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Lest alt av Hamsun?  

Hva med disse klassikerne? 

Villanden 

Henrik Ibsen 

Når Gregers Werle vender 
hjem har familien Ekdals fall 

allerede begynt. Gregers vil 
ikke la dem ha noen 

hemmeligheter igjen.  

Gregers er under den 
oppfatning at realiteten alltid er 

bedre enn illusjonen. Familien 
Ekdal på tre har levd godt inntullet i livsløgnenes 
teppe, men nå når Gregers er her, skal alle løgner ut. 

Kan familien overleve at alle sannhetene om 
utroskap, fengselsliv og galskap avsløres?  

Dette Ibsen-stykket er fra 1884. Villanden gir mye 

rom for tolkning. Hva er det egentlig Vildanden 

Samlede noveller 

Alexander Kielland 

Alexander Kielland er kjent for 
å kritisere sin samtid, det 

norske samfunn på 1800-tallet. 
Det kommer tydelig frem i 

denne novellesamlingen.  

I novellene får vi blant annet 
reise til prestegården der vi får 

møte presten og hans barn, vi hilser på brødrene 
Hans og Ola som begge er forelsket i samme jente, 
og vi får bli med rike Fru Warden som vil se 

hvordan de fattige har det og gjerne gjøre noe for 
dem.  

Novellesamlingen består av 16 av Alexander 

Kiellands noveller.  

Hellemyrsfolket 

Amalie Skram 

Hellemyrsfolket starter utenfor 

Bergen, og ender i Kristiania. 

Vi følger fire generasjoner 

gjennom fattigdom, 

alkoholisme, og ikke minst 

død.  

Dette er en samling av de fire 

bøkene om Hellemyrsfolket. Først introduseres 

Oline og Sjur Gabriel som bor ute på Hellemyren. 

Sjur Gabriel er fisker og Oline drikker. Barnebarnet 

deres Sivert er sentral i de to neste bøkene. Han 

stjeler og lyver, noe han må bøte for senere. Den 

siste boken følger Siverts sønn Severin, i hans harde 

kamp for å unnslippe hans nådeløse mor.  

Amalie Skram er en av Norges beste naturalistiske 

forfattere. Hellemyrsfolket er hennes mest kjente 

verk.  



Hvem var Knut Hamsun? 

Knut Hamsun ble født i 1859 i Vågå/Lom. Han har 

skrevet over 20 romaner, der disse fire er noen av 
de mest kjente. Han ble tildelt Nobels litteraturpris 

for Markens grøde.  

Til tross for at han er født lenger sør, er han 
oppvokst her i nord på Hamarøy. Mange av 

romanene hans er satt til Nord-Norge, og det er 
tydelig at han har en stor kjærlighet til landsdelen. 

Man kan besøke Hamsunsenteret på Hamarøy.  

Hamsun sies å være opphavsmannen til den 

moderne psykologiske litteratursjangeren. Han tok 

seg altså tid til en indre monolog og beskrev 

hovedpersonens tanker og følelser. 

Markens grøde 

Knut Hamsun 

Isak får det som han vil. En 
gård med dyr og åker, og 

attpåtil en kone, men Isaks 
enkle liv byr også på prøvelser. 

Isak slår seg ned i Nordlands 

villmark tidlig på 1900-tallet. 
Han bytter sevja fra trærne mot 

andre varer, og får fort en liten gård opp å gå. Han 
møter Inger, som har hareskår, og de gifter seg. 

Slektningen Oline, som blir med Inger, er utålelig, 
men det er ingenting mot det som skjer når Inger 
blir gravid, og føder en datter med hareskår.  

Markens grøde er Hamsuns hyllest til den ville 
naturen i Nord-Norge som han var så glad i. 

Victoria 

Knut Hamsun 

Johannes elsker Victoria, og 
hun elsker Johannes. Dessverre 

er Victoria forlovet med noen 
andre. Er alt håp ute for 

Johannes? 

Johannes og Victoria er 
barndomsvenner. Han er 

møllerens sønn, hun er 
slottsherrens datter. Den sosiale avstanden blir for 

stor, og Victoria blir gitt til en annen. Johannes 
orker ikke mer, han reiser og blir en suksessfull 
forfatter. Når han vender hjem, er Victoria 

fremdeles der, like vakker som da han dro. Kan 
kjærligheten overvinne alt?  

Hamsuns kjærlighetsroman fra 1898 er «En av de 

største kjærlighetshistorier i historien,» sier forfatter 
Arthur Koestler.  

Nordland Fylkesbibliotek tilbyr 

fjernlån av alle disse bøkene.  
 

 

Alle bøkene kan bestilles i store 

klassesett.   

Sult 

Knut Hamsun 

Er han heldig tjener han fem 
kroner. Er han uheldig får han 

ikke betalt husleia og må legge 
seg med rumlende mage.  

På 1880-tallet trasker den 

anonyme hovedpersonen rundt 
i Kristiania, skriver i 

Kongeparken, og er ofte sulten 
mange dager i strekk. Han vil livnære seg med sine 

skriverier, men blir bedt om å skrive noe enklere. 
Kristiania er byen som ‘’ingen forlater før han har 
fått merker av den’’, noe hovedpersonen virkelig 

kjenner på.  

Romanen fra 1890 er inspirert av Hamsuns egne 
harde år i hovedstaden, og hans tanker og følelser 

står i sentrum. 

Pan 

Knut Hamsun  

Thomas Glahn har fått to fjær i 

posten. Han har fått dem av 

Edvarda. Hun som gjorde ham 

så sjalu at han spyttet en annen 

mann i øret og kastet skoene 

hennes over dekk.  

Glahn bodde i en hytte i Nord-

Norge en sommer for to år siden. Like ved lå byen 

Sirilund. Der treffer han Edvarda. Edvarda som 

ventet på sin prins. Var det naivt å tro at han, en 

jeger og en eks-militær, kunne være hennes 

drømmeprins?  

Til tross for at Pan mottok negative omtaler da den 

ble utgitt, varte det ikke lenge før boken ble hyllet 

som et mesterverk.  


