette tilfelle klokketid og soltid, og signaliserer at han ønsker å minimere 

påvirkningen fra sivilisasjonen i møte med natur, årstider og artenes evige gjenkomst. Utopien 

fremstår tvetydig. På den ene siden lar naturvesenet Ingstad seg oppsluke av et «pastoralt» 

landskap, hvor han innretter seg etter kretsløp og årstider, og livsbetingelsene endres radikalt 

ved overgangen til en ny årstid: Han våkner en morgen, og finner landet hvitt. Leser livet i 

«tusen merker og tegn»: «Her har en elg brutt gjennem småskogen. Et lett dryss av løssne 

ligger foran hvert spor» (Ingstad 1931: 61). Så kommer våren til Canadas skoger: «Brått som 

et brus kom den innover den hvite stillheten. Nu syder og gjærer det overalt», og trekkfuglene 

vender tilbake: «[…] først av dem den statelige stokkand med det grønne speil på vingen»» 

(Ingstad 1931: 77). Bjørnen, som lenge har hatt «fornemmelser» våkner også til liv: «Det er 

blitt så smeltende hett i hiet, ikke til å holde ut» (Ingstad 1931: 77). De lyse sommermånedene 

innvarsles av at «de første svermer av mygg summer i skogbrynet» (Ingstad 1931: 93), og i 

kano «glir vi av sted inn gjennom den lyse sommernatt» (Ingstad 1931: 113). Med august 

kommer «stride høststormer» som «feier over vidden»: «Havet som lekte smilende blått om 

de talløse øer, velter sig tungt mot land, – Da kommer en uro over simlene. De beiter ikke 

lenger omkring på lykke og fromme; de vandrer» (Ingstad 1931: 122). Så er vinteren tilbake, 

ett år har gått: «Sneen kom for alvor og villrenen trakk av gårde mot øst» (Ingstad 1931: 140).  

På den andre siden taler «desertøren fra det moderne» (Edlund 2015: 236 / Wærp 

2018: 134) kretsløp og soltid midt imot: «Stearinlyset blir tendt og jeg kikker på klokken. Det 

stemmer, den er seks» (Ingstad 1931: 219). Etter nesten fire år i villmarken er det fortsatt 

vanskelig for pelsjegeren å klare seg uten en klokke som viser minutter og sekunder innen 

rekkevidde.  

Suksessen til det mekaniske uret skyldtes blant annet at det kunne utføres i forskjellige 

størrelser; fra tårnklokke til armbåndsur – og punktlighetens utbredelse, som begynte med de 

vesteuropeiske klostrene i middelalderen, for siden å legge store deler av den industrialiserte, 

og snart den postindustrielle verden under seg, har gjort det å fylle almanakken med 

nøyaktige tidspunkter til det det plikttroe menneskets stolthet (Liedman 2013: 67). Blant 

indianere og villreineterne stiller det seg annerledes, vant til å være prisgitt naturens 
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omtrentlige luner som de er. Der Ingstad og de andre pelsjegerne rastløse venter på 

natteskaren for å kunne forlate Snowdrift, venter indianerne i tålmodighet: «‘Hei Sousi! hvad 

er din mening?’ spør Dale […] vi snur oss alle mot Sousi. Han er barn av landet, og hans syn 

på en slik sak har vi respekt for […] ‘Mig se’, sier Sousi og smetter ut av teltdøren og ned til 

vannet» (Ingstad 1931: 76). Tilbake i teltet setter Sousi seg på reinfellen, og stopper pipen:  

 

Han tender den med omhu, tar noen drag, sier så: ‘Snart liten måne god skare kan hende.’ 

‘Pokker ta ham og månen,’snerrer Klondike-Bill foraktelig. ‘De har månen på hjernen disse 

indianerne’[…]. I dyp forakt for all indiansk videnskap snur Klondike-Bill sig helt rundt på 

maven. Henimot midnatt kommer kulden, kvass som midtvinters. Snowdrift våkner til liv. 

(Ingstad 1931: 76) 

 

Indianerne har også sin kalender, som instrument for å organisere den store tiden. Phresi, 

villreineteren Antoines kone, holder rede på familiens almanakk: «På et stykke bark skar hun 

en stripe hver dag», noe som åpenbart fungerer tilfredsstillende: «En dag fikk hun og Antoine 

det travelt med å telle striper. Da de var ferdige sa Antoine: «‘Kort tid, mitt folk komme.’ Så 

en kveld rislet det med hundebjeller inn gjennem skogen. […] Det var Villrein-eterne.» 

(Ingstad 1931: 141). Slik kan naturmenneskets tradisjonelle forhold til tid leses som omvendte 

speilbilder av den moderne klokketidens produksjonseffektive punktlighet. Sammen med 

villreineterne opplever også Ingstad å befinne seg i et mytologisert grenseland til hedenske 

forestillinger; der legender, sagn og drømmer fremstår som repetisjoner av naturen og 

kretsløpet. De tror ikke på en ånd eller en gud som står over alt, ifølge Ingstad, og livet etter 

døden er heller ikke avklart. Når det gjelder forklaringen på menneskets opprinnelse, er den 

knyttet til legender om ånder og dyr, og det eksisterer en legende om en syndeflod som 

«engang i tidenes morgen» skal ha oversvømt landet (Ingstad 1931: 199). Myter og 

virkelighet smeltes sammen; slik forsøker også villreineterne å samle alle hendelser og 

fenomener innenfor en felles tid. 

I villmarken går tids- og stedsforestillingene nærmest over i hverandre, på en måte 

som minner om Mikhail Bakthins kronotopbegrep; en sammenstilling av de greske ordene 

khronos og topos, som betyr henholdsvis «tid» og «sted», som betegner en forening av tid og 

sted i teksten. Bakthin brukte begrepet for å skille mellom de ulike romanformer utfra 

hvordan de fremstilte tid og rom. Ingstads plott har elementer av flere kronotoper, det være 

seg de antikke greske romansenes kronotop med sin «eventyrtid», veien, hvor tid og rom 

knytter det temporale sammen med det geografiske, og ikke minst idylldiktningens: Også i 

Ingstads villmark foregår handlingen på et avgrenset sted, distansert fra den øvrige verden, 
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hvor tiden mangler klare grenser, og hvor livsfaser og ulike generasjoners liv føres sammen til 

en syklisk enhet (Bakthin 1981 [1937–38]: 87–88 / Claudi 2013: 55) 

Kompasset har Ingstad mistet, og han undrer seg over indianernes evne til å orientere 

seg i villmarken: «Himmelen er klædt av stjerner og under dem farer farer nordlyset henover 

skogen. Tietchan peker på Den Store Bjørn, Nordstjernen og Pleiaderne. Jeg kan ikke følge 

med i alle hans billeder og underlige vendinger, men jeg forstår jo, at han beretter om sitt 

kompass» (Ingstad 1931: 153). Tietchan kaller nordlyset for en god klokke, og forklarer 

hvordan naturen merker sine stier, og peker på sneskavlene, «og gjør det klart at den som har 

øinene med sig efter en storm, kan ta sig frem efter dem, og han forklarer hvorledes trærnes 

bark og grener gir tegn om nord og syd», før han tilføyer: «’Kanskje stor stor vind i landet 

uten trær, kanskje ingenting se, indianer alltid vite vei, her,’ og smilende legger han fingeren 

på pannen» (Ingstad 1931: 153). Etter hvert lærer Ingstad å stole på sin indre magnetnål. I 

siste kapittel leser vi om en eventyrer som har tilegnet seg naturmenneskets ferdigheter og har 

gjort ødemarken til sitt hjem.  Nettopp idet «den enkle tilværelse sammen med hundene i leir 

og på langfart er blitt det selvfølgelige», gjør han vendereis og forlater sitt «Nord»: «Så bærer 

det av sted over talløse vann og vide sletter. Her er det ikke tale om å kjenne veien, for alt glir 

i ett, men min kurs er mot sydvest og jeg passer på solen. Efter en tid får jeg i det fjerne øie på 

indianernes ‘Hvite fjell’ som raker sine 200 meter over vidden. Da vet jeg hvor jeg er» 

(Ingstad 1931: 235). I kraft av sin kompleksitet, også når det gjelder synet på tid, 

problematiseres de polare motsetningene i teksten, og ambiguitet som et narrativt og tematisk 

litterært virkemiddel understrekes. Slik fremstår Pelsjegerliv selv som en mekanisk 

konstruksjon i sitt formuttrykk, et bilde på universet slik Ingstad forestiller seg det, som står i 

et direkte forhold til virkeligheten; et subjektivt mikrounivers som speiler den store verden, 

dens immanens og bevegelser – i en liten skala.  
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4. Epilog: Pelsjegerliv som tekstlig prosess 
 

Fredag 13. november 1931 står følgene notis å lese i Morgenbladet:  

 

Overettssakfører Helge Ingstad som i vinter i Geografisk Selskap fortalte om sitt fireårige 

ophold blant indianerne i Nord-Kanada, sender idag hos Gyldendal ut en bok om sine 

oplevelser. Bokens titel er ‘Pelsjegerliv’. Boken er spekket med helsides illustrasjoner. Den 

virkningsfulle vignett som pryder omslaget er utført av Frøydis Haavardsholm. (Morgenbladet 

13. november 1931)  

 

Kort tid etter utgivelsen mottok Ingstad et brev fra Knut Hamsun hvor det sto: «De er en 

mesterlig Iaktaker [sic] og Skildrer, og alt underbygger De med Viden. Deres ærbødige Knut 

Hamsun» (Ingstad 2009: 111). Ikke lenge etterpå traff de to gyldendølene hverandre på 

Theatercaféen – deres eneste møte – og de slo følge nedover Karl Johan mens praten dreide 

seg om tømmerhugst. Ifølge Ingstads gjenerindring svingte Hamsun på stokken og 

demonstrerte hvordan man hugger et tre slik at det faller riktig vei. Siden skulle Ingstad smile 

av forfattermøtets karakter og innhold, mellom Harald Griegs to mest innbringende forfattere 

på et ungt norsk forlag: Hamsun på det skjønnlitterære felt, og Ingstad på sakprosaens. 

Hamsuns anerkjennelse viser hvilken heltestatus Ingstad brått hadde tilegnet seg: 31 år 

gammel var han blitt en berømt mann, som trakk fulle hus med sine foredrag og lysbildeshow 

– i Aulaen, i Geografisk Selskap og overalt ellers. Pelsjegerliv ble en bestselger, og 

rettighetene ble raskt solgt til Sverige og Danmark. Siden ble den også oversatt til engelsk, 

tysk, fransk, finsk og tsjekkisk. Dens salgssuksess har skaffet boken utbredelse og 

bestandighet, og i tiden som er gått etter bokens første utgivelse i 1931, har den definitivt 

«vunnet venner», slik Ingstad formulerer det i 1957-utgavens forord; ord han siden skal 

komme til å gjenta i senere utgavers paratekster: «På mange måter har jeg fått inntrykk av at 

den har vunnet venner, og efterat den nå har vært utsolgt en tid, er det ikke få som har spurt 

om den ikke kommer på ny. Så her kommer den» (Ingstad 1957: 6).  

Spørsmålet om hva det er ved Pelsjegerliv som har gjort slikt inntrykk på Hamsun og 

oss andre i bokens vennekrets, har jeg forsøkt å belyse i de foregående kapitlene som tar for 

seg verkets struktur og ideologi. Imidlertid influeres tekstens betydning, ved siden av dens 

literaritet, også av dens materialitet, som både handler om verkets fysiske uttrykk og dets 

historiske kontekst. Pelsjegerliv har mellom 1931 og 2011 kommet ut i ti utgaver, i tillegg til i 

samlede verker, jubileumsutgaver, i reiseskildringssamlinger, og i Fakkel-serien. Et sentralt 

spørsmål blir derfor hvorvidt de ulike utgavene og deres historie formidler den samme teksten 



98 
 

til oss som lesere – og om man i det hele tatt kan snakke om én masterversjon, som ubesmittet 

og immatrielt kan stå som referanse og garantist?  

I det følgene vil jeg fokusere på Ingstads førsteutgave, Ausgabe erster Hand, fra 1931, 

og Ausgabe letzter Hand, fra 1994, den siste han beviselig rørte ved, og peke på noen sentrale 

tilføyelser, endringer, og faktorer som påvirker vår lesning av dem. Disse vil jeg diskutere 

innenfor rammen av oppgavens overordnede problemstilling: modernitet og vitalisme. Når det 

gjelder de mellomliggende norske utgavene, vil jeg kun presentere dem i en katalogform – 

dog med enkelte punktnedslag på den historiske utgivelseslinjen. 

 Men først litt om bokens sosiale og materielle kontekst.  

 

4.1 Om bokens materielle dimensjoner  

Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere59 ble en av Gyldendals største bestselgere 

gjennom tidene. Hvorvidt Ingstad traff en nerve i det norske folk som følge av «oppdager-

vakuumet» etter Nansen, Amundsen og Sverdrup, slik begge biografiene åpner for, vites ikke. 

Forlagsdirektør Harald Grieg været imidlertid en bestselger, og var ivrig etter å få den 

ubeskjedne debutanten, som visste å stille krav til verkets beskaffenhet, signert: 

 

Jeg tør i denne forbindelse bemerke at det utvilsomt vil være en vinding om der gives plads 

for billdestof i saa stor utstrækning som bokens ramme tillater det. Jeg har faat et klart indtryk 

av at læserne ønsker rikelig med billeder […] uten overdrivelse kan jeg vel si at mine er ut 

over det almindelige. (Brev fra Helge Ingstad til Harald Grieg, 25.7.1931, i Skarstein 2010: 

47) 

Ingstads detaljerte synspunkter når det gjaldt bokens fysiske aspekter, er noe som skal komme 

til å prege hele hans forfatterskap, og i brevet til Grieg demonstrerer han sine litterære 

ambisjoner – også når det gjelder verkets materialitet: «Bokens omslagsbillede vil bli utført 

av malerinden Frøydis Haavardsholm.60 Det vil angi en ulv som hænger i strupen på en ren, 

og bli utført i to farver» (Skarstein 2010: 47).   

                                                           
59 Jeg har tidligere i oppgaven påpekt at Ingstads arbeidstittel var Til Thelons Kilder (brev fra Harald Grieg til 
Helge Ingstad, 12.10.1931, Gyldendalarkivet i Skarstein 2010: 49/310). Åpenbart knyttet det seg en viss 
usikkerhet ved valg av tittel, og i henhold til Gyldendals forlagskontrakt, undertegnet av Helge Ingstad og 
Harald Grieg, 30. september 1931, er den foreløpige tittelen «Öst for Den Store Slavesjõ». Pelsjegerliv blant 
Nord-Kanadas indianere (Forlagskontrakt mellom Aktieselskapet Gyldendal Norsk Forlag og Helge Ingstad, 30. 
september 1931: Gyldendals kontraktsarkiv). 
60 Frøydis Haavardsholm (1896–1984) var en norsk billedkunstner med glassmalerier, bokkunst og kirketekstiler 
som hovedbeskjeftigelse. Gjennombruddet fikk hun i 1917, med illustrasjonene til jubileumsutgaven av Martin 
Luthers Om et kristenmenneskes frihet, som også ble utstilt i Tyskland. Ellers er hun kanskje best kjent for sine 
glassmalerier: blant annet Korsfestelsen i Korskirken i Bergen (1928) og fem korvinduer i Trefoldighetskirken i 
Oslo (1933–35). I 1931, året hun illustrerte Ingstads omslagsbilde, fikk hun i oppdrag av Norges Bank å tegne 
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Bokens materielle innpakning og publiseringskontekst, hvor det samfunnskritiske aspektet 

nedtones til fordel for eksotisme i kanadisk villmark, påvirker også lesningen, noe Ingstad 

synes å være fullstendig klar over. Bokhistorie er et grunnleggende tverrfaglig felt, og 

tekstkritikeren Jerome McGann har etablert et skille mellom det han kaller en boks 

«lingvistiske koder» og dens «bibliografiske koder»; det vil si tekstens materielle historie og 

form (McGann 1985: 191 / Nøding 2003: 210). Her ligger det en forståelse av at «språket 

tekstene taler til oss i, ikke kun ligger i det verbale tegnsystemet»; at de ulike materielle 

variantene eller reinkarnasjonene man finner av et verk slik sett blir meningsbærende (Nøding 

2003: 2010). Ifølge McGann innebærer dette at de ulike variantene primært blir 

meningsbærende, og ikke riktige eller gale slik utgangspunktet har vært for mange 

tekstkritikere og filologer. På den måten blir heller ikke teksten noe statisk som kan «renses» 

og nedtegnes en gang for alle, men noe som kan endres gjennom «det komplekse nettverk av 

personer, materialer og hendelser som har skapt og fortsetter å gjenskape de litterære verk 

historien overbringer oss» (McGann 1985: 191 / Nøding 2003: 210). Når bokhistorien 

fremhever betydningen av den historiske, sosiale og produksjonsmessige prosessen, i tillegg 

til bokens kontekstuelle «liv» som viktig for vår lesning av teksten, setter dette også Ingstads 

direktiver for verkets morfologi, men også lanseringsstrategier i relieff: En bok er en 

kommunikasjonsprosess hvor en rekke aktører påvirker bokens fysiske utforming og den 

oppfatning av den som skapes hos leseren. Dette er et helt sentralt poeng i essayet «What Is 

the History of Books?» (1982), skrevet av den amerikanske historikeren og bokhistorikeren 

Robert Darnton, hvor han presenterer det han kaller for et «kommunikasjonskretsløp»: «en 

generell modell for å analysere måten bøker blir til på og spres i samfunnet», en 

grunnantagelse McGann siden skal komme til å kalle for «the textual condition», hvor det 

overordnede målet, ifølge Darnton, er «å forstå hvordan ideer ble overført ved hjelp av 

trykking, og hvordan møtet med det trykte ord påvirket menneskets tanke og adferd» 

(Darnton 1983: 3-4 / Nøding 2003: 2010). Dette gjøres ved å studere bokens 

«kommunikasjons-kretsløp», eller deler av det: fra forfatter – via utgiver, trykker, 

distribusjon, salg – til leser og tilbake til forfatter som leser, i tillegg til at man også ser på 

hvordan overordnede samfunnsmessige, økonomiske eller kulturelle faktorer innvirker på 

bokens «liv» (Nøding 2003: 210). Når tekstens historiske liv og form får betydning for 

lesning og mening, medfører det at alle versjoner blir interessante – ikke minst hva gjelder 

                                                           
utkast til nye pengesedler, som Ulf Aas skulle komme til å omtale som «stramt komponert, men samtidig med 
en djervhet og personlig klo, som gjør dem til små kunstverker» (Norsk biografisk leksikon). 
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deres rolle i resepsjonen. Om vi følger McGanns resonnement, innebærer dette at det heller 

ikke finnes en masterversjon blant Ingstads utgaver av Pelsjegerliv, som kan brukes som 

garantist eller referanse for de øvrige utgavene. Poenget er at det ikke er et avsluttet verk vi 

har for oss, men et som endres med historien, slik McGann formulerer det. Også etter 1994, 

da den siste utgaven Ingstad påviselig rørte ved, utkom, har det kommet flere utgaver, noe 

som viser hvordan verket også lever videre i forlagets varetekt, med nytt omslag, ny layout og 

annet.   

Før jeg går videre med utgavene fra 1931 og 1994, og noen premisser som påvirker vår 

lesning av dem, enten det gjelder resepsjonshistorie, publiseringskontekst eller fotografier, 

skal jeg for ordens skyld gi en kort og katalogisert presentasjon av verkets utgivelseshistorikk. 

Gyldendal Norsk Forlag: 

1931. Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere 

1937. Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere 

1945. Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere 

1957. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

1965. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

1984. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

1994. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

2001. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

2011. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

Verker i samling: 

1999. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

2004. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

Den norske Bokklubb: 

1977. Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere 

 

4.2 Den første og den siste pelsjeger 

4.2.1 Publiseringskontekst  

Alt i julen 1931 toppet Pelsjegerliv salgslisten, og Ingstad skriver begeistret i brev til sin 

forlegger Harald Grieg, fra deres felles hjemby Bergen: «Pelsjægerliv er i øieblikket 

bedsteseller her i byen næst efter Christiansen. Talte med bokhandlerne i dag som hadde store 

forventninger med hensyn til julesalget»61 (Skarstein 2010: 50). Om bokens status som 

bestselger i Bergen har Grieg det «inntrykk av den også er på god vei til å bli det her. I hvert 

                                                           
61 Brev fra H. Ingstad til H. Grieg, 19.12.1931, Gyldendal-arkivet. 
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fall går den storartet, så det blir neppe mange eksemplarer tilbake på forlaget efter jul» 

(Skarstein 2010: 50).62  

 Opptakten til bestselgerstatusen er todelt: For det første har den åpenbart noe å gjøre 

med Ingstads foredragsturné, påbegynt flere måneder før Ingstad publiserte verket senhøsten 

1931, og som alt før utgivelsen hadde skaffet ham et kjent navn. Slik kunne han både 

indirekte og direkte være med på å påvirke resepsjonen, når han i intervjuer og foredrag 

utbroderte «hvordan rødhudede elsker og hvite menn dør» (Adresseavisen 19. november 

1931), reisens antropologiske formål, og den geografiske oppdagelsen av Thelons kilder. I en 

slik kontekst fremstår Pelsjegerliv som noe mye mer enn en «villmanns-bok» skrevet av en 

ukjent forfatterdebutant; snarere fremstår den som en vitenskapelig og nasjonsbyggende 

suksesshistorie, forfattet av en berømt og velartikulert eventyrer – alt før den er i salg. Når 

verket omsider er å finne i bokhandlerne, er det nettopp det autentiske ved boken, som 

underbygges av de mange «ypperlige fotografier», som fremheves av de fleste kritikere: «Og 

den er sann. Nettopp derfor kanskje, virker den så umiddelbar og sterk» (Sandefjords Blad 14. 

november 1931). Resepsjonen starter altså lenge før boken er i salg, ja, rett og slett lenge før 

den i hele tatt er skrevet. Samtidens resepsjon blir derfor en hybrid sammenblanding av 

mannen, turen og teksten, noe som leder til mitt neste poeng og den andre siden ved 

salgssuksessen: Ingstads lanseringsstrategi i form av annonsering og strategisk 

markedstenkning.  

Som Dagbladets anmeldelse viser, overleverer Ingstad selv verket til Gunnar Larsen, en 

gammel studievenn, som lar seg imponere:  

 

Hvem skulde trodd om den bleke unge juridiske studenten som jeg gikk sammen med på 

universitetet for ti år siden, og som hadde enslags sky og innerlige interesse for lyrikk, at….o.s.v. 

Forleden kom det op på kontoret til mig en smilende kjempe. Han begravet min hånd i en hard 

labb av langaardske diemensjoner, lo med imponerende lange furer i ansiktet og efterlot et 

voluminøst verk på pulten. (Dagbladet 16. november 1931) 

 

Ingstad har ikke bare levd livet i naturen, han har også blitt natur i kraft av en ekspressiv og 

fysisk forvandling, som utstråler kraft og livsfylde, noe som åpenbart appellerer til tidens 

vitale kroppsdiskurs; en abstraksjon som integreres i selve anmeldelsen. Vassenden har 

uttrykt en generell observasjon når det gjelder hvilke situasjoner som forsterker en tendens til 

vitalistisk tenkning: «Et viktig, nærmest avgjørende, fellestrekk for de ulike versjonene av 

                                                           
62 Pga. manglende oversikt fra forlagets side når det gjelder salgshistorikk, har det vært vanskelig å finne 
nøyaktige salgs- og opplagstall for verket.   
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vitalismen, slik vi ser dem i kunstneriske og litterære sammenhenger, er fokuset på det 

voldsomme, det kraftfulle og det overveldende. Vitalisme handler om liv og livsutfoldelse i 

særdeleshet» (Vassenden 2012: 14). Vassenden fremholder, i likhet med den danske 

germanisten Sven Halse, den ekstreme situasjonen som en vitalistisk grunnfigur: «De 

ekstreme situasjonene viser oss enten livskreftenes skapende utfoldelse, eller de viser oss det 

som – ofte voldsomt – renser ut alt det stivnede, bornerte og oversiviliserte. I begge varianter 

bereder det grunnen for noe annet, en annen form for kontakt med livet» (Vassenden 2012: 

29, jf. Halse 2004: 3). Allerede på dette punktet fremstår det nokså klart hvorfor det er 

fristende å knytte vitalismebegrepet til Ingstads Pelsjegerliv, en forbindelse som åpenbart 

også streifer anmelderen, når han endog beskriver det 245 sider lange verket som 

«voluminøst». Slik forbindes teksten, som åpenbart skildrer substansielle ekstremsituasjoner i 

pakt med naturens og livets syklus, med bestemte verdier innenfor en bestemt kontekst i en 

gitt historisk situasjon, preget av sosiale, kulturelle, politiske og økonomiske forhold. Når 

Ingstad personlig overleverer verket i anmelderens varetekt har dette også sin effekt; som i 

dette tilfelle synes å sette anmelderen i forbindelse med de livskrefter han selv er avskåret fra 

i en urban avisredaksjon. Ifølge McGann er skillet mellom innhold og form en illusjon, og i 

dette tilfelle kan man nærmest tale om en henrykket sublimering av verket, i møte med 

«villmannen» selv, noe som åpenbart også påvirker lesningen av boken: Ingstad reiser av 

gårde som en blek og innesluttet privatperson, og returnerer som kjempe og helt. Slik 

fortsetter Ingstad å bygge sin etos-konstruksjon; også utenfor bokens «monumentale» permer. 

Verkets romansefibre og retoriske komposisjon fortsetter å sno seg utenfor dets rammer, noe 

som får hermeneutiske konsekvenser: kabalen går opp! Askeladden får prinsessen, dvs. sine 

vitenskapelige studier og oppdagelsen av Thelons kilder – og halve kongeriket: ved å vende 

det siviliserte samfunn ryggen. At Ingstad også får sin bekjente, Harald Ulrik Sverdrup 

(1888–1957), oseanograf og senere direktør for Polarinstituttet, til å anmelde boken, gagner 

selvsagt også salgstallene, idet han i Aftenposten skriver: «Helge Ingstad har et strålende 

stoff, hans fremstilling er overalt fengslende og hans skildringer av naturen og dyrelivet står 

på høide med de beste som er gitt av nogen» (Aftenposten 21. november 1931). Spesielt 

gripende finner Sverdrup det gjenkjennelige i Ingstads tekst, og han avslutter den rosende 

omtalen med følgende fyndord: «Jeg er kanskje blitt så sterkt grepet av Ingstads bok fordi jeg 

selv har levet i den natur han skildrer og vet at hver stemning er ekte. Etter min mening er 

boken ypperlig». Slik løftes boken inn i en kultivert vitenskapsmanns bibliotek, en 

internasjonal autoritet, noe som tilfører verket en ytterligere kulturell og vitenskapelig 

pondus.  
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Imidlertid gikk markedsføringen også utover det tradisjonelle, i det pelsjegeren 

foreslår for Grieg at han skal tipse pressen om en professor i medisin, som bruker Ingstads 

erfaringer med ren kjøttdiett blant det arktiske folk,63 et tema han er svært opptatt av i 

Pelsjegerliv, i sin ernæringsundervisning: 

 

Tillater mig at fremkomme følgende forslag, nemlig at De satte en eller anden journalist paa 

sporet av disse ting foreks Eskeland i Oslo Aftenavis. Det kunne jo arte sig som et interview 

[…] i forbindelse med min bok. Journalistisk kunde jo interviewet utsmykkes med 

betragtninger over Bøffen og Bananen. Jeg mener her er nyt stof og godt stof som bør kunne 

utnyttes i pressen. (Brev fra Ingstad til Grieg, 19.12.1931, Gyldendalarkivet i Skarstein 

2010: 50).  

 

Et konkret sunnhetsfremmende og helsemessig aspekt er også en side ved den praktiske 

vitalismen, som har sitt opphav i biologien: «Det som tjener organismen, er det som lar 

organismen opprettholde eksistensen på en mest mulig effektiv og funksjonell måte, og 

tillater den hensiktsmessige vekst», som Vassenden formulerer det (Vassenden 2012: 29). En 

slik tanke har også tjent som analogi for samfunnsmodeller hos en rekke filosofer, særlig fra 

Thomas Hobbes’Leviathan, men med vitalismen tas slike modeller til et bokstavelig, klinisk 

nivå, da det i det livskraftige som ideal ligger en søken etter sunnhet: så vel kroppslig, som 

tankemessig og samfunnsmessig (Vassenden 2012: 29). Tydeligst kommer denne 

balansetanken til syne i idretten, eklatant uttrykt med det olympiske slagordet mens sana in 

corpore sano – en sunn sjel i et sunt legeme. Vitalismens impulser gjenfinnes på mange ulike 

samfunnsnivåer, og et naturlighetsregime knyttet til kosthold og matvareproduksjon – hvis 

«filosofi» de økologiske bevegelser stammer fra, og som Tyskland i større grad enn andre 

land har hatt en ideologisert tradisjon for – er basert på en organisk grunnstruktur, der det 

naturlige råder og det kunstige skader. Også på denne måten, og uten at Ingstad selv åpent 

tilkjennegir sin tilslutning til dette filosofiske programmet, finner vitalismens grunnleggende 

syntesesøkende holdning et visst gehør i Pelsjegerliv som tekst, noe som fanges opp av forlag 

og resepsjon, og som også finner sitt ekko i mellomkrigstidens ernæringsmessige 

samfunnsdiskurs, hvor det borgerlige, korpulente idealet er erstattet med den sporty unge 

mann; asketen som gjentar den protestantiske arbeidsetikken og puritanerens habitus. Disse 

                                                           
63 Ingstad har viet plass til ernæringsspørsmålet flere steder i forfatterskapet, og forfulgte stadig dette temaet i 
sin korrespondanse med andre polarforskere i de kommende år. I en avisartikkel i Tidens Tegn fra 1935 kan vi 
eksempelvis lese et intervju med dr. Andreas Tanberg om “Kosthold og mørketid”, i anledning Ingstads 
“formodning om at forholdet mellom kostholdet og sunnhetstilstanden i de polare strøk trengte en grundigere 
undersøkelse, ikke bare av hensyn til befolkningen på Svalbard og i Nord-Norge». Uken før var det professor 
Torup som ble konsulert av avisen om samme tema. (Tidens Tegn, 17. desember 1935) 
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sirkulerende idémessige foreleggene er Ingstad åpenbart også påvirket av, til tross for at 

verkets vitalistiske tilknytning formuleres på andre premisser, mer som en parallell versjon til 

filosofien som formidles, forvaltes og omformes gjennom verkets mange utgaver og opptrykk 

som finner veien til nye lesergenerasjoner. Slik fremstår verket i seg selv som en levende 

organisme i et vitalt kretsløp under konstant forandring. En varhet for bokens materielle 

dimensjoner, med sine typografiske irregulativer og formmessige detaljer som endres fra 

utgave til utgave, vil derfor være høyst meningsbærende.  

Jeg skal gi noen eksempler på hvordan dette konkret kommer til uttrykk i de to 

utgavene fra 1931 og 1994. Kontinuumet i midten vil av plasshensyn bare kort berøres. 

 

4.2.2 Ausgabe erste Hand og Ausgabe letzter Hand 

I senere utgaver av Pelsjegerliv skriver Ingstad i flere forord at han ikke har «villet røre ved 

teksten, bortsett fra noen ubetydelige rettelser»: «Det som ble skrevet den gang man var fylt 

av opplevelsen, bør stå», legger han til (Ingstad 1957: 6 / Ingstad 1984: 6). Ser man samtlige 

utgaver under ett, er det imidlertid foretatt rettelser som fremstår som nokså betydelige. Dette 

gir signalementer om en forfatter som aldri så sitt verk som en avsluttet prosess, noe som også 

bekreftes fra forlagets side. I tillegg til språklige løft, skulle det også gis litterære løft. 

Arbeidsprosessen foregikk gjerne ved at Ingstad, for hånd eller på skrivemaskin, skrev lapper 

med de forespurte tilføyelser eller endringer, stukket inn mellom de anviste sider, uten noen 

som helst protester, innsigelser eller ytterligere kontroll fra forlagets side. Slik fremstår 

forfatterskapet under ett som en rammefortelling, nært knyttet til Ingstads selvfremstilling 

som «nasjonal vismann» og identitetsskapende symbolfigur – en pågående prosess – hvor 

Ingstad også tilpasser prosaen den viten som siden kommer til ham. Sagt med Montaignes 

syllogisme, reformulert av Auerbach: «Jeg skildrer meg selv, jeg er et vesen som stadig 

forandrer seg; altså må skildringen og tilpasse seg og stadig forandre seg» (Auerbach 2005: 

293). 

 Bearbeidelsene begynner umiddelbart etter 1931-utgivelsen, da Ingstad fra femte 

opplag ytrer et ønske om å erstatte fotografiet av seg selv og førerhunden «Tiger» utenfor 

teltet i villmarken, hvor ulveskinn kan skimtes opphengt i bakgrunnen.64 I senere opplag og 

utgaver finner vi i stedet det etter hvert så berømte studiobilde av en finkjemmet og glattraket 

                                                           
64 I gjennomgåelsen av de ulike utgavene av Pelsjegerliv i Gyldendals arkiv finnes håndskreven lapp i 
Pelsjegerlivs første opplag fra 1931: «Dette bilde utgår. I stedet kommer et annet bedre av forfatteren (fra 5. 
opl.) (se appendiks).  
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jeger i pelsmundur, mens det autentiske bilde fra de kanadiske skoger er henvist til bokens 

bakevje.   

Førsteutgaven er formidlet i norsk språkdrakt, i henhold til rettskrivingsreformen av 

1917, som tok et ytterligere skritt i norsk retning i forhold rettskrivingsreformen av 1907: 

«Her er byen hvor en mann kan komme […] inn fra villmarken», skriver Ingstad på første 

side, og ikke mand eller vild, som man gjorde det i henhold til 1907-reformen.  Siden skulle 

Ingstad komme til å markere seg som en aktiv forkjemper for riksmålet, spesielt i 1951–52, da 

språkstriden tilspisset seg i Den Norske Forfatterforening, hvor Ingstad var medlem (Norsk 

biografisk leksikon). Da det ble vedtatt at medlemmer fra DNF skulle la seg representere i 

Norsk språknemd, som blant annet hadde som mandat å arbeide for et felles skriftspråk, 

samnorsk, meldte 32 riksmålsforfattere seg ut av foreningen. I denne prosessen ivret Ingstad 

for at det skulle dannes en ny forening til fremme av riksmålet, noe som førte til dannelsen av 

Forfatterforeningen av 1952, hvor Ingstad ble innvalgt i det første styret. Etter hvert skifter 

Ingstad ut nu med nå, men skriver fortsatt ord som efter og sne i 1994-utgaven – stikk i strid 

med den famøse 1938-reformen, men også Språkrådets 1981-reform: «Vi er rastløse efter å 

komme av sted. Men før det verste vannet er rent av sneen, og den har satt seg så meget at 

natteskaren bærer, er det håpløst å legge inn gjennom skogen. I over en uke har vi nå ventet 

på føre» (mine uthevinger) (Ingstad 1994: 67). Et konservativt riksmål er med andre beholdt, 

om enn modernisert i forhold til 1931-utgaven, hvor han bruker ord som sig, villren, ennu, 

blev, vilde og blandt.  Fra 1957-utgaven er tittelen Pelsjegerliv blant Nord-Canadas 

indianere, og ikke Pelsjegerliv blandt Nord-Kanadas indianere – dette i tillegg til at Kanada 

nå heter Canada.  

Ellers er de seksten kapittelinndelingene beholdt i samtlige utgaver, men der kapittel ti 

heter «Høstliv. – Ferden til «Villren-eternes» land i 1931- og 1937-utgaven, skifter det navn 

til «Ferden til «Villrein-eternes» land» fra 1945-utgaven. 1957-utgaven blir, som den første, 

utstyrt med et navn- og saksregister, samt et forord, identisk med 1984-utgavens. I denne 

parateksten, eller periteksten, om vi skal bruke Genettes begrep fra Seuils (1987), et begrep 

McGann kritiserer, poengterer Ingstad at han har vært i Nice før han dro til 

Nordvestterritoriet: «Først en sving til Nizza til sol og annet, så til Canada. Mine planer? Jeg 

ville nordover til strøk som var minst kjent, og til mennesker som var mest mulig primitive» 

(1984: 5). Et slikt anslag gir rom for en helt annen sosiokulturell mening enn 1931-utgaven, 

med Frøydis Haavardsholms omslagsbilde av en ulv som henger i strupen på et reinsdyr, som 

uten omsvøp og forord begynner rett på sak: «Hjalmar Dale kom fra Mackenziefloden, jeg fra 

skogene lenger mot syd» (Ingstad 1931: 9). I 1931-utgaven: Naturen og livet – underlagt de 
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større lovers tvang. I 1959-utgaven: en urban kosmopolitt fra det øvre samfunnssjikt, som 

søker til naturen for en pause fra sivilisasjonen. I 1994-forordet setter han blant annet 

kosthold på agendaen: «Så å si alt på dyret ble spist; kjøttet, fettet, hjernen, tungen, leveren, 

hjertet, nyrene, stundom mavesekkens innhold og de hvite larvene under skinnet. […] 

Skjørbuk forekom ikke, og mine tenner gav meg aldri problemer». Han fremhever året alene 

på tundraen som «et godt år» og peker på sivilisasjonens ødeleggelser av ødemarkens idyll, 

noe som oppfyller hans profeti i 1931-utgaven:  

 

I dag er det jeg forutså og gav uttrykk for på siste side i denne bok, blitt virkelighet. 

Sivilisasjonen har rykket inn over The Northwest Territories, Canadas veldige villmark i nord. 

Da jeg var der, så jeg bare to små fly – «flyvende kanoer» som indianerne kalte dem. Nå er det 

fly overalt. Og der er oljebrønner, gruver, kommersiell fisking og mange andre moderne 

innslag. Det vakre Snowdrift ved Den Store Slavesjø hvor Hudson’s Bay hadde en liten 

handelspost hvor pelsjegere og indianere reiste sine telt og nøt den deilige sommer etter slitet i 

snø og kulde, er det nå blitt en landsby med forretninger og alskens moderne utstyr. 

Polarhundene er erstattet med larmende snøscootere – jeg er glad for å være født i en tid da det 

var stillhet i villmarken, unntatt når stormene raste. (Ingstad 1994) 

 

Gitt 1994-utgavens nostalgiske forord, oppfattes verket eksplisitt som en kritikk av 

industrialisme, kapitalisme og forbrukersamfunnet – og bærer i seg en oppfordring til en 

reorientering i en verden hvor vi, som filosofen Arne Johan Vetlesen hevder, «må slutte å 

behandle naturen kun som vare og gjenstand for konsum» (Vetlesen 2015: 57 / Wærp 2018: 

56). Mot en slik bakgrunn kontrasteres og fremheves Ingstads innlevelse og antropomorfe 

skildringer av fugler og dyr, hundene ikke minst, enda tydeligere, og fremstår som et prosjekt 

i klasse med Arne Næss’ dypøkologi, slik han utlegger den i boken Livsfilosofi: «Tanken om 

at alle levende vesener har egenverdi, bygger for meg på en form for intuisjon» (Wærp 2018: 

211)  

På det viset fremstår verket som en klarere respons på et forbruk av natur som fører til 

forurensing, avskoging og utryddelse av arter. Med tidens fylde har endog enkelte av Ingstads 

naturlyriske skildringer fått mer substans og sødme. I en passasje fra 1931-utgaven skildrer 

han forsommerens atmosfære ved Store slavesjø slik: «Lystig hvirvler røken til værs fra et 

utall av skjeve skorsteinsrør og fra Tipiernes åpne takhull. – Men langt av sted går Den Store 

Slavesjø hen som et blendende hvitt teppe isprengt med granklædde øer og holmer. –» 

(Ingstad 1931: 97). I 1994-utgaven er skildringen supplert med lukt og mer farge: «Bjerken 

står grønn, det dufter av kvae og sommer. Lystig hvirvler røken opp mot det blå fra et utall av 

skjeve skorstensrør og tipienes åpne takhull. Langt av sted går Den Store Slavesjø hen som et 

blendende hvitt teppe isprengt med grankledde øyer og holmer» (mine uthevinger) (Ingstad 
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1994: 87–88, mine uthevinger). Slik estetiseres naturen ytterligere, og dens egen stemme 

intoneres. Dessuten trer Ingstads økokritiske bevissthet og sivilisasjonskritiske naturvending 

eksplisitt frem i en supplert fotnote i 1994-utgaven, i kapittelet om villreinen:  

 

I senere år har villreinbestanden i The North West Territories gått sterkt tilbake. På bakgrunn 

av undesøkelser i 1948–50 ble bestanden i området mellom Hudson-bukten og Mackenzie-

floden anslått til ca. 670 000 dyr. Flyundersøkelser i 1955 over et noe større område, 

distriktene Mackenzie, Keewatin og Saskatchewan, ga et samlet antall på bare ca. 300 000 dyr. 

Altså en oppsiktsvekkende tilbakegang. Man antar at denne i første rekke skyldes: for stor 

beskatning av mennesker, ulvens herjinger, sykdom og en betydelig svikt hvor det gjelder 

tilskudd av kalver. (Ingstad 1994: 116) 

 

Med mer oppdaterte noter underbygger Ingstad sine miljøpolitiske refleksjoner over 

modernitetens ødeleggende effekter ytterligere. Det er ikke nødvendigvis slik at det å lese 

1994-utgaven i stedet for 1931-utgaven vil gi en fundamentalt forskjellig leseropplevelse. 

Snarere er det slik at 1994-utgaven tillegger verket en ny politisk toneart. Ingstads femsansers 

berøring med naturen, det være seg syn, lukt, smak hørsel og fornemmelser forteller om et 

menneske med hjemstavn i naturen: et hjem som nå er i ferd med å bli kondemnert.  

 Når det gjelder Ingstads vittige persongalleri, fremstår de ulike typene også noe 

annerledes i 1994, enn hva de gjorde mer enn seksti år tidligere. I 1931-utgaven er Klondyke-

Bill en «old-timer fra Yukon», mens Mac i «de berømmelige Wild-West dager fristet livet 

nede i «Statene»», hvor han «har tilbragt en vesentlig del av sitt liv til hest», noe som er lett å 

se: «for han er så hjulbent at det er en komedie å se ham labbe av gårde på snesko efter 

sleden» (Ingstad 1931: 98). I 1994-utgaven er Mac sjaltet ut i denne passasjen, og i stedet er 

det Klondyke-Bill som frister livet som cowboy i Texas, og derfor er så «hjulbent at det er en 

komedie å se ham subbe av gårde på snesko efter sleden» (Ingstad 1994: 88). I samme avsnitt 

vet han brått mye mer om de andre pelsjegernes bakgrunn enn i 1931-utgaven; som at Joe har 

drevet fiske utenfor norskekysten, at Clark dro frivillig i «Verdenskrigen i sytten års alderen 

og fikk jobb som trommeslager». Når det gjelder de andre pelsjegernes alder, angis de nokså 

presist i 1931-utgaven: Mac er 54 år, mens Klondyke-Bill «har rundt de 65, og er den eneste 

som virkelig trekker litt på årene, skjønt han ikke vil være ved det» (Ingstad 1931: 95). Det vil 

han heller ikke i 1994-utgaven, til tross for at han der bare har «rundet de femti» (Ingstad 

1994: 86).  

 Ett spesielt avvik mellom de to utgavene fremviser mer enn noe annet Ingstads 

iscenesettelse av seg selv som forfatter: at han er en mann med et prosjekt og vitenskapelige 

ambisjoner – som nærmest tilpasser prosaen den viten han siden tilegner seg. I 1994-utgaven 
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undrer han seg over det faktum at selv Apache- og Navaho-indianere i det «solrike sydvesten» 

snakker athabaskisk, som også Déné-folket gjør det i Nordvestterritoriet og Yukon:  

 

Det er ellers interessant at det samme sprog også tales av flere stammer i Alaska, på vestsiden 

av Rocky Mountains, i det indre av British Colombia og annetsteds helt til California. Ja, 

endog de krigerske Apache – og Navaho-indianere i solrike sydvesten taler athabaskisk. En 

gang for lenge siden må nordlandets folk ha lagt ut på vandring mot syd. (Ingstad 1994: 169) 

 

Denne tekstpassasjen er ikke å finne i 1931-utgaven, og heller ikke 1937-utgaven. Faktisk 

dukker den ikke opp før i 1957-utgaven, noe som kaster nytt lys over de senere utgavene, men 

ikke bare dem: også andre deler av forfatterskapet, knyttet til fotnoten på samme side i 1994-

utgaven, som altså første gang sto å lese i 1957-utgaven: «Jfr. forfatterens bok: ‘Apache-

indianerne. – Jakten på den tapte stamme.’ Gyldendal 1939» (Ingstad 1994: 169). I 1945-

utgaven står riktignok en liknende fotnote,65 men ikke integrert i teksten. Det komparative 

perspektivet som ulike varianter og versjoner åpner for, kan ifølge McGann bidra til en mer 

kompleks lesning av verket. Eller som i dette tilfelle: også belyse andre sider ved 

forfatterskapet, hvor nettopp Apache-indianere. Jakten på den tapte stamme (1939) står 

sentralt; et verk som handler om en ekspedisjon til fjellmassivet i Sierra Madre, hvor Ingstad 

søker å finne de siste rester av Geronimos krigere, en «pure and untouched» (Skarstein 2010: 

105) stamme, hvis eldgamle tradisjoner, han ønsker å studere. Fortellingen begynner 

retrospekt, med et tilbakeblikk til tiden sammen med villreineterne i Nord-Canada:  

 

Bålet dør hen og jeg kryper i soveposen, ligger der med en liten flik slått tilbake slik at jeg ser 

rakt op mot stjernene. Lenge varer det før søvnen kommer. For tankene vil stadig tilbake til 

det Tietchan fortalte: ‘I gammel tid drog mange indianere på vandring – mot syd.’ Hvor blev 

de av? Når jeg en gang var ferdig med snelandet, måtte jeg undersøke dette. (Ingstad 1939: 14) 

 

Slik fremstår reiseskildringen nærmest som en forlengelse av Pelsjegerliv; også her finner han 

en setting av natur og mennesker hvor fortiden ikke er et fremmed land, men ligger i fjellene 

like ved. I det athabaskiske språket finner han en vitenskapelig knagg å henge ekspedisjonen 

på, da «the Apache understood about fifty per cent of the words I cited from the language of 

the Arctic Indians” (Skarstein 2010: 102). Ingstads overbevisning om slektskapet mellom 

Arizona og Arktis, er noe de fleste forskere i dag stiller seg bak. Imidlertid fikk ekspedisjonen 

et noe famøst utfall, da han aldri fant den tapte stammen, men likevel hevdet det motsatte – 

                                                           
65 «Grener av Déné-folket finnes også meget lenger mot syd, således hører Navaho- og Apache-indianerne i De 
Forente Staters solrike sydvesten til den athabaskiske sproggruppe. Meget taler her for at en vandring fra 
polar-landet har funnet sted i gammel tid. Kfr. Forfatterens bok Apache-Indianerne.» (Ingstad 1945: 193) 
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både til polarforsker Stefansson, til pressen, og til sin forlegger Harald Grieg: «Jeg fandt dem. 

Mine ledsagere var tre indianere hvorav to forholdsvis tamme Apacher” (Brev fra Helge 

Ingstad til Harald Grieg, datert 13.2.1938, Gyldendalarkivet). Nyheten spredde seg også til 

Bergen. Kort tid etterpå mottar han et brev fra sin far: 

 

Vi har lest de vedlagte artikler i Dagbladet og Bergens Tidende og er ikke glad over 

beretningene om møtet med apachestammen… Ved en reisebeskrivelse av skjønliterær og 

underholdende karakter må forfatteren ha rett til å ta sig adskillige licentiae poeticae. Men 

sender han innberetning om en ekspedisjon og fremlegger sin meddelelse om påtrufne 

oppdagelser og andre videnskapelige resultater, da gjelder ingen frihter. Her må man kunne 

stole helt og ubetinget på forfatteren. De vedlagte artikler hører utvilsomt under den siste 

kategori […] Vi savner i dine artikler tonen fra den beskjedne og solide opdagelsesreisende i 

arktisk Canada. Det er vel Amerika som har bevirket forandringen, vi håper den ikke stikker 

for dypt…(Ingstad 2009: 258–259) 

 

I lys av disse hendelsene, hvor Ingstad fremstår som en moderne Heinrich Schliemann, som i 

sin tid valgte å tro på Pausanias’ mytiske beskrivelser, noe som ledet til de kongelige gravene 

i Mykene, fremstår den nyskrevne passasjen med tilhørende fotnote i 1994-utgaven i nytt lys. 

Gjennom en slik endring i utgavene, utlegges ulike premisser for lesningen av verket, noe 

som legger føringer for resepsjon og generell oppfatning av verket. Dette minner oss igjen på 

at et «verk» ikke er noe statisk, nøytralt eller entydig, men snarere en prosess – under stadig 

utvikling. Selv ikke 1931-pelsjegeren er upåvirket av samfunnet og de materielle rammer han 

befinner seg i. Så lenge noen fortsetter å utgi verket, endres eventyreren i tid og rom, og blir 

formet av det McGann beskriver som «komplekse nettverk ‘som’ fortsetter å gjenskape de 

litterære nettverk» (McGann 1985: 291 / Nøding 2003: 221). Fremdeles legger Ingstads 

«villmanns-innlevelse» føringer for ungdom og voksne menneskers adferd, hvor mer eller 

mindre kjente profiler, som Stein P. Aasheim, Lars Monsen, Randulf Valle, Sverre Hovind, 

og sist ut; Jens Kristian Kvernmo, mest kjent fra realityserien «Alene» på TV2, fotfølger 

drømmen om Ingstads kanadiske skoger. Slik fortsetter pelsjegeren sine nomadiske 

vandringer, gjennom naturens og litteraturens kretsløp, hvor også nye fortellinger, med 

opphav i Pelsjegerliv kommer til, og fremviser verkets kjerneverdier: gleden ved et enklere og 

friere liv i naturen. På den måten resirkuleres verket videre inn i fremtiden; i vårt språk, i våre 

forestillinger, identitet og drømmer.  
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