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1. Inledning 

 

Knut Hamsuns Markens Grøde är en roman som fascinerat läsare världen över i snart hundra 

år. Robert Ferguson skriver i sin Hamsunbiografi att då Markens Grøde kom ut för första 

gången, den 1 december 1917, blev den en omedelbar succé och sålde inom två år i fler 

exemplar än någon bok tidigare gjort i Skandinavien.
1
 Hamsun tilldelades också, till största 

del just för detta verk, nobelpriset 1920. I motiveringen kallades verket för ”monumentalt” 

och det sades att Hamsun nu för första gången i sitt författarskap uppfyllt Nobelprisets 

kriterium för ett verk i en ”idealisk riktning”. Helmer Lång skriver, i sin korta introduktion till 

nobelpristagaren i boken De litterära Nobelprisen, att romanen vann stor popularitet efter 

första världskrigets slut, då den stod i skarp kontrast till krigets vanvett och förstörelse. I 

romanen presenteras istället det enkla, strävsamma arbetet med att bruka jorden, i harmoni 

med naturen och långt bort från samhälle och konflikter.
2
 En liknande läsning av boken 

presenteras av hamsunforskaren Peter Sjølyst-Jackson då han citerar Franz Stangl, 

lägerkommendant i Treblinka. I en intervju från början av 1970-talet svarar Stangl på frågan 

om vad hans önskan vid krigsslutet var: ”All I could think of was Knut Hamsun‟s novel, 

Growth of the Soil [Markens grøde]. That was what I wanted: to start from the beginning; 

cleanly, quietly, only with my family which I loved around me.”
3
 Här handlar det om andra 

världskriget och kontrasten som boken utgör till kriget fungerar på samma sätt för Stangl, som 

ser tillbaka med skräck och ångest på tiden i lägret. 

 

1.1 Syfte 

 

Den grundläggande frågeställningen härrör från en fråga jag själv ställde mig efter att ha läst 

boken för första gången. Varför intresserar den här boken mig – om den nu bara handlar om 

ett naivt bonderomantiskt lärodiktande? Är inte boken mer intressant som en komplex 

människoskildring?  

                                                 
1
 Robert Ferguson, Gåten Knut Hamsun Oslo: Dreyers forlag, 1988 s. 268 

2
 Helmer Lång, De litterära nobelprisen 1901-1983, Höganäs: Bra böcker, 1984,  s.101 

3
 Citat ur Gitta Sereny, The German Trauma: Experiences and Reflections 1938-2001. London: André Deutsch. 

Peter Sjølyst-Jackson, Troubling Legacies. Migration, Modernism and Fascism in the case of Knut Hamsun, 

London: Continuum, 2010,  s. 94f 
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Utgångspunkten har jag funnit i den tidiga receptionen och forskningen, som är tämligen 

enhetlig och som under lång tid förblivit så. Man har ofta tolkat romanen som en lärodikt eller 

en utopisk skildring. De senaste åren har forskningen gått i en ny riktning, där den gamla 

analysriktningens synnerligen likriktade, och kanske också naiva tanke om romanen 

ifrågasatts. Denna uppsats syftar till att vara mitt eget bidrag till en läsning av romanen med 

en ny fokuseringspunkt. Min ingång blir konflikten mellan civilisation och natur. 

Jag ämnar undersöka den centrala motsättningen mellan natur och samhälle i romanen för att 

söka finna inneboende tvetydigheter eller motsättningar. Jag fokuserar på några av de 

indikatorer som kan leda läsningen till ett ifrågasättande av det traditionella budskapet. Jag 

söker istället belysa den komplexitet som romanen utgör, för att argumentera för en bredare 

tolkningsram. Jag skall fokusera på berättarstrukturen och relationen mellan romanfigurerna 

för att ta reda på hur konflikterna ser ut, vilken betydelse de har och vilken distans läsaren har 

till berättelsen. Här finner jag berättarens roll vara viktig och försöker sålunda beskriva 

dennes position och hur denne kan påverka läsningen. Jag finner det viktigt att sätta 

civilisations- och kulturkritik i relation till såväl romanfigurerna som till verket i ett större 

perspektiv, för att klarare urskilja romanens tendens eller riktning.  

1.2 Teori och Metod 

 

För att kartlägga den traditionella tolkningen utgår jag från äldre forskning kring, och kritik 

av, romanen. Forskningen kring och receptionen av romanen är, fram till i mitten av 1960-

talet, ganska enhetlig och lägger fram en bild som markant skiljer sig från till exempel 

Hamsuns genombrottsperiod. Under 1960-talet sker det en förändring och en ny tolkningslinje 

växer fram, som kommer att existera parallellt med den tidigare analysen. Flera av 

invändningarna i denna tolkningslinje är intressanta för att göra en ny tolkning av romanen 

eller söka efter en ny utgångspunkt för en analys av den. 

Jag gör en analys av romanens viktigaste figurer, sätter dem i relation till varandra och 

berättaren, samt undersöker hur de representerar konflikten mellan natur och civilisation i 

romanen. Dessa relationer och konflikter ligger till grund för ett vidare sökande efter 

disharmoni och komplexitet i romanen. En enkel berättarteknisk analys ger också en klarare 

bild över berättarlagren i texten och hur detta kan påverka läsningen och förhållandet till 

romanens huvudkonflikt. 
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Konflikten mellan natur och samhälle är det centrala temat, som jag applicerar såväl på 

romanfigurstolkningen, som på boken sedd ur ett bredare perspektiv. Jag använder mig av den 

civilisationskritiska tänkaren John Zerzan, som själv tar stöd av både klassiska och moderna 

filosofiska strömningar i sin kritik. Han har i en av sina böcker samlat civilisationskritiska 

verk från flera tidsepoker och får anses vara en viktig del av den senare utvecklingen av 

civilisationskritiken. Jag finner det även relevant att referera till Jean-Jacques Rousseau, som 

är en av de största civilisationskritikerna i modern västerländsk filosofihistoria. Den med 

Frankfurtskolan förknippade Leo Löwenthals läsning av Hamsun lägger fram en tidig idé om 

disharmonin i Hamsuns till synes ideala bondesamhälle, genom en teori om idyllen som en 

borgerlig utopi.  

Genom att gå in på ett berättartekniskt plan och också genom flera viktiga analyser av 

romanens huvudfigurer bidrar Hamsunforskaren Allen Simpson med flera grundläggande 

hjälpmedel för att utveckla analysen i en riktning som ifrågasätter idyllen. Vidare för jag 

även, ytterst marginellt, in Derrida och teorin om mimesis och repetition, där man kan se hur 

varje begrepp eller utlåtande alltid härbärgerar sin motsats. Derridas tolkning av Rousseau kan 

också ge en idé om hur man kan skönja en paradoxal natur i civilisations- och kulturkritiken. 

 Den nyare forskningen kring romanen från i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet 

fokuserar i hög grad på det skenbara i harmonin. Dessa läsningar använder jag mig av för att 

belysa beröringspunkterna mellan min analys och de nyare tolkningsgrunderna. 

1.3 Översättningar och utgåvor 

 

Till uppsatsarbetet har jag läst primärlitteraturen på originalspråket norska. Gällande 

sekundärlitteraturen har jag i så stor utsträckning som möjligt sökt hålla mig till 

originalspråket eller, om jag ej behärskar det, en översättning till svenska. Om detta inte varit 

möjligt, har jag använt mig av den översättning som funnits tillgänglig, i detta fall till norska 

(Ferguson) eller engelska (Derrida). I fallet med Eberhart Rumbke har ingen översättning 

funnits tillgänglig och då har jag använt mig av en dubbel referens via Öystein Rottems analys 

av Rumbkes artikel.  

Hädanefter refererar jag till primärverket, Markens Grøde direkt i texten genom sidnummer i 

parentes efter citat. Utgåvan som använts är utgiven på Gyldendal norsk forlag i Oslo 1928. 
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1.4 Referat av Markens Grøde 

 

Markens Grøde (1917) utspelar sig i Nordnorges oländiga trakter under andra halvan av 1800-

talet. Isak, en man vars bakgrund endast antyds, lämnar allt bakom sig och slår sig ned som 

den första nybyggaren i en obruten trakt. Han sätter bo i dessa orörda marker och arbetar 

strävsamt för att för egen kraft kunna försörja sig. Tidigt i berättelsen kommer en kvinna till 

hans hjälp och tillsammans lever de mycket enkelt av vad jorden har att erbjuda. Kvinnan 

heter Inger och är harmynt, någonting hon lidit under hela sitt liv för. Detta nämns också som 

orsaken till att hon letat sig ut till dessa vildmarker för att hjälpa den ensamme nybyggaren. I 

hennes bygd såg männen inte åt henne och hon hade förblivit ogift. Hos Isak, i obygden, 

spelar hennes harmynthet inte längre någon roll.  

Inger föder en frisk liten pojke, Eleseus och under påtryckningar från Ingers släkting Oline 

gifter sig paret och döper pojken. En till pojke föds, Sivert, döpt efter en rik släkting, och det 

som från början bara varit en liten koja blir snart en gård. Då de sedan köper ut marken från 

staten, får den namnet Sellanrå. Geissler, som först är länsman i bygden, men som sedan säger 

upp sig från sin tjänst kommer till hjälp vid köp och namngivning av gården. 

Inger föder alla barnen i ensamhet och när det tredje barnet kommer, visar det sig vara 

harmynt. Med sin egen ungdoms alla kval i minnet bestämmer hon sig för att kväva det och 

begrava det i skogen. Ingers släkting Oline får dock reda på saken och slutligen får brottet 

sina påföljder. Inger döms till åtta års fängelse och blir en dag hämtad för den långa resan till 

Trondheim. Oline hjälper Isak med gårdssysslorna och de två pojkarna under åren Inger är 

borta, men Oline är en egoistisk och omedgörlig kvinna som inte är mycket till hjälp för Isak 

då han försöker ta sig igenom sorgeprocessen.  

I fängelset föder Inger ytterligare ett barn, en dotter, som lämnas bort under Ingers avtjänande 

av sitt straff. Där uppför Inger sig mycket väl och lär sig att både läsa, skriva och sy med 

symaskin. Hennes harmynta läpp blir också opererad och det enda som sedan syns är ett litet 

rött ärr på överläppen. 

Efter sex år blir Inger, med hjälp av Geissler, som är en sorts familjens välgörare, frigiven. 

Hon kommer tillbaka till Sellanrå, Isak och barnen med den nu femåriga dottern Leopoldine. 

Inger har dock förändrats avsevärt under vistelsen i Trondheim och Isak har svårt att känna 

igen henne. Hon har vant sig vid stadslivets långt mindre isolerade tillvaro och bär med sig en 
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oro i kroppen under den första tiden. Hon bär spår av fåfänga och lättsinnighet som inte synts 

tidigare.  

Inger och Isaks äldste son, Eleseus, är en känslig ung man med mer estetiska anlag och lätt för 

att lära. Han blir satt i tjänst hos ingenjören nere i bygden och avskärmar sig snabbt från livet i 

ödemarken. Brodern, Sivert, är dock mycket lik sin far och blir den som antas ta över gården 

senare. 

Under tiden livet fortgår på Sellanrå, befolkas bygden och granne till Inger och Isak blir 

Brede, en man som föga förstår sig på jordbruk. Han har många barn att försörja och familjen 

lever alltid på gränsen till armod. En annan granne är Aksel Strøm, som är en hårt arbetande, 

ensam man. Aksel erbjuds Bredes dotter Barbro, som varit och tjänat i Bergen, som hjälp i 

hemmet och de två utvecklar en komplicerad relation. Barbro vill inte binda sig till denna man 

i ödemarken, då hon har känt på det sköna stadslivet medan Aksel längtar efter giftermål och 

barn. Då Barbro blir havande tror sig Aksel ha säkrat sin livskamrat, men istället inträffar en 

liknande situation som den för många år sedan då Inger tog livet av sitt barn. Barbro hävdar 

inför Aksel att barnet var dödfött och det tar lång tid innan fallet kommer upp i rätten, även 

denna gång på grund av Oline. Vid det laget har Barbro lämnat Aksel och flyttat till Bergen. 

Under inflytande av nya, liberala idéer och diskussionen om kvinnans rättigheter, frias Barbro 

och sålunda också Aksel, som annars riskerade att dömas för medhjälp eller undanhållande av 

mord. Den sakförande var den nye länsmannens fru, som sedan flera år tillbaka yrkat på 

kvinnans frihet och rättighet att själv bestämma över sig och sin kropp. Efter rättegången blir 

Barbro barnflicka hos fru Heyerdahl, men måste snart sluta, på grund av sina erotiska 

utsvävningar.  

En parallellhandling till dessa personliga umbäranden, är handeln med det fjäll som från 

början hör till Sellanrå. Före detta länsman Geissler dyker flera gånger upp på Sellanrå och 

börjar förhandla om fjället, vilket han menar lämpar sig väl till gruvdrift. Isak säljer och 

processen fortskrider. Ingen förstår sig helt på Geisslers affärer, allra minst Isak själv, men 

både Isak och Geissler tjänar pengar på affärerna trots att gruvdriften, efter några försök, till 

slut blir till intet. 

I slutet av romanen återvänder Barbro till Aksel. Eleseus, som ideligen misslyckas med allt 

han företar sig, och som minst av allt vill flytta tillbaka till sina föräldrar, far till Amerika 

medan Sivert tycks följa i sin fars fotspår. Inger genomgår flera perioder av oro, innan hon till 

slut försonar sig med sitt förflutna och blir lugn. Den gamla Oline dör till sist och livet fortgår 
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stillsamt och till synes i harmoni med naturen i den framväxande bygden – det som tidigare 

var orörd och obruten mark.  

1.5 Receptions- och forskningsöversikt 

 

Markens Grøde skrevs 1917 och räknas in i den senare perioden av Hamsuns författarskap, 

som omfattar verken efter sekelskiftet.
4
 Romanen skiljer sig från verken i Hamsuns 

genombrottsperiod, till vilken exempelvis Sult, Mysterier och Pan hör. Bland annat har den 

berättartekniska skillnaden betonats, eftersom den är skriven i tredje person och historien 

berättas på ett mer konventionellt sätt.
5
 Den traditionella tolkningen går ut på att se romanen 

som ”budskapsdiktning” eller som en ”agrarisk opbyggelsebog”
6
 såsom Øystein Rottem, i sin 

bok Hamsun og fantasiens triumf, sammanfattar den tidiga kritikens analysriktning. Verket 

har sedan utgivningen främst uppfattats som didaktiskt och entydigt i sin tendens.
7
 Harald 

Næss menar, i sin text ”Who was Hamsun‟s hero”, att romanen har ”idyllic qualities”, ”[a] 

clear message” och ”[a] happy ending” och att det, tillsammans med protagonistens otypiska 

karaktär, den starke och handlingskraftige bonden gör romanen ointressant för många yngre 

forskare. Dessa fokuserar istället på Hamsuns nittiotalsverk.
8
 Rottem menar att de tidigare 

forskarna och kritikerna, i sin tolkning av romanen som uppfylld av ett budskap, har varit 

förhållandevis ense då det gäller vilket som är romanens budskap.
9
 Detta trots att de politiska 

hållningarna som sammankopplats med romanen visar en variation från långt ut på 

vänsterkanten till långt ut på högerkanten. Den grundläggande tolkningen som förenar de 

olika analyserna beskriver en romantisk utopi om bonden och ett liv i harmoni med naturen, 

som ställs emot ett modernt samhälle och industrialisering.  

På grund av romanens traditionellt sett ganska lättanalyserade budskap och med tanke på dess 

tillkomsttid, mitt under första världskriget, har den sällan undgått sin politiska kontext och har 

kommit att analyseras i direkt relation till sin samtid på en rad olika sätt. Rottem förklarar 

denna förenklade läsning som han menar att den samtida forskningen och kritiken ägnade sig 

åt, genom just en blick på kontexten verket ingick i. Han skriver: ”Selve den internasjonale 

situasjonen styrte altså lesningen inn i forenklede baner och vanskeliggjorde mer dyptløyende 

                                                 
4
 Ferguson, s. 208 

5
 Ferguson,s. 241 

6
 Øystein Rottem, Hamsun og fantasiens triumf, Trondheim: Gyldendal norsk forlag, 2002, s. 125 

7
 Ibid., s. 126 

8
 Harald Næss, ”Who was Hamsun‟s hero” The hero in Scandinavian literature, ed. Weinstock John. M., 

Rovinsky Robert T., Austin och London: University of Texas Press, 1975 s. 76 
9
 Rottem, 2002, s. 125 
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lesemåter, noe som desto lettere lot seg gjøre fordi romanen ved første gangs lesning kan 

virke entydig og uproblematisk.”
10

 

Ofta fokuseras analysen av romanen på den extrema individualism och självtillräcklighet som 

illustreras av Isak, romanens hjälte. Som Rolf Nyboe Nettum skriver i sitt kapitel om Hamsun 

i Norges litteraturhistorie är Isak ”en representant for den ekstreme individualisme, 

selvhjulpenhet er hans grunnlov. Staten eksisterer bare som noe fjernt og fiendtlig.”
11

 Här är 

det alltså inte fjärran att tänka sig ett anarkistiskt budskap, såsom Næss också föreslår i sin 

analys av Hamsuns hjältar.
12

 Det kan också handla om en ytterst individualistisk liberal 

doktrin. I samband med detta kan man också se civilisationskritik och strävan mot 

primitivismen, som bland annat nämns av Lång
13

. I denna läsning av romanen, som en 

idealiserande bild av verkligheten, med ett uppenbart naturförbund och fokus på familj och 

brukandet av jorden, passade den också väl in i den nazistiska propagandakonsten. Nazisterna 

lade mycket energi på att framställa en bild av den framtidsidyll som skulle stå i kontrast till 

samtidens krig och förstörelse och uppmana till fortsatt lojalitet och kamp för nazismens 

seger.
14

 Faktum är att romanen var starkt gillad av de tyska nazisterna, som kanoniserade 

romanen. Både Joseph Goebbels och Alfred Rosenberg kan nämnas i raden av romanens 

beundrare. Boken trycktes också upp i specialutgåvor för tyska soldater under andra 

världskriget.
15

  

Detta kan då ställas i kontrast till att Thomas Mann i sina dagböcker framhärdar romanens 

apolitiska ställning, men som sedan faller in i en tolkning som snarare går i en politisk 

vänsterriktning, om än tämligen abstrakt. Han skriver att boken är ”completely apolitical, one 

in profound contact with all the yearnings: glorification of the solitary farmer, of rustic self-

sufficiency; hatred of the city, industry, commerce; ironic treatment of the state - all this is 

communism poetically perceived, or better: humanely poeticized anarchism. […] A spirit that 

is doubtless the spirit of the future”
16

. Boken var också synnerligen populär hos den sovjet- 

kommunistiska författaren Maksim Gorkij, som var en stor beundrare av Hamsun.
17

 Den skall 

också ha lästs och beundrats av judiska bosättare i Palestina, såväl före som efter andra 

                                                 
10

 Ibid., s. 131 
11

 Per Amdam; Bjarte Birkeland; Rolf Nyboe Nettum, Norges litteraturhistorie, fra Hamsun til Falkberget, red. 

Edvard Beyer Oslo: J. W. Cappelins Forlag A.S, 1975 s. 172. 
12

 Næss, s. 82 
13

 Lång, s. 101 
14

 Rottem, 2002, s. 132f 
15

 Sjølyst – Jackson, s. 94 
16

 Thomas Mann, Diaries 1918-1939, London: Robin Clark, 1984, s. 45f 
17

 Rottem, 2002, s. 127 
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världskriget.
18

 Sjølyst-Jackson använder Derridas diskussion om problematiken mellan 

”sameness” och ”otherness” i ”the Nazi orchestration of the Nietzsche-reference” och om hur 

Nietzsches ord tolkats till helt paradoxala syften, för att illustrera hur romanens budskap har 

kunnat användas och tolkas i så olikartade syften.
 19

 Derrida talar i boken Ear of the other om 

”dubblering” och om ”dubbel tolkning” – hur ett yttrande kan säga den totala motsatsen till 

vad det egentligen imiterar. Han skriver att ”[…] the effects or structure of a text are not 

reducible to its „truth‟, to the intended meaning of its presumed author, or even its supposedly 

unique and identifiable signatory.”
20

 Med nazismen och dess Nietzsche-tolkning som exempel 

ställer han frågan om ”how reactive degeneration could exploit the same language, the same 

words,  the same utterances, the same rallying cries as the active forces to which is stands 

opposed.”
 21

 Han menar att “the one can always be the other, the double of the other”
22

 – där 

han framlägger det möjliga i att Hegel, Nietzsche, Heidegger och Marx, alla kan tolkas in i 

såväl höger- som vänsterpolitiska frågor.
23

 Att ett möjligt yttrande eller en text alltid 

härbärgerar sin motsats – att det aldrig kan finnas en absolut sanning inneboende i texten 

själv, är en rimlig förklaring på hur exploaterandet och tolkningen av Markens Grøde har 

kunnat gå i så vitt skilda riktningar. 

Vidare tar den tidiga forskningen fasta på romanens mer konkreta kritik mot modernitetens 

insteg i samhället och humaniseringen och liberaliseringen av samhälle och lagar. Ofta ges en 

klar parallell mellan den mycket polemiska artikeln ”Barnet” som Hamsun författade 1915
24

, i 

kölvattnet av domslutet om en åtta månader lång fängelsedom för en ung kvinna som tagit 

livet av sitt barn och de två avdagataganden av spädbarn som spelar en framträdande roll i 

Markens Grøde. Hamsun var mycket negativt inställd till liberaliseringen av lagarna och till 

den allt mer framträdande kvinnorörelsen och gick i sin artikel ut med uppmaningar om att 

”hänga båda föräldrarna” till de oskyldiga barn som på föräldrarnas egen förskyllan fått sätta 

livet till.
25

 Artikeln skapade en hetsig debatt i Norge, där bland annat Sigrid Undset gick in för 

den motsatta ståndpunkten. Hamsun fortsatte sin polemik och skrev sex artiklar bara samma 

år, alla med samma hårda retorik. 
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Den nyare forskningen visar bitvis starka tendenser att gå i en annan riktning än den tidigare 

och är därför synnerligen relevant att nämna i en relation till den i uppsatsen följande 

analysen. Øystein Rottem identifierar de första försöken att läsa Markens Grøde på ett mer 

nyanserat sätt än tidigare, till 60- och 70-talen. Det är Uwe-K. Ketelsen, Klaus von See och 

Allen Simpson som står för några av de första och viktigaste bidragen till detta. Rottem själv 

har genom sin grundliga och omfattande receptions- och forskningshistoria i Hamsun og 

fantasiens triumf bidragit till att till viss del befästa en ny utgångspunkt för forskningen kring 

romanen. Rottem ifrågasätter i sin text ”Markens Grøde – lovsang til jorddyrkingens pris eller 

landstrykerens ugjennomførbare drøm” den traditionella tolkningsramen och menar att 

Markens Grøde på sätt och vis också är en ”metaroman” eller en ”meta-utopi”.
26

 I hans spår 

följer bland annat Per Thomas Andersen, som i sin text ”Stedes monogami. Sellanrå nok en 

gang.”, skriver att Sellanrå är ett exempel på en omöjlig idyll.
27

 Helge Vidar Holm skriver i 

sin text ”Knut Hamsun, en polyfon dikter” om Hamsun som den polyfona författaren, i 

bachtinsk mening, som han menar resulterar i en konflikt mellan natur och samhälle som 

förblir lika olöst som i Hamsuns tidigare verk.
28

 Vidare har Linda Nesby redogjort för den 

grundläggande problematiken med att framställa en jordbruksidyll i modern tid, med hjälp av 

Bachtins kronotopbegrepp.
29

  

Emellertid är det uppenbart att den nyare forskningen för den skull går i en bestämd riktning. 

Dels finns exempel på välkända forskare, som Robert Ferguson
30

 (1987) och Nina Witoszek
31

 

(1998) som avfärdar Markens Grøde som idyllskrivning – och dels finns bland annat Troy 

Storfjells postkoloniala läsning från 2003 av romanens relation till samerna, som syftar 

tillbaka till en äldre läsning av romanen, där den framstår som mycket reaktionär och som gör 

en starkare sammankoppling till dess politiska kontext.
32

 

 

 

                                                 
26
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Skogheim: Hamsun-Selskapet, 1995,  s. 111ff 
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1.6 En ahistorisk eller samtida skildring?  

 

Att romanen hade stor betydelse i sin samtid och att den tolkades och analyserades mycket i 

ljuset av samtidens kontext står klart, men det är också uppenbart hur romanen själv söker 

syfta till ett ahistoriskt perspektiv, inte minst genom ett flertal hänvisningar till bibeln. Isak, 

som är ett bibliskt namn, beskrivs i början som ”Manden, Mennesket, den første som var her.”
 

(s.5)  och det ges i denna nästan mytiska inledning en allusion till Bibeln och den första 

människan, Adam, eller om återkomsten till det heliga landet. Inga årtal skrivs ut och 

åtminstone inledningsvis är det svårt att sätta in boken i en specifik tid. Isak sägs också vid 

det tillfället vara ”ni Hundrede Aar gammel og igjen Dagens Mand”
 

(s. 385). I en 

sammanfattning av Eberhard Rumpkes artikel om Markens Grøde från 1973, menar Rottem 

att Rumpke gör en helt ahistorisk analys av romanen. Enligt Rottem talar Rumpke om ett 

”jorddyrkerparadis uten enhver historisk og geografisk tilknytning. Det er urmennesket, det 

eviggyldige mennesket, mennesket an sich som trer fram på scenen i skikkelse av Isak, et 

menneske som ikke engang utstyres med en personlig forhistorie.”
33

 Rumbke fortsätter med 

att ”[u]topiens virkeliggjørelse må derfor finne sted utenfor historien, eller snarare som en 

negasjon av historien.”
34

 

Emellertid blir en sådan läsning ytterst begränsande för verket, även om det må syfta till 

motsatsen – att göra det allmängiltigt. Faktum är att den geografiska bestämningen är ganska 

klar. Vi befinner oss i Nordnorge, nära ett samhälle där närmsta båttransport till civilisationen 

för oss till Trondheim. I en snabb analys av hur långt moderniseringen av samhället är 

kommen, med telegrafledning och övergången från daler till kronor, kan berättelsen dateras 

till någonstans under andra halvan av artonhundratalet, måhända 1860-80-tal. Då 

romanfigurerna Geissler och Eleseus också är ganska träffande porträtt av just den tidens 

moderna människor, de som är påverkade av industrialiseringens, kapitalismens och de 

växande städernas rytm, syns det ganska klart att här föreligger en mycket tydlig koppling till 

en specifik tid.   

Även Isak är i dialog med och under påverkan av sin samtid, inte minst genom personerna 

runt omkring honom. Barnamordshistorierna bär också en stark samtida prägel, även om de 

självklart även dryftar mer grundläggande spörsmål än de direkt samtida kopplingarna 

föreslår. Forskaren Atle Skaftun understryker romanens historiserande perspektiv, som han 

                                                 
33
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34
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menar dock inte leder till att man kan kalla romanen för historisk. Romanen lägger fram 

konflikter och problemställningar som var aktuella i samtiden, men i en referens till Willy 

Dahl påpekas det att den som historisk källa skulle klassas som grov historieförfalskning.
35

 

Att romanen är fiktion och såsom fiktion också förhåller sig till historia och samtid, framstår 

ingalunda som någonting konstigt och bör heller inte låta läsaren helt bortse från dess samtids 

spörsmål. Storfjell argumenterar i sin analys av samernas plats i romanen, för att romanen 

långt ifrån existerade i något vakuum och att den, trots sina uppenbara referenser till en 

gyllene tidsålder, som är omöjlig att skilja från sin samtid.
36

  

Det är viktigt att se samtidens förändring och utveckling som kontext till romanen, men utan 

att lägga in några starkare politiska värderingar i texten. Att se romanen som ahistorisk bidrar 

snarare till att förstärka bilden av bondeidealet som en ren icke ifrågasatt utopi och en sådan 

läsning ignorerar stora delar av den konflikt som romanens alla figurer i sitt samspel 

medverkar till att presentera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35
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2. Analys 

2.1 Den opålitlige berättaren 

 

Markens Grøde är berättad i tredje person och berättaren är, enligt litteraturteoretikern Gérard 

Genettes terminologi, heterodiegetisk. Berättaren står utanför sin berättelse och förmedlar 

romanfigurernas tankar, dialoger och göranden till läsaren. I det stora hela bör man därför tala 

om en allvetande berättare. Emellertid är berättarens vetande i vissa situationer begränsat, 

vilket bidrar till en speciell stämning i berättelsen. Bland annat finns det i början av romanen, 

då Isak först anländer och slår sig ned i den orörda marken, flera frågor: ”Manden er stærk og 

grov, han har rødt Jærnskjæg og smaa Ar i Ansigtet og paa Handerna – disse Saartomter, har 

han faat dem i Arbeide eller i strid?” och senare ”Hvad gaar han efter? Efter Land, efter 

Jord?”. (s. 5) Detta drag av osäkerhet från berättarens sida, som vi ser mer av när det gäller till 

exempel Geissler, bidrar till en nästan mytisk stämning. Att ingen vet exakt varifrån Isak 

kommer eller varför han gav sig av därifrån, ger en känsla av att det också saknar betydelse 

för berättelsen. Isak genomgår en pånyttfödelse i och med sin flytt och han befinner sig på 

något sätt i en tidsobunden evighet. Den känslan går förlorad så snart de andra av romanens 

figurer dyker upp i berättelsen, men är fortfarande viktig i analysen av Isak som utopins 

symbol.  

Berättaren bidrar också i sitt språk och förhållningssätt till romanfigurerna, till att både 

förstärka och ifrågasätta händelser och utveckling av dem. Allen Simpson argumenterar i sin 

analys av berättarstrukturen i romanen att det mellan berättare och romanförfattare finns ett 

betydande avstånd. Han menar att berättaren är alldeles för framträdande för att fungera som 

en realistisk romans berättare, vilken ofta tycks sträva efter att förmedla berättelsen till läsaren 

i oförstört skick. Berättaren måste därför analyseras enskilt. Berättaren skulle då vara 

ytterligare ett led för att föra fram berättelsen – och värdera den – vilket gör att den reelle 

författaren tycks hamna än längre bort från själva berättelsen.
37

 

Simpson argumenterar för att berättaren är opålitlig genom ett par exempel från romanen. 

Bland annat citerar han stycket där Geissler nyss varit på Sellanrå för andra gången och själv 

säger: ”Jag reiser nu til Vesterbotten og kommer ikke igjen,”
 
(s. 46) vilket strax bekräftas av 

berättaren: ”Slik fôr da Lensmand Geissler bort og kom ikke tilbake til Bygden.” (s. 47) Efter 

                                                 
37
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en tid  kommer dock Geissler igen – ”[…] sandelig fri og frels spaserande op fra Bygden 

[…]” (s. 73-74) Han menar att dessa indikatorer på opålitlighet i texten leder till den omöjliga 

slutsatsen: ”to accept the narrator‟s discourse, we must ignore the story; to accept the story, 

we have to ignore the narrator‟s discourse.”
38

 

Vidare finns en rad både moraliseringar och rena skymfer mot de figurer berättaren 

presenterar i romanen, vilket verkligen levandegör berättaren och gör oss uppmärksamma på 

att det här är en person som specifikt försöker få oss att tänka i en riktning. När denna 

värdering blir alltför tydlig, tenderar läsaren att backa en aning och kanske också ifrågasätta 

berättarens omdöme. Ett av de mest uppenbara exemplen, som starkt främmandegör 

berättaren för läsaren är när det sägs om Barbro: ”Hvorpaa hun sa noget som viste at ogsaa 

hun ræsonerte, ho, var gløgg, tænkte utenfor Bindingsstikkerne, tænkte med en liten ynkelig 

Negerhjærne”
 
 (s. 240).  Strax efteråt fortsätter berättaren sitt ironiska tonläge: ”Hun hade 

visst et Slags Forestilling om at Farns Anseelse var blit nedsat i det siste og at dette kunde bli 

till Skade for hende selv.” (s. 240) Denna opålitliga berättare gör att läsaren måste påminna 

sig om berättarens sympatier och dennes genomsyrande ironi, för att mer försiktigt analysera 

historien och karaktärerna. Helge Vidar Holm beskriver det som en slags ”narrativ ironi”
39

. 

Den opålitlige berättaren bidrar till att betona avståndet mellan den reella författaren och de 

personer han skapat. Berättaren leker med historien och ger läsaren både moraliska 

värderingar och ironi i sin framställning av händelseförloppet och i introduktionen av 

personerna.  Denna distans ger intrycket av att författaren, Hamsun, har skrivit ett väldigt 

genomtänkt verk. Han låter flera lager av röster göra sig hörda, vilket leder läsaren till 

reflektion kring syfte och budskap. Vidar Holm argumenterar i sin text i boken Hamsun i 

Paris för att Markens Grøde är en polyfon roman, enligt Bachtins teori om polyfoni, och 

lägger till grund för sin analys just dessa lager av olika stämmor.
40

 

Hamsun själv hamnar sålunda långt från verket och en direkt biografisk koppling mellan verk 

och författare blir inte bara svår, utan rent av omöjlig. Denna förändring från de jag-romaner 

som Hamsun skrev under nittiotalet och de mer berättartekniskt traditionella romaner i tredje 

person som efterföljde dem, har ibland setts som en negativ riktning mot en mer reaktionär 

stil och hållning. Nina Witoszek skriver i Norske naturmytologier att Hamsun ” […] kaster av 
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seg erfaring og ikler seg dyd.”
41

 i Markens Grøde. Det kan dock också hävdas att den här 

sortens skrivande istället tyder på en författare med mer erfarenhet och distans till sitt 

berättande.  

Emellertid är det just denna påstådda distans till berättelsen som forskaren Atle Skaftun 

kritiserar, eller snarare omformulerar, i sin text om Hamsuns dialogiska realism. Han söker 

påvisa att författaren istället för att ta ett fågelperspektiv där författaren ”raljerer med sitt lille 

loppeteater”
42

, intar ett grodperspektiv, där han för en dialog med sig själv. Skaftun kritiserar 

bland annat det hierarkiska förhållande som skulle föreligga mellan berättare och implicerad 

författare.
43

 Här bör dock anmärkas att förhållandet mellan karaktärer, berättare, implicerad 

författare och författare ingalunda behöver vara strängt hierarkiskt, utan att en faktisk dialog 

och oklarhet mellan lagren kan leda till den konflikt som ger romanen dess djup. Att detta 

sedan kan handla om en ren dialog hos författaren själv, låter jag vara osagt, men rimligt är att 

tänka sig att Hamsun öppnar för flera tolkningar i sitt verk. Även i författarens dialog med sig 

själv, som vi bland annat kan tolka in i Eleseus karaktär, är det inte omöjligt att han tar ett steg 

tillbaka och betraktar sin egen inre konflikt. 

Slutligen kan det konstateras att själva opålitligheten hos berättaren underbygger teorin om 

romanens tvetydighet, eller till och med mångtydighet. Det motstånd romanen bjuder mot en 

enkelriktad läsning syftar till dess komplexitet. 

 

2.2 Romanfigurerna 

 

2.2.1 Isak som hjälte 

 

Isak är den starke, ensamme mannen som bestämmer sig för att ge sig ut i vildmarken och 

bruka orörd jord. I inledningen av romanen beskrivs han verkligen som ”den första 

människan”, som en man med en stark vilja att finna någonting eget – och som därför ger sig 

ut i herrelöst land för att bryta egen mark. Här finns inledningsvis inga hänsyftningar till 

intrång i den stilla naturen, utan Isak anländer i tystnad och bygger långsamt upp sin boning, 

till synes helt i samklang med naturen. I slutet av romanen läggs också fokus just på detta 

naturens och människans förhållande. Det enkla jordbruket i naturen – att leva av markens 
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gröda – blir i romanen liktydigt med en sund relation till naturen. Härur kommer också den 

sunda och friska människan, som inte präglas av lättsinne eller fåfänga.  

Genom Isaks gestalt blir grundkonflikten mellan natur och samhälle mycket tydlig. Till de 

individer som påverkats negativt av samhället, står han i kontrast med sin styrka, stabilitet och 

med sitt okomplicerade förhållande till natur och människor. Han är det nav som berättelsen, 

med alla dess olyckliga, konfliktfyllda och villrådiga människor cirkulerar kring. Isak i sig 

själv deltar inte synbart i konflikten, då hans karaktär varken kännetecknas av ambivalens 

eller tvivel, utan blir först i sin kontext en viktig karaktär för romanen. Man skulle kunna 

argumentera för att enkom berättelsen om Isak skulle bli en litterärt ganska ointressant 

historia, då det egentligen är personerna runt omkring som lyfter romanen och gör den till en 

komplex samhällsberättelse. Samtidigt som det är de andra litterära figurerna som belyser 

Isaks syfte och person, verkar de inte bara som kontrastbild till ett ideal. De blir i en analys av 

dynamiken mellan karaktärerna oumbärliga för en tolkning som leder till en mer 

mångfasetterad bild av den starke centralgestalten i romanen. 

I sin text ”Who was Hamsun‟s Hero” går Harald Næss igenom flera av Hamsuns verk och 

försöker skönja en typisk Hamsuns hjälte, som genomgående gestaltas i hans romaner. I 

Hamsuns tidigare verk, såsom till exempel Sult, Mysterier, Pan och Victoria kan Næss ringa 

in ett slags romantisk ironisk hjälte. Mannen i centrum är ofta av ett nästan androgynt slag, 

ambivalent, med ett djupt känsloliv och en fallenhet för det konstnärliga.
44

 Dessa drag är 

svåra att skönja hos den starke och marknära Isak. Emellertid hävdar Næss att Isak trots detta 

inte är någon främling bland Hamsuns hjältar, utan att samma individualism och 

självtillräcklighet som återfinns hos många andra av Hamsuns protagonister också finns här.
45

 

I John Landquists biografi, Knut Hamsun, hans levnad och verk, är Isak beskriven som att 

”[h]ans väsen är manlig jämvikt, den fulla psykiska hälsans kännetecken; han har den manliga 

karaktärens fyrkantighet”
46

 och beskriver honom i stark kontrast till Hamsuns tidigare 

hjältefigurer, som han kallar för manodepressiva.
47

 Landquist menar att Hamsuns hjälte i de 

senare verken, däribland i Markens Grøde ej längre ”prålar […] med sitt väsens disharmoni” 

och har ”lagt bort sina utmanande paradoxers olater”
48

 Istället har det skett en förskjutning 

som gör att man ser en tydligare bild av Hamsuns gamle hjälte i till exempel sonen, Eleseus, 
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eller i Geissler, som också ansetts vara författarens alter ego.
49

 Även Brede Olsen, den 

obotlige optimisten, som dock lider av lathet och dålig karaktär, kan liknas vid drömmaren 

eller idealisten i Hamsuns nittiotalsverk.
50

  

I Næss konklusion av Hamsuns hjältefigur, inkluderas dock även Isak. Han skriver att ”the 

fictional hero can best be described as an anarchist in the sense of extreme individualist and 

social outsider.”
51

 Næss fortsätter med beskrivande ord om hjälten som norskans ”redelighet” 

– ärlighet – och suveränitet. Suveränitet i betydelsen ”självfullständig” eller fullständig 

självständighet. Næss förklarar det som att Hamsuns hjälte ”is outside society, or rather he is 

society all his own”
52

 Naess menar att detta kan tolkas som att Hamsuns protagonist inte 

genomgår en etisk utveckling av jaget, utan snarare eftersträvar ett mer autentiskt leverne i sig 

självt. Detta alltså helt i enlighet med Isaks leverne – det autentiska och oförljugna fysiska 

arbetet i naturen. Här är det också möjligt att iaktta den högst marginella utvecklingen hos 

huvudkaraktären i romanen. Isak är och förblir i stort sett samma man som han var 

inledningsvis, för det mesta oberörd, men dock ej, som vi skall se, helt opåverkad av 

händelserna runt omkring sig. Isak rådbråkas sällan av tvivel eller oro och plågas inte av 

ouppnåeliga ideal. Han håller en ständig, jordnära relation till livet. Næss menar att det är 

detta utanförskap som förenar Hamsuns hjältar, medan Landquist menar att det är Hamsuns 

ursprunglige hjälte som ”[m]ed dämpande av sin första överströmmande vitalitet förfinades 

[…], rationaliserades och upplöste sig i en allmän anda och hållning av andlig överklass.”
53

 

Isaks inledande handling, att sätta bo i den oländiga utmarken, är en strävan att leva utanför 

samhället. Han har själv valt att utgå från sina egna och naturens premisser, med så lite 

inblandning från samhället som möjligt. Han är religiös, men kräver inga böcker för sin 

religion. Hans tro är direkt förankrad i naturen och dess lagar. Isak är själv skaparen av sitt 

liv, utifrån de förutsättningar som Gud givit honom. Sakteliga gör sig dock världen omkring 

honom påmind, med krav och lockelser som Isak själv knappt förstår. Han lever med Inger 

och får barn, men först efter påtryckningar utifrån tar de sig ned till kyrkan i bygden för att 

vigas. Livet i skogen tillåter inte både husbondens och husmoderns frånvaro, då djuren 

behöver tas omhand. Dopen, barnens skolgång, köpet av allmänningen Isak byggt sitt hem på 

och Ingers brott och därpå följande dom är andra exempel på när Isak måste komma i direkt 
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kontakt med samhället – det samhälle som med sina lagar, regler och värderingar står i 

kontrast mot den idyll som Isak symboliserar. Samhället går i konflikt med hans väsen och 

skapar disharmoni. Isaks karaktär är långt mer oföränderlig än flera av de andra 

romanfigurernas, men i takt med att hans gård växer och fler flyttar upp till obygden, är det 

möjligt att bli varse en mer nyanserad bild av människan Isak. 

2.2.2 Geissler – vandraren 

 

Geissler är en man som inte riktigt passar in någonstans i sin omvärld. Han är en borgare – en 

stadsson – som inledningsvis innehar en tjänst som länsman, men då han säger upp sig från 

tjänsten är det oklart vad han egentligen intar för ställning i samhället. Avgjort är emellertid, i 

och med sin direkta inblandning i gruvdriften i Isaks fjäll, att han för en tid tjänar 

kapitalismens och den begynnande industrialismens syften. Samtidigt är han den som framför 

hela idén om jordbrukaren och den romantiska idyll som omger denne. Viktigt är att det sker 

just på ett teoretiskt plan. Han hyllar ett liv i motsats till det han själv lever och i Geisslers 

sista framträdande i boken lyder som följer ett ofta citerat stycke:  

Ta dere Sellanraafolk: dere ser hver Dag paa nogen blaa Fjæld, det er 

ikke opfundne Tingester, det er gamle Fjæld, de staar dypt nedsunkne 

i Fortid; men dere har dem til Kamerater. Dere gaar der sammen med 

Himlen og Jorden og er ett med dem, er ett med dette vide og 

rotfæstede. Dere behøver ikke Sværd i Haanden, dere gaar Livet 

barhændt og barhodet midt i en stor Venlighet. Se, der ligger Naturen, 

den er din og dines! Mennesket og Naturen bombarderer ikke 

hverandre, de gir hverandre Ret, de konkurrerer ikke, kapløper ikke 

efter noget, de følges ad. Midt i dette gaar dere Sellanraafolk og er til. 

Fjældene, Skogen, Myrerne, Engene, Himlen og Stjærnene – aa de er 

ikke fattig og tilmaalt, det er uten Maate. […] Dere har alt at leve av, 

alt at leve for, alt at tro paa, dere fødes og frembringer, dere er de 

nødvendige paa Jorden. (s. 379) 

Att Geissler framträder som språkröret för bondeidealet, precis som han är en talesman för 

jordbruket specifikt såsom agronom, utan att själv ta del i det, blir viktigt för tolkningen av 

romanen. 

Geissler har av flertalet forskare ansetts vara en av verkets viktigaste gestalter. Han intar en 

position som skiljer honom från de flesta andra romankaraktärerna, med sina oförutsedda 

uppdykanden, mystiska och relativt okända liv och förehavanden. Berättarens förhållande till 

Geissler är av en speciell art, då han är den gestalt i romanen som berättaren tycks ha ett minst 

närgånget förhållande till. Berättarens skildrande av och relation till Geissler kännetecknas av 
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ett gissande, både gällande Geisslers tankar och syften, men också gällande vad han 

egentligen företar sig under de långa perioder han inte befinner sig på Sellanrå. Rottem 

noterar berättarens ambivalenta hållning till Geissler genom de osäkerhetsmarkörer som ofta 

dyker upp i de kommentarer som gäller honom. Den vanliga förekomsten av orden ”vel” och 

”kanskje” leder till uppfattningen att ”ikke [heller] fortelleren har full oversikt over Geisslers 

disposisjoner, snarare tvertimot.”
54

Geissler kan ses som en betraktare av romanens figurer och 

händelser, snarare än en med dem likvärdig aktör. En dylik tolkning leder till att förstärka 

hans mystiska karaktär. John Landquist beskriver Geissler som romanens enda romantiska 

figur; ”en hemlighetsfull gestalt, som kommer och försvinner, och i det tysta en välgörare för 

Isak […] Han har ett drag av detta fjärran över sig […] Han är en sista representant av den 

rolösa vandraren.”
55

  

Samtidigt som han kan ses som en romantisk gestalt i det hänseende som Landquist påpekar, 

såsom till exempel i belysning av hans vaga relation till romanens berättare och hans flyktiga 

närvaro i berättelsen, är det också uppenbart att han är en väldigt mänsklig gestalt. Geissler 

hamnar i onåd och säger upp sig från sin tjänst, separerar från hustru och barn, hamnar 

upprepade gånger i ekonomiskt trångmål och tycks lida av svåra alkoholproblem. Han flackar 

från ställe till ställe och uppvisar all den ambivalens och det febriga sinne som Hamsun 

omtalar i föredraget ”Psykologisk literatur” från 1891. Han skriver här om det av det moderna 

livet påverkade, förändrade och förfinade mänskliga väsen.
56

 Denna mer konfliktfyllda 

relation till livet och dess vedermödor liknar också den livsposition som protagonisterna i 

Hamsuns genombrottsverk intar.  

De ständiga påminnelserna om Geisslers sviktande hälsa och ostadiga ekonomi leder också 

till en avmystifiering av hans väsen, där berättaren ställer sig på avstånd och förlöjligar den 

före detta länsmannen: ”Skjønt han kom tilfots lot han ikke til att føle sig ringere end de 

andre, ja hans slitte Frak hang sid og ensom nedover hans slunkne Bak, men han var 

overlegen og hovmodig i Ansigtet” (s. 178) sägs det om en av hans uppenbarelser på Sellanrå, 

då han gör sitt bästa för att hålla uppe skenet av att vara en stor man, men genomskådas av 

berättarens iakttagelser. ”Han er rød i Ansigtet, blomstrende, men hans Øine er vel blit saare 

av Vaarlyset, han bruker graa Næseklemmer.” (s. 377) står det i slutet och det görs uppenbart 

att Geisslers tid lider mot sitt slut. Trots att han hävdar att hans då uteblivna besök skulle bero 
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på att han har mycket att stå i, så är det uppenbart att det är hans trytande kraft och den därpå 

följande skammen, som gör att han undviker Sellanrå. Rottem skriver om Geissler att han 

”ikke [er] noe overmenneske, men en sårbar sjel som plages av sine egne fantasier. Han har 

gjennomskuet verden og dens begrensninger, han har stilt sin diagnose og dermed plassert seg 

på avstand av menigmanns verden.” (s. 156) 

Geissler är alltså å ena sidan desillusionerad – han har levt i världen och sett dess igenom dess 

bländverk, men har också lärt sig att utnyttja det moderna samhällets mekanismer till sin eller 

andras fördel. Å andra sidan är det han som ger röst åt bondeutopin och det idealiserade livet 

på landet.  

2.2.3 Relationen mellan Isak och Geissler 

 

Isak är en stark symbol för individualismen. Han är ”selvhjulpen”
 
 (s. 9) och har mycket liten 

kontakt med omvärlden eller samhället. Han har med sig några få redskap och ger sig sällan 

av ned till bygden för att byta, sälja eller köpa varor. Bortsett från vardagliga saker, såsom 

jordbruksredskap eller hästar, har han föga intresse för eller kunskap om pengar eller 

ekonomi. Emellertid kommer Geissler in på ett flertal ställen i romanen och för förhandlingar 

om det fjäll som ligger på Isaks mark. Isak står helt oförstående inför de affärer som Geissler 

har hand om, men obestridligt är det faktum att båda tjänar pengar på det. Geisslers domäner 

består i investering och förhandling, medan Isak lever ett helt annat liv, där livsnäringen 

kommer direkt från marken. Emellertid är det från början klart att Geisslers roll i Isaks liv inte 

är obetydlig. Den litterära gestalten Isak är avhängig Geisslers hjälp för att nå det välstånd han 

i slutet befinner sig i. Simpson menar att ”[f]or the traditional reading, it would have been 

much better if Geissler had never shown up – if Hamsun had found a way to do without him – 

but he exists as a fact and has to be accounted for.”
57

 En argumentation om att Isak i sin 

samhällsfrånvändhet skulle ha klarat sig minst lika bra utan Geisslers hjälpande akter är 

ogiltig av den enkla anledning att vi då måste förutsätta att Isak är en gestalt med ett liv 

utanför dikten. Så är inte fallet – och som Simpson skriver, måste vi förutsätta att han finns 

där av en anledning och att det är de enda förutsättningarna som kan skapa just den berättelse 

vi tar del av. I en analys av romanens konflikt mellan natur och samhälle, blir således 

relationen mellan Isak och Geissler mycket intressant, eftersom den indikerar en spricka eller 

omöjlighet i Isaks självfullkomlighet. 
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Skillnaden mellan de båda männens fysiska hälsa är någonting som flera gånger blir 

uppenbart och kan ge en konkret bild av den sundhet som är sammankopplad med naturen i 

romanen och som kontrasterar till den ständiga kamp som människan i civilisationens grepp 

utövar. Geissler kommer ofta till Sellanrå vid gott humör och med stor energi. Dock är han 

inte van vid de ansträngningar som livet på den avlägsna gården innebär och blir snabbt trött. 

Det beskrivs också att hans ögon är rödkantade, kanske av utslitning eller kanske av 

dryckenskap? Klart är emellertid att hans kringflackande, moderna tillvaro tär hårt på hälsan. 

Isak däremot är genom hela romanen, fram tills sin ålderdom, hälsan själv. Han är mannen 

med ”järnskägget”, som ingen eller ingenting verkar rå på. När han råkar skära av sig örat, 

berättas det att han bara håller det mot huvudet en tid tills det gror fast igen.  

Vid flera tillfällen påpekar Geissler hur bra Isak har det, som har sin gård och sin mark. 

Geissler visar en stor beundran inför denna naturens man, som till skillnad från honom själv, 

inte drivs runt i landet med osäker inkomst och ställning. Det är också han som mot slutet av 

romanen börjar kalla Isak för ”Markgreven”. Samtidigt är det mycket tydligt vem som 

egentligen för idyllens talan. Det är Geissler som genomgående idealiserar Isaks situation och 

som också förespråkar det liv Isak lever. Emellertid är det omöjligt för honom själv att inta 

den positionen, precis som det är omöjligt för Isak att värdera den. Simpson beskriver det som 

att det är Isak som är bonden och Geissler som är agronomen – och ”[a]n agronomist, is a man 

who knows too much about farmers ever to be one.”
58

 Deras relation präglas av deras detta 

motsatsförhållande, men det är också mycket viktigt att lägga märke till att de är oavhängiga 

varandra i denna relation. Geissler behöver Isak för att ha någon att applicera sin bild av 

idyllen på och Isak behöver Geissler, inte bara för den materiella utvecklingen, utan också för 

att sätta sin livssituation i ett sammanhang.  

2.2.4 Inger och barnamordet 

 

Inger är den kvinna som väljer att leva sitt liv med Isak ute i ödemarken. Liksom Isak har hon 

drivits bort från samhället – det samhälle som under hela hennes liv svikit henne. Inger har 

fått lida otroligt mycket under sin barn- och ungdom för sin harmynthet och flyr den sociala 

gemenskap som stött ut henne och hindrat henne från att blomma ut. Isak och ödemarken blir 

räddningen, då han, som själv inte är särskilt vacker, lägger föga vikt vid hennes utseende. 
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Sakteliga lär sig Inger att sluta skämmas för sin harmynthet och uppgår istället helt i sin nya 

roll som fru och mor. 

Emellertid ligger denna smärta fortfarande så djupt inom henne, att hon hela tiden jagas av en 

rädsla att något av hennes barn skall ärva hennes vanskapthet. Skräcken som griper tag i 

henne då hon föder sitt tredje barn, harmynt – och till på köpet en flicka – leder till att hon 

stryper barnet direkt efter födseln. Livet tycks för en tid fortgå som normalt – men någonting 

är förändrat. Berättarens kommentar efter ogärningen kan jämföras med händelseförloppet i 

Dostojevskijs Brott och Straff: ”Den store Sorg og Tildragelse – javel, den var tilstede, 

Gjærningen var gjort og Følgerna maatte komme.” (s. 63) Detta kan tolkas både som att det 

som i lagens mening är ett brott ger en konsekvens i form av straff, men kanske i än högre 

grad att det som moraliskt sett är en oförrätt eller ogärning, förr eller senare hinner upp 

samvetet. I det här fallet handlar det om att misstankar utifrån, närmare bestämt från 

släktingen Oline, som påverkade och frammanade en bekännelse av Inger. Detta kan liknas 

vid de kval Raskolnikov genomgår, då han tror sig vara misstänkt och hans eget samvete 

driver honom till bekännelse. Här är det alltså svårt att säga att avdagatagandet av barnet, 

någonting som alltså skedde i panik inom några minuter från födseln, enbart samhälleligt 

räknat är ett brott – alltså ett mord – eller om naturens regelverk, det som folket på Sellanrå 

snarast följer, går efter samma moraliska värdering. Det intressanta här är just frikännelsen 

från Isaks sida. Isak känner medlidande gentemot Inger och den ångest hon fått utstå vid den i 

total ensamhet genomlevda födslostunden.
 
(s. 63-64) 

Barbro är dotter till Brede Olsen, som flyttar in som granne till Isak och Inger. Hon har tjänat 

i Bergen hos ”fint folk” och blir sålunda föremål för sin fars skryt. Emellertid uppdagas det att 

han inte är helt tillfreds med att hon är så långt borta från fädernesgården och istället ordnar 

han så att hon kan tjäna hos Aksel, som bor på granngården. Barbros erotiska dragningskraft 

är väl beskriven och den, i samband med det lättsinne hon influerats av i Bergen, tjänar som 

främsta anledningar till den hårda dom hon får av romanens berättare. Främst syns detta i 

barnamordshistorien, där hon av rätten blir frikänd, men ur berättarens hårda moraliska 

synvinkel blir hånad. Det framkommer tydligt i beskrivningen av Barbros reaktion efter 

mordet att det handlar om ett mord mindre begått av rädsla, än av lathet eller ovilja att binda 

sig till en man i obygden. En sådan orsak, blandat med den långt mer över lag negativa 

beskrivningen av Barbro i romanen, leder till en tydlig konflikt mellan det naturliga – här 

representerat av Ingers instinktiva rädsla – och Barbros påverkan av staden och den 

liberaliserade synen på barnamord. 
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Hamsuns egen åsikt gällande barnamord får vi ta del av i hans polemiska artikel från 1915, 

där han lägger vikt på barnens fullkomliga oskuld gentemot föräldrarnas skuld.
59

 Robert 

Ferguson söker emellertid, i sin Hamsunbiografi, nedtona Hamsuns utfall en aning och 

föreslår att Hamsun ”selvsagt [kan] ha startet hele debatten som en slags ertende provokasjon, 

helt fra beynnelsen av visste han at hans egen posisjon var håpløs.”
60

 Ferguson menar också 

att Hamsun som romanförfattare behandlar saken på ett långt mer nyanserat sätt. Sålunda 

markerar han att samma retorik som kan urskiljas i de polemiska artiklarna, inte alls 

kännetecknar Markens Grøde.  

Vidare är det intressant att se Peter Sjølyst-Jacksons kommentar till den alltför lätt dragna 

parallellen mellan Hamsuns artikel om barnamord och romanen som kom ut två år senare. Där 

påpekar han helt riktigt att varken berättaren eller ens den Geissler som han menar ofta tolkats 

som Hamsuns språkrör, upprepar Hamsuns rigorösa hållning gentemot barnamördare – att 

straffa mord med döden. Istället menar han att beskrivningen av rättegångarna och dess aktör 

Fru Heyerdahl är ett sätt att smäda kvinnorörelsen på ett ironiskt vis.
61

  

Emellertid kan man, med tanke på den strid som utkämpas mellan den naturliga livsstilen, där 

människan lever direkt av att bruka naturen och det stadsliv där människorna slösar bort sina 

liv på onödig kunskap och kontrolleras av samhällets uttalade och outtalade regler, se hur 

Inger handlar efter instinkter snarare än efter den moral som strikt talar emot mord. Man 

skulle kunna applicera tesen att ändamålen helgar medlen, där mordet är medlet och 

ändamålet är ett undvikande av ett, i hennes ögon, ofrånkomligt lidande. Anledningen till 

Ingers skräck då hon föder det harmynta barnet är en återspegling av det moderna samhällets 

brister. Hon har växt upp i en miljö av förtal och intolerans, där avvikelser inte ses på med 

blida ögon. Inger handlar på ett samhällsanpassande vis, där hon söker skyla det som inte 

passar in. Vi kan också se Isaks försonande med och frikännande av Inger, samt Geisslers 

hjälp att få ut Inger tidigare ur fängelset, som ett slags rättfärdigande eller erkännande av 

orsak och omständigheter kring mordet.  

Samtidigt är en av de viktigaste aspekterna för det rättfärdigande av Ingers handlande som är 

möjligt att utläsa ur romanen, snarast de förmildrande omständigheterna kring mordet just i 

mordögonblicket.  Inger har handlat av ren rädsla, försatt i ett tillstånd av vansinne: ”Hvad ser 

hun? Hendes Ansigt blir i samme Nu graatt og uten Uttryk, uten Forstands, ett Støn höres, det 
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är saa unaturlig, saa umulig, det er som et skjevt Hyl ifra hende.” (s. 51) Inger föder i 

ensamhet och måste ensam bära sin ångest. 

Att samhället skulle stå till skuld för Ingers handlande, om än indirekt, kan ställas emot det 

starka förespråkande för liv som tar sig uttryck i romanen och som ofta utläses som ett av de 

mest positiva dragen i Hamsuns sena författarskap
62

. I rätten, efter bekännelsen att hon inte 

hade ”villet sit vanskapte Barn saa ondt som at late det leve”, får hon motfrågan ”[…] du er jo 

selv haremyndt og har faat det bra i Livet?” Detta följs dock åt av konstaterandet: ”Og hun fik 

intet sagt om sin Barndoms og Ungdoms dulgte Lidelser” (s. 69), där mordet åter ses i sin 

omständighet. Att Inger har fått det bra i livet sedan hon träffade Isak kan här snarast ses som 

en lycklig tillfällighet, men tjänar också till att ytterligare idealisera bilden av livet på 

Sellanrå. Vidare kan tilläggas att flera av de argument som förs fram av fru Heyerdahl i 

rättegången mot Barbro senare i romanen är baserade på just skuldbeläggning av samhället. 

Här framställs ensamma, ogifta mödrar och oäkta barn som en ytterst utsatt grupp i samhället. 

Det är också uppenbart att det är samhället som skuldbeläggs för Barbros mord. Hon har 

påverkats av de liberala vindarna i samhället och värderar inte ett barns liv lika högt längre. 

Simpson sammanfattar moralen i följande mening: ”The novel tells us that, in an agrarian 

society, even a deformed child may be useful whereas, in modern society, a child – no matter 

how comely – has no particular use at all, and value only if someone chooses to value it.”
63

 

Tesen kan ses syfta tillbaka på Rousseaus text ”Avhandling om ursprunget till och 

grundvalarna för ojämlikheten mellan människorna”, där han argumenterar för att 

ojämlikheten människor emellan uppstår först vid framväxten av samhället – och att den 

ursprungliga naturmänniskan var långt mer jämlik än sin samhällslevande like. Han menar att 

kärlek, avundsjuka och fåfänga är sentida samhällsinstitutionella företeelser.
64

 I 

harmynthetens fall skulle detta mycket väl kunna stämma, att det spelar mindre roll ju 

närmare naturen man lever – men att ett barn med en mer fysiskt begränsande avvikelse skulle 

bli mer accepterat i ett agrart samhälle eller en preciviliserad tillvaro – där alla måste ha 

samma eller liknande fysiska förutsättningar att arbeta på gården eller finna mat – är mycket 

otroligt. Som Rousseau skriver så behandlar naturen barnen ”[…] på samma sätt som lagen i 
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Sparta behandlade medborgarnas barn. Den gör dem som är välbyggda starka och robusta, 

och låter alla de andra förgås.”
65

 

Här ses alltså samhället bära skuld för båda morden, samtidigt som det också är samhället 

som är det som utfärdar domen. I Ingers fall är det också tydligt att det paradoxalt nog är 

samma samhälle som ger henne domen, som sedan fråntar henne skulden. Strax efter dådet 

rids Inger av svåra skuldkänslor: ”Nu kunde hun ha været Halvaaret og ha kjendt os alle!” (s. 

67) säger hon och vid graven har hon satt ett litet kors. Efter att ha avtjänat straffet är dock 

skulden som bortblåst. I staden har hon träffat en ”ung Medicinmand” (s. 141) som ifrågasatte 

det omoraliska i hennes gärning: ”hvorfor skulde det være Straf for at dræpe Børn, ja endog 

sunde Børn, endog velskapte Børn? De var ikke andet end som Kjøtklumper.” (s. 142) Inte 

längre går hon heller till den gamla graven för att sörja sin döda dotter. Här blir konflikten 

tydlig, i det att naturen helgar livet och straffar med samvetet. Samhället styrs dock av högre 

mekanismer, friar, fäller och distraherar från den inre, personliga känslan av rätt och fel. 

Sedd utifrån sina egna premisser skulle argumentet om bondesamhällets större acceptans och 

tolerans till skillnad från det moderna samhället enbart vara giltigt i det fall det inte handlar 

om allvarligare fysiska, eller psykiska hinder. Faktumet kan ses motsäga sig själv redan i 

Eleseus fall, eftersom det sägs att han redan från början besitter egenskaper som inte är ideala 

för ett lantbruk – vilket i förlängningen leder till att han, mer eller mindre explicit, blir utstött 

ur den gemenskapen – precis som Inger en gång blivit.  I varje fall av samhällsbildning syns 

alltså detta fenomen och skulden som tycks läggas på det moderna samhället kan alltså ses 

som återreflekterande på alla former av samhällen. 

2.2.5 Barbro, Inger och naturens försonande makt 

 

Barbro har mycket gemensamt med Inger, inte minst i förhållandet till naturen. Båda hamnar 

de i situationer där de ”tuktas” av naturen. Landquist skriver att ”Jorden är mäktig nog, och 

mäktigare än den av den enskildas ansträngning uppburna omvändelsen att lösa från brott till 

lögn, att tukta den laglösa, att föra i rätt fåra den vilsekomna. Den har kraft att försona den 

som ännu förmår att underkasta sig dess bud.”
66

   

Genom romanen tycks en klyfta mellan de olika romanfigurerna synas och de som egentligen 

verkar kunna underkasta sig naturens bud är från begynnelsen endast Isak och Inger. Senare 
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flyttar Aksel in, som i mångt och mycket är lik Isak, men med till exempel Brede och Eleseus 

händer inte mycket. Brede förlikar sig aldrig med livet i naturen och Eleseus lämnar tillslut 

Sellanrå för gott. Emellertid sker en genomgripande förändring hos två karaktärer i romanen. 

Den ena är fullmäktig Andresen, som lämnar sin bakgrund och sitt stadsliv för att verkligen 

slå sig ned i vildmarken. ”Fuldmægtig Andresen vilde ikke forlate Marken, det var 

uforstaaelig, men det var som nogen bandt ham til Marken, han syntes trived her, han var 

grodd fast her. Det maate vare Andresen som hade forandret sig, Marken var det ikke.” (s. 

332) Sedan är det just Barbro – den person som har tyckts vara den mest förtappade. I slutet 

berättas det om hennes färd genom regnet tillbaka till Aksel. Hon har lämnat bygden och 

återvänder till naturen. Här kommer också de få ord om henne från berättaren som tyder på att 

någonting är förändrat: ”Stakkars Barbro, hun sparer sig ikke […]. Hun har i Grunden aldrig 

sparet sig, aldrig været lat, derfor er hun ogsaa pen og fin av Skapning.” (s. 348) Emellertid 

ändras tonen snart till en lätt ironisk sådan: ”Nei, sparet sig selv? Ho, saa lite at hun har kastet 

hele sig selv bort og mærker intet Tap ved det.” (s. 349) Hon blir dock välkomnad tillbaka till 

Aksel och det ser ut som om naturen har tagit ut sin seger. Naturen har försonat sig med 

Barbros oro och impulsivitet och söker nu ta henne under sitt beskydd. Såsom relationen 

mellan Aksel och Barbro sett ut tidigare är det dock troligt att detta inte handlar om någon 

slutgiltig försoning, eller något slutgiltigt underordnande under naturen. På denna gård 

utspelar sig ständigt konflikten mellan natur och samhälle. 

2.2.6 Brede Olsen – lättsinne och dröm 

 

Brede Olsen är fadern i familjen Olsen, som från första stund beskrivs i negativa ordalag. 

Första gången han dyker upp i romanen är i sällskap med länsman Geissler, när det gäller 

avstyckningen av Sellanrå. Han blir helt överröstad av Geissler i ärendet och tillintetgjord i en 

handvänding vid Geisslers andra besök på Sellanrå: ”Men min Kjøregut, Brede, han forstod 

ingenting, han er en Flab.” (s. 46) Isaks första omdöme om Brede är också klart. Han går förbi 

gården på väg ned till bygden och får se en kärra stå på gården, helt utan tak eller skjul. Då 

han går tillbaka står den kvar och skillnaden mellan de båda männen blir snabbt uppdagad: 

”Endda staar Kjærren til Brede der, skal tro om den blir staaende? tænker han. Naa, enhver 

har sit! Nu har jo han selv – Isak selv – baade Kjærre og Skur til den […]”(s. 81) 

Brede beskrivs på det hela taget som en lat karl, med stora drömmar och positivt sinnelag. 

Han har sällan mat till familjen, men försöker på alla sätt skaffa sig pengar utan att behöva 

arbeta hårt för det. Jordbrukslivet är uppenbart opassande för honom och senare i romanen 
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sägs det: ”Hvad visste Brede Olsen om at tappe Myr og bryte Nyland! Han visste om at fant 

Tiden bort med Driveri, Brede Olsen.” (s. 168) Brede är en drömmare och Harald Næss 

argumenterar för att han bär spår av den hamsunska hjältekaraktären just därför.
67

 Brede har 

haft flera ställningar nere i bygden och då han flyttar upp till Isaks obygd, är det kanske en 

länge närd dröm han söker uppfylla. Drömmen om det regelbundna, säkra och lyckliga livet 

med att bruka jorden. Emellertid har han inte ro till detta, utan finner hela tiden nya idéer att 

förverkliga. Det är möjligt att också Bredes karaktär får i uppgift att visa hur bondeutopin slår 

ut på den som inte ämnad för att leva i den. Han när drömmar som han omöjligt kan 

förverkliga och blir ett exempel på en person som inte förmår underordna sig naturens bud. 

2.2.7 Eleseus och hjälteförskjutningen 

 

Eleseus är Ingers och Isaks förstfödde son och har fått namn efter prästen i Ingers födelseby. 

Han visar tidigt talanger för teckning och har mycket lätt för att lära. Han blir därför satt i 

tjänst nere i bygden hos ingenjören. Detta sker helt på Ingers bevåg och Isak låter sig först 

inte övertalas. För honom är den lärdes kunskap obegriplig – både syftesmässigt och rent 

förståelsemässigt. Det är också denna tid i bygden som ”fördärvar” Eleseus och som gör 

honom till en i motsats till fadern, misslyckad individ. Misslyckad i det avseendet att han 

aldrig finner sin plats eller blir självförsörjande. Eleseus drömmer om en flärdfull tillvaro med 

moderna bekvämligheter och ett lärt yrke, men misslyckas med att tjäna sitt eget uppehälle 

och lever länge på faderns tillgångar. Då han inser att det inte håller i längden, flyr han till 

Amerika. Det är ett slags exodus, ett impulsbeslut till en exiltillvaro, fattat av en känslig och 

ambivalent ung man som har svårt att anpassa sig till tillvaron. I denna Eleseus kan en 

klassisk hamsunsk hjälte lätt urskiljas. Eleseus har flera likheter med hjälten i Sult, vilken ju 

också, likt Eleseus, far till sjöss i slutet av berättelsen. Till exempel antyder ett citat från Franz 

Kafkas dagböcker att Eleseus karaktär är mer intressant än man först kan tro. Kafka skriver: 

”Jag är faktiskt som en som man drivit upp alldeles för fort och sedan glömt bort, det finns 

något konstnärligt förfinat över dess sätt att böja sig för vinden, rentav något rörande om man 

så vill, det är allt. Som hos Eleseus med sina affärsresor till städerna på våren. Men för den 

skull får man inte underskatta honom: Eleseus hade lika gärna kunnat bli hjälte, i Hamsuns 

ungdom skulle han förmodligen också blivit det.”
68

 Flera forskare, såsom till exempel Allen 
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Simpson, framhåller också Eleseus som en av de mest intressanta karaktärerna i romanen.
69

 

Detta kanske just på grund av den uppenbara konflikt som utspelar sig inom honom. 

Eleseus är ”fördärvad” av samhället – det samhälle som Isak gör sitt bästa för att undvika så 

långt det är möjligt – men lyckas heller inte anpassa sig helt till dess regler och sociala 

system. Han faller för samhällets frestelser, men lyckas aldrig utröna hur han skall uppnå 

någon form av harmoni i sin valda tillvaro utanför jordbruket. Under en period återvänder han 

till gården och hjälper sin far och bror med arbetet, men är inte alls lika uthållig som dem och 

vantrivs stora delar av tiden. Samtidigt är gården, och allt vad livet i utmarken innebär, hans 

uppväxt och arv och bidrar rimligtvis till hans svårighet att anpassa sig i samhällets tillvaro. 

Till skillnad från Barbro, som i slutet av romanen återvänder till naturen – och måhända 

tillslut, åtminstone till viss del, låter sig ”tuktas” av den – flyr han sin konflikt i förmån för ett 

totalt okänt öde. Kapitlet som beskriver hans avfärd avslutas med: ”Han kom aldrig igjen” (s. 

373), vilket är både ödesmättat och öppet för tolkningar. Han beskrivs också som rotlös. Han 

drog upp sina rötter från den obygd han föddes i, då han acklimatiserade sig till stadslivet och 

kan härmed aldrig återvända till livet på landet. Detta visar på en paradox i det romantiska 

strävandet efter harmoni med naturen.  

Bilden av Eleseus i romanen är inte väldigt positiv, utan visar honom snarare i en ganska 

löjlig dager. Han misslyckas med det mesta han företar sig, ehuru det också är ganska 

uppenbart att han redan sedan födseln är förutbestämd att följa en annan väg. Han beskrivs 

redan i unga år besitta en talang för lärdom. När han väl lärt sig läsandet och skrivandets 

konst, ter sig livet på landet simpelt och tråkigt. Eleseus har sett världen och börjat reflektera 

över den. Han har närt förhoppningar och drömmar om en annan tillvaro, som i all sin kraft 

gör honom inkapabel till att underordna sig, eller leva i harmoni med naturen. Hans mor, 

Inger, visar en liknande oro efter sin vistelse i Trondheim, där hon lärt känna en annan 

tillvaro. Paradoxen ligger i omöjligheten för Eleseus att sälla sig till bondelivet, en omöjlighet 

som dessutom tycks gälla för flera av romanens figurer och, som jag skall visa på senare, till 

viss mån också den symbolbärande gestalten själv – Isak. Med en biografisk koppling kan 

man se att Hamsun tycks ha drivits i samma tankar själv, då han köpte ett hus i Hamarøy för 

att bli bonde, men misslyckades i sitt företag.
70

 Han själv drivs av samma oro som Eleseus, 

den beläste mannen utan ron och lugnet att uppgå i naturen.  Här finns också Geissler, som är 

lika oförmögen till ett dylikt liv, trots hans uttalade beundran av folket på Sellanrå. Simpson 
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menar att Eleseus är Knut Hamsun ”wrestling, in story and discourse, with himself.”
71

 Eleseus 

bär romanens huvudkonflikt inom sig och i förlängd betydelse också Hamsuns konflikt med 

sig själv och således också själva romanens konflikt med sin egen existens. Romanen 

existerar som en produkt av ett utvecklat kultursamhälle, samtidigt som den ställer upp en rad 

kritiska anmärkningar på just detta moderna samhälle. Som ren samhällskritik är den alltså 

omöjlig, eftersom den då förnekar värdet av sin egen existens och sålunda också relevansen i 

kritiken den framför. 

Eleseus är Hamsuns hjälte i en förskjuten position. Istället för att genomsyra romanen med sin 

ambivalens och drömmande romantiska läggning i en central position, blir han en kontrast till 

Isak och Sivert, för vilka självreflektion är någonting främmande. Han bär drag av hela den 

centrala konflikten mellan natur och samhälle, men som bara en bifigur bland andra förflyttas 

konflikten och sprids ut över den lilla gemenskap som romanfigurerna utgör. Eleseus bär 

konflikten inom sig, men blir också en del av den större bild av konflikten som romanen ger.  

Eleseus är ett viktigt bidrag till romanens komplexa människoanalys. Han liknar denna 

moderna, irrationella och rotlösa människa, som är resultatet av det moderna och komplexa 

samhället. Han liknar alltså den person som krävs vid skildrandet av en romanvärld som den i 

Markens Grøde – den författare som kan se konflikten med viss distans och samtidigt vara en 

del av den. 

2.2.8 Isaks skugga - Aksel Strøm 

 

Aksel Strøm är den andre mannen som tjänar som reflektion av Isak och de värderingar han 

symboliserar. Han är också en ensam man, utflyttad till ödemarken för att bruka och leva av 

sin egen jord. Även i hans livsöde finns uppenbara paralleller till Isak och Inger på Sellanrå. 

Som hjälp till gården får han grannens dotter Barbro, som tjänat långt borta i Bergen, men 

som önskas närmare hemmet av familjen. Barbro begår ett liknande brott som Inger, ett 

avdagatagande av ett nyfött barn, och Aksels lugna, tysta position vid hennes sida liknar Isaks 

resignation och sorg inför Ingers brott. Det berättas också om ett träd som en dag faller över 

Isak i skogen, men utan vidare kommentarer än att Isak klarar sig oskadd ur situationen. I en 

episod inträffar samma sak med Aksel, som för tillfället också är ensam på gården. Han 

fastnar dock under trädet och kan inte ta sig därifrån på egen hand. I allmänhet ter sig livet, 

med dessa parallella händelser, för Aksel och Barbro dystrare än för Isak och Inger. Medan 
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Inger ”botas” från den lättsinnighet och oro hon fått med sig från Trondheim, är det uppenbart 

hur problemen på Måneland
72

 kommer att fortgå, även om naturen har ett tillfälligt grepp om 

Barbro. Allen Simpson hävdar att det är just denna dystra parallell till Inger och Isak som 

Aksel och Barbro utgör, som klargör det orealistiska i den idyll som gården Sellanrå 

representerar.
73

 

 

2.2.9 Oline och det lilla samhället 

 

Oline kommer in i romanen i ett tidigt skede och får genast en väldigt avgörande roll. Till en 

början är hon egentligen Isaks och Ingers enda kontakt med omvärlden. Det är också hon som 

får dem att komma ihåg att de, trots deras avlägsna boplats, likväl är en del av det samhälle de 

är födda i, vare sig de vill det eller ej. Hennes sätt att påminna dem är emellertid inte alltid 

särskilt vänligt och Oline får snabbt rollen som den visserligen oumbärliga, men också 

underminerande utsände som är ett medel för omvärldens kontrollbehov. Hon lever på mutor, 

utpressning och allehanda falskspelande. Hon hankar sig fram bäst hon kan på sin oärlighet, 

men gör sig hela tiden oumbärlig för sin omgivning. Det står om henne, skildrat av berättaren:  

Hun var ikke forvænnet. Øvet i Ondt, javel, vant til at stride sig fram 

med Knep og Smaabedragerier fra Dag til Dag, stærk alene ved at 

sprede Sladder, ved at gjøre sin Tunge fryktet, javel. […] Hun hadde i 

hele sit Liv arbeidet, hade født Barn og lært dem sine egne faa 

Haandgrep, tigget til dem, kanske ogsaa stjaalet til dem, men berget 

dem – en Mor i de smaa Forhold. […] ogsaa hun kunde leve og dø i 

banal og uoprigtig Slagfærdighet. Hun [er] gammel og vanskapt, et 

Portræt av Ødelæggelsen. (s. 214) 

Det är Oline som är det första negativa inslaget från det omgivande samhället, även om hon, 

med sin ålder och med tanke på att den by hon kommer ifrån antagligen är ganska liten, 

knappast bär några spår av den moderna civilisationen. Istället är hon ett resultat av det gamla, 

inskränkta och konservativa samhället. Historien om Ingers förflutna och det helvete hon fått 

utstå, samt det hårda liv Oline haft, visar en mycket negativ bild av det samhälle som Isak och 

Inger försöker fjärma sig från. Detta samhälle är dock inte är synonymt med de större städerna 

som vidare nämns. Här är det inte modernitet, kapitalism, liberalism eller begynnande industri 

som står för det negativa inflytandet, utan en snäv och isolerad tillvaro utan utrymme för 

avvikelser eller för ett liv i skymundan. Inger och Isak är ute efter en tillvaro utan dömande 
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krafter, men i det samhälle som sakteliga byggs upp omkring dem i obygden, verkar 

utvecklingen inte bli mycket annorlunda. Bara på Sellanrå uppstår skärmytslingar, dels då 

Inger förälskar sig i en svensk man som är förbi på arbete på gården och dels då hon lite 

senare börjar irritera sig på tjänsteflickan, Jensine. Här är kanske inte skvaller och förtal de 

främsta konflikthärarna, men fåfänga, avundsjuka och svartsjuka är också egenskaper som 

Oline i allra högsta grad står för. 

 

2.3 Konflikten mellan samhälle och natur 

 

Konflikten mellan samhälle och natur är det genomgående temat för romanen och också något 

som många forskare förhållit sig till. På vilket sätt detta gestaltas, vilket budskap som 

framförs och vilken betydelse skildringen av denna friktion har för romanen, är forskare 

emellertid inte eniga om. Den traditionella tolkningen är många gånger förankrad i biografi 

och samtid och syftar till en ganska onyanserad läsning, starkt kopplad till en primitivistisk 

och naturidealistisk tanke. Robert Ferguson skriver i sin Hamsunbiografi:  

”Dersom han i sine tidligere romaner hade forsøkt å gi et bilde av 

hvordan samfunnet egentlig var, ved å beskrive endringene som fant 

sted i Norge i siste halvdel av forrige århundre og første halvdel av 

dette, forsøkte han med Markens grøde å skildre samfunnet slik han 

skulle ønske det var – uforandret, mektig og selvbevisst, basert på en 

stark bondekultur som senere generasjoner hverken satte spørmålstegn 

ved eller betvilte; ett samfunn som ikke lot seg utfodre av byerne og 

industrien.”
74

 

I Peter Hallbergs jämförelse av Halldór Laxness‟ roman Sjálfstætt fólk och Hamsuns Markens 

grøde i Skaldens hus, talas det om att Isaks historia mynnar ut i en idyll och att Hamsuns 

sociala perspektiv helt saknas, eller att slutsatserna är felaktiga, då han kommenterar likheter 

och olikheter mellan verken. Hallberg menar att Laxness ”[m]ed stöd i sina erfarenheter och 

radikala åsikter har funnit det sociala perspektivet – eller kanske frånvaron av en verklig 

samhällssyn – i Markens Gröde röja en eskapistisk och kanske farligt reaktionär tendens.”
75

 

På ett likartat sätt går också Leo Löwenthal in på en tolkning av ideologin i flera av Hamsuns 

verk och kallar den för efterliberal, borgerligt reaktionär och utopisk. Han hävdar att det i 

bland annat Markens Grøde, läggs fram en klassisk romantisk bild av bondelivet, som är lika 
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”fjärran från realiteterna, som den framträder för stadsbon”
76

.  Löwenthal utgår från synen på 

bonden och bondelivet i flera av Hamsuns romaner och söker där skönja denna genomgående 

småborgerligt förankrade och ickerealistiska tendens. Han skriver:  

Men de egentliga småborgerliga skikten, inklusive intelligentian i vid 

mening, vilka inte erhåller industrins åskådliga undervisning om 

missförhållandet mellan produktion och distribution och möjligheten 

att omvandla det, tenderar att som en önskedröm odla den naiva 

symbolen om det naturbundna livet och arbetets naturbundna 

produktivitet. Denna irrationalistiska upplevelse av ett ‟naturligt 

samhälle‟ tror de sig finna hos Hamsun.
77

  

Här sätter alltså Löwenthal fingret på en av de läsningar som gjorts av romanen och som 

kanske bidrog till dess väldiga popularitet i samtiden. Emellertid förklarar inte dessa 

tolkningar varför boken inte glömts bort och varför den läses ända in i dessa dagar. 

Löwenthal talar alltså om att det i Markens grøde finns en myt eller en orealiserbar bild av ett 

bondeliv, oavhängigt samhället, som skulle fungera som naiv idyll för samhällseskapister. Vid 

en närmare romanfigursanalys, en analys av berättarstrukturen och ett tydligare avstånd till 

Hamsuns väl befästa reaktionära och antilberala hållning
78

, blir bilden av romanen ingalunda 

så enkel. Komplexiteten uppstår genast vid en blick på romanens aktörer och den oenighet 

som uppstår bland romanens röster och berättarlager.  

En enkel analys av grundberättelsen och centrum för romanens handling, paret Isak och Inger, 

påvisar just detta förespråkande för livet i enlighet med naturen. Isak kommer, likt en mytisk 

eller biblisk figur till det nya, obrutna landet. Hans karaktärsegenskaper och hans roll i 

romanen blir egentligen endast till en typ, eller till en symbol. Isak är symbolen för drömmen 

om livet i och av naturen. Han är också ett till synes lyckat exempel på denna utopi, med en 

ständigt växande gård och brist på tvivel och självreflektion. Romanen börjar med ”De lange, 

lange Sti over Myrene og ind i Skogene hvem har traakket op den? Manden, Mennesket, den 

første som var her.” (s. 5). Samtidigt är det denna strävan och den oupphörliga utveckling som 

sker i obygden – och som gör den sakteliga till en bygd – som reser den första paradoxen. I 

slutet konstateras det av berättaren att: ”Andre kom efter ham, de trampet en Sti i den øde 

Almenning, atter andre kom, Stien blev Vei, nu kjørte de med Kjærre på den.” (s. 343-344) 

Isak byggde visserligen den första kojan med sina bara händer och med de få verktyg han haft 
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med sig, men allteftersom familjen växer och behoven ökas, följer gården Sellanrå en 

utveckling som inte är helt olik den som är själva grunden till ett nytt samhälle – ett samhälle 

som per definition inte kan vara självförsörjande utan industrin. Isak köper flera 

jordbruksredskap, tillverkade i städerna, och blir också till slut ”markgreven”. Den patriarkala 

ordningen är befäst och stärks i takt med att Isaks ansvarsområde blir större och större.  

Emellertid bidrar dessa ickenaturliga sakers intåg i obygden, till en bild av en idyll som 

kanske inte bara är en icke ifrågasatt utopi, utan en ganska adekvat och kanske till och med 

realistisk skildring av den oundvikliga framstegs- och utvecklingstanken hos människan, som 

gör att en samhällsfrånvänd idyll är omöjlig. Allen Simpson menar i sin text ”Midt i 

forgjængelsen karneval” att ”we are struck by how modern, and civilized, Isak and the farm 

he creates are.”
79

 Aasmund Brynildsen går så långt att han ser detta som ett tecken på den 

starka realism som finns hos Hamsun: ”Hamsun er realist, en så stor realist at han ikke engang 

lar Isak selv uberørt av syndefallet. Det er ikke noe rousseausk glansbilde han maler av sitt 

Sellanrå, tvertimot åpner han en dag porten in til sitt Eden for tiden og fremskrittet og lat 

unaturen gjøre sitt inntog i marken”
80

.  

Det ickenaturligas största intåg i naturen är då Isak köper hem en slåttermaskin – en episod 

där det komiska i Isaks barnsliga stolthet framkommer tydligare än någon annanstans i 

romanen. Isak är herren över inte bara naturen, utan också tingen och den stolthet han känner 

inför det faktum att han kan bemästra en så stor, blank och färgglad maskin blir ironiserad av 

berättarens överdrivna kommentarer till händelsen. Att Isak får en hel del hjälp från sonen 

Eleseus, som med sin läskunnighet kommer med adekvata instruktioner från den medföljande 

instruktionsboken, försätter Isak i en än mer löjlig dager. Här är det den starke, stolte 

patriarken, kungen över utmarken, som måste ta hjälp av den ”förfallne” stadsbon till son. 

Isaks stolthet och glädje beskrivs genom upprepningar: ”Saa oljer han Maskinen igjen of later 

forstaa at det er Videnskap han her driver. Saa kjører han og slaar mere Græs. […] Lykkelige 

Isak! Lykkelige Mennesker paa Sellanraa! […] Men vad en slik første Rangs blaa og rød 

Slaamaskine koster det er ikke heller til at nævne! Lykkelige Isak!” (s. 211) 

I detta skede av romanen är ironin tydlig. Isak har beskrivits som en markens dyrkare och som 

en man som levt i harmoni med naturen. Hans samröre med samhället har hittills varit ganska 

begränsat och ofta också motvilligt. Vigseln, dopen av barnen, barnens skolgång och resorna 
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ner i bygden har hela tiden varit honom främmande och intrycket har genomgående varit att 

ensamheten i vildmarken är det som passar honom bäst. Vid det här laget är dock också Isak 

förförd av teknikens under och är inte sen med att i fåfänga visa upp sitt nya förvärv. ”Han 

venter meget snart Naboerne nedenfor opover markerna, Aksel Strøm er en intresseret Mand, 

han kommer kanske imorgen.” (s. 211) Sålunda krackelerar alltså symbolen Isak. I och med 

uppvisandet av dessa svagheter, blir Isak mer människa än tidigare. Han visar svaghet inför 

omvärlden, i det att han söker bevisa sin styrka och han låter sig, liksom flera av romanens 

övriga karaktärer, förföras av utveckling och modernitet. Detta kan först och främst uppvisa 

det spår av realism som Brynildsen påpekar, där Hamsun ingalunda målar upp en enhetlig 

”lärodikt” eller målar upp en historia som mynnar ut i idyllen, som många forskare menat, 

utan istället låter den till synes lättanalyserade symbolen för det romantiserade bondelivet 

sakteliga upplösas och ifrågasättas. Ovanstående citat visar också på att Aksel, Isaks jämlike i 

naturen, också mycket sannolikt kommer att låta sig förföras av maskinen Isak köpt. Lite 

senare förlänar även Geissler Aksel en harv och slåttermaskin och så har vildmarken tagit 

ytterligare ett steg i riktning mot modernitet och utveckling. Simpson frågar sig varför 

berättaren i denna episod med jordbruksmaskinen driver med Isak och svaret blir att ”it is 

because Hamsun does not believe in its [bondeidealets] ”reality” himself.”
81

 

Med bakgrund i denna förändring i Isaks karaktär, där analysen blir att han uppvisar mer och 

mer mänsklighet, en mänsklighet man redan från början kunnat skönja hos flera av de andra 

personerna i romanen, ser man tydligt att det som skulle vara romanens idealfigur, inte bara 

blir omöjlig i sin idyll och omgivning, utan också i sin ursprungliga form saknar all 

mänsklighet. I de fall Isak blir mest intressant för läsaren, är också de fall då han faller ur 

ramarna för symbolen och visar prov på löjlig, stolt fåfänga, tvivel, rädsla inför döden eller i 

förälskelsen till Inger. Detta visar alltså hur människan – och alla hennes egenskaper – är 

totalt oförenlig med det romaniskt reaktionära ideal som Hamsun så ofta sägs förespråka i 

denna roman. Simpson har i artikeln ”Hamsun and Camus: Counsciousness in Markens Grøde 

and ‟The Myth of Sisyphus‟” redogjort för Isaks förändring genom romanen och vilka 

egenskaper som håller Isak inom ramen för idyllen. Han hävdar att det är Isaks omedvetenhet 

om sin egen situation som är hans enda räddning undan samhällets frestelser.
82

 Så länge Isak 

rent mekaniskt följer det eviga livet på gården med all dess upprepande och dygns- och 

årstidsbundna arbete, så undgår han all form av reflektion och gör sig således till en 
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självtillräcklig samhällsobunden varelse utan möjlighet att förledas. Han för då en fullkomligt 

vegetativ tillvaro, utan självreflektion, självkritik eller något som helst perspektiv över sin 

situation. Han saknar således det som vi betraktar som mänskligt och blir ett med naturen. I 

naturens omfamning blir han till ett djur bland andra. Likheten med ett djur är heller inte långt 

borta i den första beskrivningen av Isak i bokens inledande kapitel: ”Manden selv han var 

ikke det Spor søt eller nydelig, men tværtimot, og naar han talte da var han jo ingen Tenor 

med Øinene mot Himlen, men litt dyrisk og grov i Røsten.” (s. 8) 

Självreflektionen och medvetenheten smyger sig stundom på Isak och det är i de fall han är 

mottaglig för omvärldens värderingar och strävan. Hos Isak finns också en strävan från 

början, att alltid kämpa hårdare och för någonting bättre och större. I den kampen blir han 

avhängig omvärlden på två sätt, både för att skapa möjligheten att utöka sitt ”rike” i obygden 

och för att göra omvärlden uppmärksam på hans framgångar. Att vi kan se denna strävan och 

den därpå följande förgängelsen hos själva centralgestalten och symbolen för den 

romantiserade bilden av bonden, ger en klar bild av dess omöjlighet och om det mänskliga i 

människan som oupphörligen kämpar mot denna stagnering. I människan, eller i 

mänskligheten, finns således denna strävan till utveckling, samhällsbygge och den 

framstegstanke som har drivit mänskligheten till dagens position, genom hundratals år av 

bemästrande av naturen för att effektivisera och utveckla såväl jordbruk som industri. En 

hyllning till den symbol Isak inledningsvis ger sken av att vara, blir alltså en hyllning till det 

omänskliga – eller en reaktion mot det som är mänskligt. Både i Isaks karaktärsutveckling, 

berättarens ironi och i en analys av romanens viktigaste karaktärer, står det klart att romanen 

påvisar dess omöjlighet. Och att hylla det omöjliga är precis vad före detta länsman Geissler, 

icke tillfreds med sin egen livssituation, romanen igenom gör. Han hyllar ett omöjligt ideal 

och blir både löjlig och tragisk i sin blinda tro på gården Sellanrås och dess invånares totala 

harmoni med naturen. 

I belysning av detta är det rimligt att återgå till Löwenthals tanke om den reaktionära 

bonderomantiken som en naturlig del av den borgerliga människans eskapism från det 

moderna samhället.
83

 Geissler är, om än kanske inte ett typexempel, så åtminstone ett 

exempel på en individ fostrad i samhället. Han är rotlös och drivs från ställe till ställe, 

investerar, vinner och förlorar i gruvdriften och misslyckas med sitt äktenskap. Han framstår 

som en helt igenom borgerlig individ med kapitalistiska intressen – som när den romantiska 
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rousseauanska drömmen om livet i naturen – men som varken kan eller vill komma dit. Han 

är för mycket människa, alltför reflekterande och med ett alltför vaket och tvivlande sinnelag 

för att kunna kuva sig under naturen. Han vill lära om naturen och därmed också lära sig att 

bemästra den på ett sätt som Isak också börjar göra successivt i och med utbyggningen av 

gården. Han är den som föreslår och utarbetar ett bevattningssystem åt Isak under en sommar 

med torka och låter alltså störa balansen i naturen med sin uppfinningsrikedom. Att detta är 

oundvikligt då vi har att göra med tänkande människor, är uppenbart, liksom att varje steg i 

utveckling i sig självt heller inte är av ondo.  

Med denna analys blir verket allt annat än en lärodikt och tycks ganska opassande för en 

enhetlig politisk tolkning och användning. I en så till synes enkel symbolfigur som Isaks, 

markbondens, gömmer sig en ytterst långsamt framträdande människa. En människa som är 

fylld av motsägelser, irrationalitet och svagheter, om än kuvad av det mekaniska arbetet och 

bristen på reflektion. Hamsun själv säger i en föredragsserie om norsk samtida litteratur 1891, 

där han angriper sina samtida författarkollegor och anklagar dem för att skriva ”Folkepoesi 

om Samfundet”
84

, att litteraturen lider brist på god psykologisk skildring. Han menar att de 

andra författarna sysslar med karaktärspsykologi och att de förutsätter att människan är en 

enkel och okomplicerad varelse.
85

 ”Jag vil prøve att hævde, at Karakterpsykologien er en 

overfladisk Psykologi, der ikke trænger fanatisk ind i det komplicerede moderne Menneske”
86

 

skriver Hamsun och låter påvisa att den moderna människan kräver en ny sorts författare, 

någon som är kapabel till att fånga upp den ambivalens och de motsägelser som behärskar den 

i det moderna samhället fostrade individen.”Literaturen har […] fra den ældste Tid indtil nu 

væsentlig befattet sig med at framstille Personer, der har været behersket af blot en eller to 

Følelser, og som da ved alle mulige Anledninger har optraadt kun i Kraft af disse to 

Følelser”
87

 fortsätter han i argumentationen om litteraturens upptagenhet vid specifika typer 

eller karaktärer.   

Även om det i Markens Grøde inte finns prov på en enskild, djup psykologisering av 

människan, såsom i Sult, finns det ändock en lysande beskrivning av samhällets påverkan av 

individen och den irrationalitet och ambivalens som kan uppstå i människans möte med en 

mindre statisk och mer influensrik tillvaro som den sakteliga moderniserade staden erbjuder. 

Samtidigt bär den också egenskaper från en folklivsskildring och från samhällets mer 
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grundläggande och traditionella dynamik, som till exempel det element Ingers släkting Oline 

för med sig in i obygden. Hon står för det småaktiga i människan och symboliserar det lilla 

samhället som vänder sig mot avvikelser. Hon kommer från samma ställe som Inger, alltså det 

ställe där Inger fick lida för sin harmynthet och det är också hon som med skvaller och hot 

avslöjar båda de barnamord som sker bland nybyggena i utmarken. Oline, som härstammar 

från detta äldre och traditionella samhälle, i kombination med Isak och Aksel, som i mångt 

och mycket spelar samma roll i berättelsen, Inger och hennes svängningar, Eleseus, den 

förtappade bondsonen, Brede, som bara drömmer, men aldrig arbetar, samt Geissler som 

skrider förbi med sina borgerliga manér, blir tillsammans en komplex bild över mänskligheten 

– den mänsklighet som kännetecknas av drivkraft, ambivalens, svagheter, drömmar och 

misslyckanden. 

 Självklart kan romanen läsas just som ett tidsdokument över de förändringar som skedde i det 

norska samhället vid den här tidpunkten, i en tid av tekniska framsteg, begynnande 

industrialisering, liberalisering av lagarna och ett växande av städerna, men den är likväl ett 

porträtt över människan. Den moderna människan, om man så vill. Romanen är inte intressant 

som en lärodikt över hur man bör leva sitt liv, eller hur man inte bör leva det, utan som en bild 

över mänskligheten i så många olika stadier. Samhället är i en situation av förändring och 

människorna strider och strävar i olika riktningar och faller än in och än utanför harmonin 

med naturen. Till syvende och sist är människan omöjlig att kuva, så länge hon har reda på sin 

egen situation. Hon är både slav under och herre över sig själv och komplexiteten och 

ambivalensen gör att vi känner igen oss i henne, ty hon är som oss. Vi följer kampen mot 

både samhälle och natur på ett betydande avstånd, som betraktare över en liten del av den 

mänsklighet vi själva är del av. Bristen på den enskilda, djupa psykologiska skildringen låter 

läsaren föra reflektionen av människan, eller det mänskliga, på ett avstånd som ger distans att 

skratta åt eländet, men där vi också påminns om att vi själva är en del av hela den 

samhällsmekanism som Hamsun så väl beskriver. Vad som beskrivs är vår egen konflikt, som 

människor som genomgått en civilisationsprocess, men inte förmått att plantera om de en 

gång uppdragna rötterna. 
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2.3.1 Civilisationskritik 

 

Knut Hamsuns litteratur har ofta sammankopplats med en rousseauansk bild av naturen och 

Markens Grøde är inget undantag.
88

 Den främsta associationen till Rousseau blir till hans syn 

på den ”ädle vilden” och kritiken mot civilisationen. Den ursprungliga och sanna människan 

är alltså den som lever direkt av och med naturen. Idealet baserar sig sålunda på en idé om 

den preciviliserade människan, som den var i egenskap av jägare och samlare: ”De förste som 

inhägnade ett markområde, bestämde sig för att säga detta tillhör mig och fann människor 

tillräckligt enfaldiga för att tro honom, var den egentlige grundaren av det civiliserade 

samhället.”
89

 skriver Rousseau i texten ”Avhandling om ursprunget till och grundvalarna för 

ojämlikheten mellan människorna”. Här handlar det alltså om människan före brukandet av 

jorden. För den rena civilisationskritikern är det vid jordbruket som förfallet börjar. 

Jordbruket fjättrar människan vid en specifik plats och hindrar den frihet och det harmoniska 

och dynamiska förhållande människan har till naturen, då hon förflyttar sig efter omedelbara 

förutsättningar. Rousseaus konklusion i texten grundar sig i tanken om den agrara 

revolutionen som början på människans slaveri: ”Bergsbruket och jordbruket var de två 

konster som gav upphov till den stora revolutionen. För poeten är det guld och silver, men för 

filosofen järn och säd som civiliserat människorna och vilsefört människosläktet.”
90

  

Civilisationskritikern John Zerzans text om den tidiga domesticeringen i Asien belyser också 

det som blir en uppenbar paradox i Markens Grøde – om den skulle läsas som en otvetydig 

hyllningsdikt till bonden. Nämligen det att de redskap Isak använder i jordbruket är redskap 

som ofrånkomligen kräver en järnindustri. ”Överflödets och bofasthetens välde påskyndades 

och utvidgades kraftigt genom en järn- och stålplogsbaserad bearbetning. Gruvor och tidiga 

fabriker i Indien inriktade sig också på järnteknologi och hjälpte till att driva på likriktningen 

av kulturer […]”
91

 skriver Zerzan i det att han beskyller civilisationen och kulturutvecklingen 

för världens orättvisor och ojämlikhet. I och med detta uppenbara samband mellan jordbruk 

och gruvdrift är det omöjligt att se att Isaks jordbruk och gruvdriften i det fjäll som han sålde 

till Geissler skulle fungera som två motpoler. Istället är de båda formerna av resurshämtande 

ur naturen intimt sammanbundna. Det samarbete som sker mellan Geissler och Isak kan också 
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ses som nödvändigt för historiens fortgång. Liksom jordbruk och gruvdrift är avhängiga 

varandra, blir också bonden och borgaren avhängiga varandra i samma process. 

Ofta är civilisationskritiken inriktad just på den frihet och frånvaro av arbete som “den 

vandrande” ociviliserade människan representerar. ”Some of the women learned from birds 

and winds to scatter seeds. Some of the men learned from the wolves and eagles to hunt. But 

none of them ever worked.”
92

 skriver Freddy Perlman 1983 i sin beskrivning av folk i 

Amazonasdalen som undgått den moderna civiliseringen. Applicerar man då denna 

civilisationskritik på bilden av Isak och hans gård blir skillnaden uppenbar. Isak söker inte 

leva utanför civilisationen. I sitt trägna brukande av jorden, och i sitt kretsloppsstyrda leverne, 

kommer Isak långt ifrån drömmen om den fria tillvaron där man kan följa naturen, vilken 

dömer ut den människa som strävar och planerar framåt. Samlaren och jägaren samlar eller 

jagar inte mer föda än dagen kräver, till skillnad från jordbrukaren, som samlar och sparar för 

hårdare tider. Detta samlande kan i sig också leda till viljan till utveckling och expansion, som 

vi ser hos Isak. Han kommer med några få verktyg in i ödemarkerna, men nöjer sig snart inte 

med den enkla koja han byggt åt sig själv. Han bedriver också handel, till exempel med den 

ved han fått från trädfällning i sin skog, och utrustar successivt sin boning med moderniteter, 

som lampa och klocka. För den rene civilisationskritikern har degenerering av människan 

sedan länge inträffat i det stadiet. En bonde kan alltså omöjligen leva i harmoni med naturen. 

Mer passande in på beskrivningen om den ädle vilden stämmer istället de samer
93

, nordens 

egna urinvånare, som driver runt i Nordnorge utan fast boplats.
94

 För Isak skulle en sådan 

situation vara omöjlig. Han lever och får sin frid genom det hårda arbete han utför på gården. 

Då Geissler hjälper honom att rädda grödan genom ett sinnrikt bevattningssystem, räddas Isak 

av ett civilisationens framsteg, ett samarbete mellan teori och praktik. Just denna förskjutning 

av den i harmoni med naturen levande människan från det romantiska idealet är precis det 

som Nina Witozsek påtalar i sin text ”Nature, knowledge and identity in Norway”:  

A fascinating, if overlooked, aspect of the Norweigan narrative 

creation of the ‟peasant mystique‟ is, precisely, its flight from 

Romantic stereotypes. The national peasants as celebrated by Moe, 

Brun and Vinje were more the bearers of the Enlightment and the old 

classical virtues than of a pensée sauvage. The „free and proud‟ 

                                                 
92

 Freddy Perlman, ”Against His-tory, against Leviathan” 1983,ed.  Zerzan, Against civilization, s. 29 
93

 Omnämns i Markens Grøde som “lappar”. 
94

 Simpson, 1984, s. 20 



42 

 

Norweigan peasant was not a „noble savage‟ but something of a 

village encyclopaedist.
95

 

Denna beskrivning av det traditionella bondeidealet i artonhundratalets Norge tycks vara en 

synnerligen adekvat beskrivning av just Isak och hans situation, vilket skriver in romanen i en 

specifik nordisk historia, snarare än i en romantisk tysk eller fransk tradition eller en 

rousseauansk civilisationskritik.  

Emellertid är det svårt att argumentera för att det inte finns någon kritik av civilisationen i 

romanen. Självklart ligger grundtanken i Isaks till synes idylliska liv i det att han lever långt 

närmare naturen än de som lockas in i de större städerna. Kritiken mot den moderna 

civilisationen
96

 blir tydlig i och med de karaktärer som främst utsätts för den – Eleseus och 

Barbro. Dock blir också kritiken mot det äldre samhället klar i och med Oline och Inger, som 

båda har påverkats av ett samhälle infekterat av inskränkthet och homogenitet. I Isaks fall 

handlar det mycket om att skapa sin egen civilisation. Han och hans familj blir centrum för en 

ny moralisk ordning, baserad på arbete och naturharmoni. Frestelserna från staden skall i 

möjligaste mån undvikas, men ingalunda kan Isak och hans likar i vildmarken fjärma sig helt 

från omgivningen. Isoleringen är nödvändig för den moraliska ordningen, såsom är klart i 

Ingers fall efter vistelsen i Trondheim, men kontakten med omvärlden oumbärlig för 

existensen. Inte enbart av praktiska skäl, såsom för att köpa nödvändiga varor som inte står att 

finna i skogen, utan också för att idealet skall befästas. Omvärlden krävs för att bekräfta jaget, 

som Nina Witoszeks menar i sin bok Norske naturmytologier, fra Edda till økofilosofi. Hon 

skriver att ”[H]elten […] er snarare en skikkelse samfunnet har skapt, en legemliggjøring av 

dets drømmer og ambisjoner, enn en selvstendig eksistens.”
97

 Om vi nu ser Isak som hjälten i 

det litterära verket, är det rimligt att tänka sig att den hjälte – och den i verket påföljande utopi 

som hjälten symboliserar – är en skapelse som endast uppstår i och med sin omvärld. Isak är 

avhängig samhället och den kontrast till honom och hans livsstil det utgör, för att kunna vara 

den han är. Utan kontrasten blir hans liv ingalunda en idyll. Sålunda skulle man kunna se de 

andra karaktärerna i romanen som bekräftande medel för att framhäva det som egentligen är 

deras dröm eller föreställning om idealet.  
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Geissler fungerar också som ett mer direkt språkrör för Isaks situation och förstärker 

ytterligare bilden av att han är nödvändig för att Isak skall kunna existera i romanen såsom 

han gör. Vänder man på det, kan man tolka det som att Isak helt enkelt är Geisslers 

projektion, eller egentligen samhällets projektion av een ständigt närvarande natur- eller 

ursprungslängtan. Genom Isak blir denna naturlängtan visualiserad. Motsägelserna och 

ifrågasättandena av dess möjlighet är reflektioner och tvivel, som uppstår då Isak som symbol 

kommer i kontakt med Isak som människa. Symbolen klarar av att leva i idyllen, men inte 

människan.  

Så länge det inte handlar om en total upphävning av civilisationen, utan bara om ett 

tillbakahopp, kommer situationen kräva utveckling, framsteg och modernisering, vilket 

betyder att den frie, norske bondens existens, åtminstone under en längre tid, är omöjlig. 

 

2.3.2 Symbolen, språket, kulturen och civilisationen 

 

I en kritik av civilisationen – även om det enkom må vara en stark kritik av den modernisering 

av samhället som blev påtaglig i Norge i slutet av 1800-talet – så blir också en kritik av 

kulturen omöjlig att frångå. Landquist menar i sin Hamsunbiografi att Hamsuns kulturkritik, 

eller ”polemik mot kulturlivets urartningar”
98

 är någonting som upptar en stor del av 

författarskapet. Han menar att ”Hamsun är böjd att anse både redaktörer och poeter vara 

skadliga, i varje fall överflödiga lyxvarelser för det friska bondesamhälle han dyrkar.”
99

 

Vidare menar han att ”Hamsun har skarpsynt sett avståndet mellan ordet och handlingen. Han 

har lagt fingret på en litterär kulturs svagheter. Han vet att förmågan att sympatiskt förnimma 

och att uttrycka själens finare rörelser icke är detsamma som att vara nobel själv.”
100

 Alltså är 

en finare natur, som Eleseus, den överflödiga människan i samhället. Isak, den som ej förmår 

att väl uttrycka sig med ord, är den tysta, hårt arbetande person som bygger upp landet.  

I Zerzans civilisationskritik är språket en betydelsebärande enhet i den civiliserade 

människans liv. Han menar att språket är ett symbolverk för att underordna och kontrollera 

naturen och är en del i den civiliseringsprocess som går ut på att dominera och förtrycka. 

Språket är en blek representation av det som är den verkliga upplevelsen och separerar oss 
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från det verkliga. Zerzan tar fasta på Michel Foucaults noterande av språket som ett system 

för dominans. Enligt Foucault fungerar språket inte bara som ett verbaliserande av konflikter, 

utan kan ses vara själva föremålet för dem.
101

 Symbolen och representationen av de verkliga 

skeendena, som dels görs genom bildkonsten och skrivkonsten leder alltså till ett utövande av 

en kontroll, samt skapar en distans mellan människa och natur. Kritiken av kulturen som 

utvecklad i takt med civilisationen blir sålunda en kritik av språket. I Markens Grøde kan 

Isaks uppenbara tystlåtenhet, hans oförmåga att skriva och hans totalt likgiltiga inställning till 

allt det som civilisationen betraktar som kultur eller lärdom, ses som en hänvisning till just 

denna kritik. Isak bemästrar inte läskonsten och bemästras således heller ej av den. Han lever 

fri från alla beskrivningar av verkligheten och sålunda också alla beskrivningar av utopier 

eller idealsamhällen och lever istället direkt i den verkliga upplevelsen. Detta då till skillnad 

från Geissler, som varken kan eller kanske heller vill leva i sin utopi om folket på Sellanrå. 

Här är också tydligt att en representation av verkligheten, såsom denna utopi ändå ger anspråk 

av att vara, aldrig kan vara identisk med verkligheten. Distansen mellan ord och handling blir 

oöverbrygglig. Den som med ordet söker beskriva något, kan inte själv leva i det han söker 

representera, utan detta kan endast den som inte förmår skapa distans till verkligheten. Detta 

återkopplar också till diskussionen som Allen Simpson tar upp i sin text ”Hamsun and Camus: 

Consciousness in Markens Grøde and ”The Myth of Sisyphus” och som det refererats till 

tidigare i uppsatsen i diskussionen om medvetenhet och omedvetenhet under rubriken 

”Konflikten mellan natur och samhälle”.
102

 Här åskådliggörs alltså konflikten mellan natur 

och samhälle genom frånvaron eller närvaron av språket. Denna konflikt kan drivas till att 

också åskådliggöra den stora konflikt genom vilken romanen tillkom. Om intentionen med 

romanen är en kulturkritik, leder det till att boken är en kritik av sin egen existens. Redan på 

detta stadium ser vi alltså hur konflikten grundlägger och genomsyrar verket och som 

ingalunda leder till en mer begränsad läsning av verket. Snarare tvärtom – då det belyser en 

paradox på en så grundläggande nivå.    

I Derridas text ”Introduction to the age of Rousseau” i Of Grammatology diskuteras hur 

idealiseringen av det samhälle som språket ännu inte ”förstört”, blir i sig själv svårförsvarbart, 

eftersom denna idealisering också är avhängig språket.
103

 Derridas text behandlar bland andra 

Rousseau och det är rimligt att tänka sig att denna kritik kan omfatta även Zerzan. Zerzans 
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strävan att nå ut med sitt budskap bär alltså samtidigt på paradoxen att representationen i sig 

är våldförande på det innersta budskapet. Man kan sålunda argumentera för att det är detta 

som är en av romanens mest grundläggande konflikter, som omöjliggör en absolut harmoni. 
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3. Diskussion 

 

En analys av romanfigurernas interaktion och romanens inneboende konflikt mellan natur och 

samhälle leder svårligen till en entydig tolkning av textens budskap. I romanens persongalleri 

ingår en rad varelser, med mänsklighetens komplexa inre värld och konflikter. I belysning av 

de romanfigurer som interagerar med Isak, i synnerhet Geissler, framstår ej heller längre Isak 

som den symboliske idealfigur han ofta fått bära rollen av. Istället leder både hans uppenbart 

mänskliga drag och de tillväxttankar som finns hos honom, till en bild av någonting mer än en 

symbolfigur. Isak såväl representerar ideologin, som ifrågasätter den, ju längre bort från 

grundtanken han med sin ständigt växande gård kommer.  

Geissler blir, i sin roll som den rotlöse stadssonen, Isaks och bondeidealets språkrör. 

Emellertid bidrar Geisslers egen situation som den rolöse vandraren till en tolkning av idealet 

som idealiserat av den moderne borgaren – den som står längst ifrån ett uppgående i naturen. 

Geissler, eller över huvud taget den moderna människan, kan omöjligen leva ut drömmen om 

bondeidealet. Den språkligt symboliska representationen eller abstraktionen distanserar den 

tänkande och reflekterande människan från den omedelbara upplevelsen och avskärmar henne 

oavlåtligen från naturen. Endast den som ej är medveten om sin egen existens och situation, 

kan leva i omedelbar närhet och harmoni med naturen. I Markens Grøde pågår en ständig 

konflikt, där natur och samhälle blir till motpoler, men kanske också i slutändan uppvisar ett 

så komplext förhållande till varandra och människan, att det är omöjligt att utläsa en klar 

riktning eller ett klart ställningstagande. Romanen, som en frambärare av kulturkritik, blir 

också en kommentar till sin egen existens och sålunda befästs disharmonin redan på ett 

grundläggande plan.  

Det finns också en allmängiltighet i romanen som understöds av det omöjliga i idealet, snarare 

än av idealet självt. Den mänsklighet som skönjs i denna komplexa roman och som 

representeras både inom och av de olika karaktärerna, syftar till en både realistisk och 

intressant skildring av ett litet samhälle i framväxt. Samhället, med Sellanrå i centrum, blir en 

syntes av gammalt och nytt och likt ett paradigmskifte inleds den med ett totalt avbrott, eller 

försök till detsamma, från det gamla, för att skapa någonting utanför samhället. Men som 

människan i någon högre utsträckning omöjligt kan skapa sig en tillvaro bortom all påverkan 

av samhället, klipps inte banden helt, utan förstärks hela tiden i takt med människornas vilja 

till framsteg. Viljan till utveckling och expansion är kanske klarast representerad av Isak själv, 

som blir navet i en ny samhällsskapelse som börjar i ödmjukhet och harmoni, men som 
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strävar mot en ständig förbättring som omöjligen kan ske utan disharmoni med naturen. 

Disharmonin kan skönjas bland annat då Isak får hem den nya harven. Samtidigt reser sig 

frågan om inte denna process i sig självt är naturlig. ”For denne nedbrytning er da i seg selv 

en naturprocess”
104

 föreslår Brynildsen då han talar om ödeläggelsen av naturen som resultat 

av ett ständigt tekniskt och industriellt utvecklande samhälle.  

Men mitt i denna utveckling, denna motsättning i tanke, idé och handling mellan ett modernt 

samhälle, ett stagnerat dito, och ett romantiskt reaktionärt ideal – mitt i konflikten mellan 

natur och samhälle, föds i denna roman en människa och en mänsklighet, i vilken känslor, 

tankar, svagheter och drömmar ur ett vitt spektrum av erfarenheter och iakttagelser tar plats. 

Sålunda föds romanen – och den är född ur konflikten, ej ur idyllen.  
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