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Hamsuns historie om
slitet og kjærligheten
står fortsatt sterkt blant
folk, konstaterer skue-
spiller Juni Dahr.

HOBØL: Hun gleder seg til enda
en oppsetning av «Markens grø-
de» på Geiteberg. Det er fem år si-
den sist.

Hamsun skildrer hvordan Isak
vandrer ut i ødemarken et sted
nordpå. Der bygger han sitt eget
bruk Sellanraa, og høster møy-
sommelig fruktene av dette. Han
oppsøkes av Inger, en sosialt ut-
støtt kvinne med et fryktelig ha-
reskår. Hun støtter lojalt Isaks
store livsterk.

Historien er spilt utelukkende
på låver landet rundt, og med
strålende mottakelse og kritik-
ker. Hittil er den sett av 24.000
personer. Ifølge Juni Dahr hand-
ler den om noe sentralt i folks be-
vissthet, i alle fall på bygdene. Og
den har et budskap som er viktig
å formidle.

– Det er viktig å vite hvem vi er
og hvor vi kommer fra, smiler
hun.

Kjærlighet og motgang
Isak og Inger klarer å takle selv
den verste motgang. Inger dreper
sitt eget barn, fordi det fødes med
hareskår. Hun unner ingen sam-
me skjebne.

– Isak blir alenefar for de andre
barna. Når Inger kommer tilba-
ke fra tukthus, er hun operert for
hareskåret. Deres kyss før og et-
ter må ha vært noe enormt for-
skjellig, sier Juni Dahr.

Stykket har kun de to skuespil-
lerne, og rekvisittene er enkle.
Men det er fysisk slitsomt å spille.
Det sjaues hardt med trykkpaller
og grov plank underveis for sym-
bolsk å illustrere hvordan gården
bygges.

– Romanen «Markens grøde» vi-
ser også mye av den politisk om-
diskuterte siden av Knut Ham-
sun?

– Vi overlater slike diskusjoner
til andre. Hamsun kan leses på
mange måter, og vi konsentrerer
oss om forholdet mellom Isak og
Inger.

– Tåler å bli sett på nytt
Stykket er ikke forandret mye på
fem år, men skreddersys fysisk til
hver enkelt låve. Samtidig
minner Juni Dahr om teaterets
spesielle vesen.

– Du kan se samme forestilling
flere ganger og oppdage noe nytt
hver gang. Det tåler å bli sett på
nytt. Det er fordi det er mennes-
ker på scenen, og du kan se noen
nye detaljer bare ut ifra hvor du
sitter, sier hun.

– Musikken er likevel ny. Den

er skrevet av Lars Horntveth og
Tore Brunborg.

Dette blir for øvrig siste gang
dette stykket settes opp i Indre
Østfold.

Ifølge Kjetil Haugbro er det
allerede solgt en rekke billetter.
Men han opplyser at det trolig

også blir mulighet til å kjøpe bil-
lett direkte i døra, selv om det
tryggeste er å bestille på forhånd.

Han er samtidig i ferd med å
fullføre en større ombygging av
låven, blant annet med pub i det
gamle fjøset.

– Det var meningen at alt skul-

le være ferdig til «Markens grø-
de» skulle spilles, men det klarte
vi ikke. Men sånn får det være, vi
bruker lokalene likevel, sier han.
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Hamsun på låven
Gleder seg til å spille Markens Grøde på Geiteberg igjen

FREDAG OG LØRDAG: Juni Dahr kommer fredag og lørdag til Geiteberglåven sammen med Gard Eidsvold og forestillingen Markens Grøde,
basert på Knut Hamsuns roman.

STERKT FORHOLD: Isak (Gard Eidsvold) og Inger (Juni Dahr) utvikler
et sterkt forhold til hverandre mens de reiser gården Sellanrå ute i
ødemarken.

FORBEREDELSE: Skuespiller Juni Dahr, låveeier Kjetil Haugbro og pro-
dusent Marianne Roland i samtale om helgens oppsetning i Geite-
berglåven.

FAKTA

■ Teaterforestilling som
settes opp i samarbeid
med lokale låveeiere.

■ Basert på en roman av
Knut Hamsun.

■ Spilles av Gard Eidsvold
og Juni Dahr.

■ Drama og regi:
Yngve Sundvor.

■ Produsent:
Marianne Roland.

Markens grøde


