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Björnsterne Björnson 

 

De geboorte van de  

boerenroman 
 

Bjørnstjerne Martinius Bjørnson (1832–1910) 

was een Noorse schrijver die in 1903 de No-

belprijs voor literatuur won. Hij is ook de 

dichter van het Noorse volkslied: "Ja, vi els-

ker dette landet" (Ja, wij houden van dit land). 

Bjørnson was de zoon van een plattelandspredi-

kant, bezocht het gymnasium in Oslo en brak in 

1854 zijn studie af om journalist te worden. Van 

1857 tot 1859 was hij directeur van de Noorse 

schouwburg in Bergen om daarna toe te treden tot 

de redactie van Aftenbladet. Van 1860 tot 1863 

maakte hij een studiereis naar Duitsland en Italië, 

waarna nog veel buitenlandse reizen volgden. Van 

1880 tot 1881 bereisde hij de Verenigde Staten en 

daarna ging hij wonen in Parijs. Hij pendelde van-

af 1887 ook veelvuldig op en neer naar zijn hof-

stede in Lillehammer, in zijn geliefde Noorwegen. 

Hij stierf in Parijs, maar werd in Noorwegen be-

graven. 

In 1857 publiceerde hij Synnøve Solbakken, zijn 

eerste van een serie boerenromans. In 1858 volgde 

Arne, in 1860 En glad Gut (Een gelukkige jon-

gen), and in 1868 Fiskerjentene (Het vissersmeis-

je).  

Bjørnson was behalve als schrijver ook als politi-

cus een toonaangevende kracht in het toenmalige 

Noorwegen. Hij was fel republikein en zette zich 

in voor het algemeen kiesrecht in Noorwegen. Hij 

verzette zich tegen de macht van de (staats)kerk 

en tegen de toen in Noorwegen sterk voelbare 

invloed vanuit de Deense cultuur. Ook nam hij 

geregeld stelling in internationale kwesties, onder 

meer tijdens de Dreyfusaffaire, waarin hij nadruk-

kelijk partij koos voor Alfred Dreyfus. 

 

1857 

B. Björnston, Synnövé Solbakken 
 

Het verhaal speelt zich af in het Noorse bergland-

schap dat prachtig en liefdevol wordt beschreven. 

De hoofdfiguur Synövé is de dochter van een 

welgestelde boer. Ze is lieflijk en charmant en 

wordt door iedereen bemind. Ze houdt van haar 

schoolvriend Thorbjörn Granliden. Zijn al te 

strenge vader heeft van hem echter een ruwe 

agressieve kerel gemaakt. Hij houdt van Synövé 

en zij van hem, maar zijn slechte reputatie be-

moeilijkt hun relatie. Hij belooft haar zijn leven te 

beteren, maar dan raakt hij tegen zijn zin verzeild 

in een gevecht en wordt neergestoken. Daardoor 

verandert hij en als hij van zijn verwondingen is 

hersteld, is hij een zachter en beter mens gewor-

den. Ook de verhouding met zijn vader wordt 

beter en deze gaat met hem naar Solbakken om 

Synövé voor hem ten huwelijk te vragen. Haar 

ouders geven de gevraagde toestemming. Ze 

trouwen en voor de kerkdeur verzoent Thorbjörn 

zich met zijn vroegere vijand. 
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