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Der er tre personer på titelbilledet. Den
første person er den danske smedesøn
Axel Nielsen som 10-årig, omgivet af
sine klassekammerater. Den anden per-
son er føromtalte Axel, nu som konfir-
mand og på vej til at træde i karakter.
Under logoet findes den tredje person,
fritænkeren og forfatteren Aksel, der er
blevet norsk og har taget efternavnet
Sandemose. I baggrunden anes i glimt
barndommens ø. Udover nogle statister er der ikke
andre personer på billedet. Den skitserede jernbane
blev aldrig realiseret.
Byen, der efter sigende kunne have været Ribe eller
Arendal, gav han øgenavnet Jante.

Sandemoseprojektets titelbillede er konstrueret af Per Sommer
og Søren Kappel Schmidt, med brug af arkivmateriale fra Mor-
sø Lokalhistoriske Arkiv og Sandemosearkivet.

Dueholm Kloster, ca. 1942.
Johanitterkloster fra o. 1370.
I privat eje fra 1680.
Klosteret lå i forfald frem
mod 1909, hvor bygningen
blev indrettet til at huse 
Morslands historiske Museum.

Nykøbing og Jante
’Jante lå ved en liten vik. Vannet var skittent efter dam-
pbåtene, breddene var sure sumper. De overtallige kat-
tene fra byen blev druknet i viken, og drev op på stran-
den når sekkene var råtnet vekk. Her og der holdt en
kråke balanseøvelser på et kadaver som ennå ikke var
strandet. Dampferjen kom på bestemte tider og fikk
kattemavene til å duve.
Det var mange vakre steder utenfor byen. Der var også
friskt vann i fjorden når en gikk lenger vekk. Men det
var denne skitne viken som blev et billede av så meget
Espen Arnakke oplevde i Jante.’ (AS 1937)

’Undres på om mange har elsket sin by og sin
slekt så høit som jeg har gjort det.
For det må jo allikevel være saken at jeg elsket
den meget, som en tiger. Men de lo av mig, og
mit dype hat blev den negative målestok for,
hvor stor min kærlighet har vært.’ (AS 1934)

Havnen ca. 1910

Nykøbing 1299-1999

’Paa et Forligsmøde i Køben-
havn 13. juli 1299 i en
langvarig Proces mellem Erik
Menved og Erkebiskop Jens
Grand nævnes Nykøbing
første gang. Købstaden var da
Kongens Ejendom.’

(Vejviser 1910)

Fotos fra Nykøbing er udlånt af
Morslands Historiske Museum/
Morsø Lokalhistoriske Arkiv
Dueholm Kloster
DK-7900 Nykøbing Mors
Tlf. +45 97 72 34 21

Plancheudstillingen er udarbejdet af
Søren Kappel Schmidt for Sandemose-
projektet v. Morsø Folkebibliotek
Tlf +45 97 72 02 88



Biografi & litteratur1858 Aksel Sandemoses mor, Amalie Jakobsdatter, fødes på
et norsk småbrug i Struterud i Skedsmo. Hun vokser
op i små kår sammen med en stor søskendeflok.

1858 Sandemoses far Jørgen Nielsen fødes i Salling ikke
langt fra Nykøbing. Han vokser op i et armodigt hjem.
Farfar Niels Jørgensen Rytter er krigsinvalid og noget
af en landsbyoriginal. Drukkenskab, tiggeri og prygl
knækker ikke Jørgen Nielsen. Som voksen bliver han
aktiv i afholdsbevægelsen og en tryg far for børnene.

1880 Amalie Jakobsdatter må ikke rejse ud for sine for-
ældre, men tre år senere har hun tjeneste på en gård
ved Silkeborg. Her møder hun Jørgen Nielsen.

1885 Ældste bror, Jacob Nielsen, fødes. Herefter følger de
øvrige storebrødre, Anton, Karl, Bjarne og Theodor
samt storesøsteren Marie.

1899 19. marts forøges familien med endnu en dreng, som
navngives Axel Nielsen.

1901 Søsteren Anna Nielsen fødes. Axel får "hjerne-
betændelse" og tager måske skade på det venstre øje.

1903 Broderen Otto Nielsen fødes. Han dør som toårig. 
1910 Farfaderen, Niels Jørgensen Rytter, dør.
1911 Fra september læser Axel Pelle Erobreren i Morsø

Socialdemokrat. ’Ingen kan ha levd så intens med
Pelle som jeg’.

’Da jeg var lille, tog jeg ham i hånden og fulgte
ham et stykke på vej, hen til et hjørne, hvor der
lå et lille gult hus, jeg troede det var verdens
ende. Ved det gule hus gik han til venstre, og så
var han fanget af mystikken i den store verden.
Overfor verdens storhed kom jeg helt til kort, og
jeg følte mig uhyggeligt til mode ved tanken om
den tid, da jeg selv skulle så lang bort.

Her er noget, jeg aldrig kan udtrykke, så bille-
det bliver tydeligt nok. Det er synet af min far i
gaden. Han var ikke høj, og desuden lidt kroget.
Aldrig skiftede hans gang, altid kom han gåen-

de med nøjagtig samme fart, de samme skridt,
det samme sving i armene. (...) Hvor jeg har
beudret min far og de andre nu i de senere år –
at de kunne holde det ud! Som dreng tænkte
jeg: At I gider, aldrig vil jeg gå sådan! Men i min-
det er jeg blevet ydmyg (...) Det er mennesket
som individ i myrestaten, individets udslettelse,
og et gråt mekanisk masseliv, der er blevet til-
bage, altsammen til ære for den døde fabrik.
Det er formens erobring af livet, myretuen, der
triumferer over myren.’
(Citat fra En flygtning krydser sit spor, rev. udg.)

Rådhustorvet i Nykøbing ca. 1900

Axels forældre Amalie og Jørgen Nielsen

En flygtning krysser sitt spor præges af troen på fornuften og på
muligheden for selvanalyse - "Jeg har ingen andre guder, ingen
andre drømme end erkendelse, stadig mere erkendelse". Bogen
er Aksel Sandemoses hovedværk og gennembrudsroman.
Udkom i 1933 og i en revideret udgave i 1955. (Da. udg. 1938/61)
’Skildringen af byen Jante er i det ydre omrids taget fra Nykøbing
på Mors omkring 1910. Dette førte engang på en række meget
skarpe angreb på mig. Hvis de var kommet fra mennesker, der
beherskede læsekunsten kunne de nok have virket med et vist
eftertryk, men nu var de blot urimelige.’ (Fra forordet til rev. udg.)



Niels Jørgensen Rytter 1823-1910 
Blev krigsinvalid i 1849 under et udfald fra Fre-
dericia. ’Han var utvivlsomt en begavet mand, på
sin vis en animalsk urkraft, amoralsk og angerløs. (...)
Som landsbykunstner går der endnuj frasagn om hans fantasi
og hans fingerfærdige opfindelser. For eksempel forsøgte han
sig med sofafjedre under støvlerne og svingede sig frem mel-
lem krykkerne som noget i retning af en kænguru.’
(Johannes Væth: Nykøbing og Jante, Frisø 1979)
I planchens venstre side ses ’kunstneriske, seksuelt ladede og
irrationelle’ elementer fra liv og digt. Det mere rationelle ses
til højre. Strejfture i naturen blev et frirum for drengen Axel.

’Barndomshjemmet, sommeren 1914. Fra venstre brødrene
Bjarne og Theodor, Aksel, tante Emma og den ældste bror,
Jacob, med deres to yngste børn imellem sig, den yngre søs-
ter, Anna, moderen og faderen og yderst mod højre Sande-
moses svoger, Jens Thorsen og den ældste søster, Marie, med
et barn imellem sig. Også hunden Nelly er kommet med på
billedet.’ (J. Væth 1965, Aksel Sandemose og Jante)

Tv. Klassebillede 1911-12. Axel i midten under krydset. Barn-
domskæresten/legekammeraten Rosa med kryds på brystet.
Frk. Valentin til venstre. Axel fik tilnavnet troldmand. Skolen
var delt i pige- og drengeklasser. Restgruppeklassen var udelt.

Venstre versus højre

Fra Eventyrland til Jante

Ole Stausholms gård på hjørnet af Mar-
kedsgade og Nørregade, nabo til Jør-
gens Nielsens i Færkenstræde. Her var
landbrug og vognmandsforretning, et
spændende sted for nabolagets børn.
Danner model for Adamsen og hans
lade i ’En flygtning...’ Foto o. år 1900.

N.A. Christensen og Co. 1914. Fabrikken blev grundlagt 1853
og udvidet gentagne gange. I 1903 var der beskæftiget 250 og
i 1914 420 arbejdere. Småbyen Nykøbing var blevet en arbej-
der- og industriby i rivende vækst.
Mission og afholdsbevægelse stod stærkt i et samfund, hvor
bevidstheden endnu var solidt forankret i tradition og vane. 

Stranden ud for Arnakke. Nykøbing i det fjerne.
’Med hemmelige og stærke Baand er man fæs-
tet til de Steder, hvor man færdedes som Barn,
saa stærk kan denne Bundethed være, at man
fristes til at udtrykke den i det Paradoks, at
Barndommen ikke er en Tid, men et Sted, en Opda-
gelse af Verden.’
’Den som vokste opp på en strand med andre huien-
de barn, vil finne et paradis der bølgene smelter
mot stranden’

Espen Arnakke (En flygtning...) erindrer ’den hel-
lige sten’ i Adamsens granitmur. Et af den tidlige
barndoms magiske steder. Stenen var skiftevis
kold og varm – den havde en lodret fure, en
åbning mod seksualiteten og det andet køn?Den hellige sten i muren ved Adamsens gård.

Stillbillede fra filmen ’Axel fra Jante’



1914 Axel konfirmeres i foråret. Fra november er han elev
på Staby vinterlærerseminarium hvorfra han tager
eksamen efteråret 1915.

1915 Fra oktober 1915 til marts 1916 er han på Nykøbing
Mors realskole som "lærerlærling".

1916 Til søs først på året. Driver om i Aalborg og tager så
hyre på en svensk skonnertbrig, Ragnar af Gefle. På-
mønstrer Katrine af Marstal, rømmer den 29. oktober
og går i land i Newfoundland. Skovarbejder.

1917 Påmønstrer Chr. H. Rasmussen i St. Johns med kurs
mod Portugal. Skriver til stadighed dagbog og noterer
sig indtryk af personer, miljøer og stemninger fra

Første udgivelse. ’Hjemløse Fugle’. Skitse. Morsø Folkeblad 2/7
1921 Om en ung sømands forhold til sin hjemby, Nykøbing Mors.
Individ over for kollektiv. Signeret A.S. 

Leo Estvad: Aksel Sandemose først i 20’erne. København 1967.
Leo Estvad bringer os tæt på digteraspiranten Aksel Sandemose.
Breve, notater og kommentarer indkredser træk, der senere fandt
sin form i forfatterskabet. Estvad nævner at novellen ’Manden i
Hulen’ allerede blev skrevet i vinteren 1919-20 længe før udgivel-
sen i Sandemosebog nr. 2, ’Storme ved Jævndøgn’, 1924.

destinationer på rejsen. I september er han hjemme i
Nykøbing igen. Forelsker sig og ’svigtes’.

1919 4. januar skriver Sandemose i sin dagbog om et var-
sel, moderen havde natten inden han som halvandet
årigt barn blev alvorligt syg. Sandemoses syn på
skæbnen tager form i denne tid. Tur til Norge med
moderen. Igen på studenterkursus i København fra
august. Venskab med Leo Estvad. Skriver flittigt.

1921 ’Hjemløse Fugle’ trykkes i Morsø Folkeblad. Navnefor-
andring til Aksel Sandemose. I København møder han
Dagmar Ditlevsen som har været hans kæreste og for-
lovede hjemme i Nykøbing. Gift med Dagmar 8.dec.

Biografi & litteratur

’Citatet, der faldt ham ind,
var som et springbræt for
en ny og frodig tanke-
række, og han havde en
forbavsende god hukom-
melse. Aksel kunne huske
lange digte udenad, selv
om han tit kædede strofer
fra forskellige vers sammen
og fik nye kombinationer
ud af en digters sætninger.
Han levede i høj grad med
essensen af det læste og
tilegnede sig det som et
forråd af divergerende
kunstneriske anskuelser.
Hans læsning var spredt,
og alligevel fandt han hur-
tige genveje til en omfat-
tende viden om det men-
neskelige sind og dets
reaktioner.’ (Estvad, 1967)

Steen Andersen trækker i
artiklen ’Sandemose-moti-
ver i svøb’ (T. Nilsson red.,
1998) tråde fra fem af San-
demoses første tekster til
motiver senere i forfatter-
skabet. I novellen ’På Pen-
tecost River’, Skandia
1921, møder vi første gang
en hovedperson ved navn
Espen.

Dagmar Sandemose, født Ditlev-
sen. Med Dagmar fik Aksel tvil-
lingerne Hedda og Eva og siden
sønnen Bjarne.

DEN FØRSTE VARULV

Det är hälveteshunden som glammar
når du i den kalla, förblåsta natt
fylles af förtärande oro och jämmer.

Fra ’Feber’. Trykt i Jazz. Nordiskt Boulevardblad, 1922. 

Johannes V. Jensen, tv, blev det
store forbillede for den unge dig-
ter. Her fik Aksel Sandemose gode
råd,  litterær inspiration og hjælp
til de første betydende udgivelser.
Novellen ’Den blinde Gade’ udkom
i J.V. Jensens tidsskrift ’Forum’,
marts 1923 og i maj fulgte 
’Matrosen gaar i Land’.

Aksel med Hedda og
Eva på armen og en atti-
tude som læremesteren. 

Foto: J.V. Jensen, 1924

Digter i svøb



Newfoundland, 1916
29. okt. Axel Nielsen  rømmer Katrine af Marstal går i land.
I ’En sjømann går i land’, 1931 rømmer hovedpersonen Espen
Arnakke skonnerten Rurik og svømmer i land på Deadmans
Point i Newfoundland.
’Udtrykt klart og uden omsvøb var den 17-årige flygtning et
voldtægtsoffer’, skriver Haavardsholm.
I dagene efter rømningen holder den eftersøgte Axel sig
skjult i Fogo, flygter videre og gemmer sig i en hule, hvor han
findes af nogle fiskere som hjælper ham.
6. nov. Skonnerten sejler, hvorefter Axel bryder op og får
arbejde i en tømmerlejr inde i landet ved Red Indian Lake.

I Misery Harbor på Newfoundland dræber Espen Arnakke
arbejdskammeraten og rivalen John Wakefield efter at denne
har hånet ham og forført hans pige Eva. 
Misery Harbor er et fiktivt sted. I ’En sjømann...’ ligger det
ved kysten. I andre dele af forfatterskabet inde i landet. Haa-
vardsholm argumenterer for at ’mordet’ er den iøvrigt
heteroseksuelle Aksel Sandemoses tilslørede opgør med et
eller flere realiserede homoseksuelle forhold i en bifil ung-
dom. Modellen for John Wakefield kan være en skovarbejder,
som tyranniserede og udnyttede Axel i skovhuggerlejren.
Misery Harbor kan efter en beskrivelse i ’Brudulje’, 1938
være et øde jernbaneknudepunkt ved Millertown Junction.

Havde Sandemose, som han livet
igennem påstod, myrdet en rival i
Newfoundland? Haavardsholm har
undersøgt sagen. Intet mord.

Sandemoses lillesøster
Anna Paris, Erie Penn-
sylvania, august 1987.

Læs om Haavardsholms
møde med Anna Paris i
biografien ’Mannen fra
Jante’, 1988 - dansk udg.
’Flugten fra Jante’, 1989.

’Han følte sig overlegen,
ser du. Han ville være
bedre end os andre. Han
ville være kongen.’

Victoria River. Espen Haavardsholm

Joe Batt’s Arm,
Fogo, Newfoundland

Et mord uden lig
Newfoundland i Sandemoses fodspor

Tømmer, Red Indian Lake

Arthur William Ludlow peker
ut stedet der 17 åringen San-
demose gjemte seg 30 okt.
1916. Brimstone Head, Fogo.

Espen Haavardsholm, 1997. 
Har leveret fotos til denne planche.
Læs også hans biografi ’Mannen fra
Jante’. Da.: Flugten fra Jante, 1989

Halfway Mountain

Millertown Junction.
Fra ’Mannen fra Jante’, 1988.



I perioden fra 1820 og op til Anden Verdenskrig var der ca.
400.000 danskere, som udvandrede til de oversøiske lande.
Den største udvandring var op mod verdenskrigen. Da drejede
det sig om ca. 6000 mennesker pr. år. I meget lang tid var det
USA indvandrerstrømmen gik til, men så drejede indvandrer-
strømmen fra Danmark af mod Canada. Derfor var det natur-
ligt, at Canada fik bevågenhed i den danske presse og i det
hele taget i offentligheden. Der var adskillige, der forsøgte sig
som en slags moderne rejsebureauer og forsøgte at oplyse om
Canada som fremtidsland.
Sandemose var engageret i de danske udvandreres vilkår, og
han havde også overvejelser om en emigration selv. Han havde
blandt andet løbet etatsråd i ØK H.N. Andersen på dørene, for-
di han gerne ligesom Tom Kristensen ville have en gratis rejse
til Østen. Men selv om titelskibet i ’Mænd fra Atlanten’ var
opkaldt efter etatsråden selv, så fik Sandemose afslag på en fri-
rejse til Østen.
Han havde også forsøgt at skaffe sig et lærerjob i Argentina, og
Sandemose var som sædvanlig sikker på, at alle hans vilde pla-
ner ville lykkes. Han var
langt fremme i forberedel-
serne, da det så heller ingen
ting blev til. Nu var det så
Canada, der stod i hovedet
på ham, og det blev rent
faktisk til, at han havde fået en Canadarejse stablet på benene,
nemlig fra den 10. august 1927 til 21. februar 1928.
I dag har vi tre synlige vidnesbyrd om den korte Canadatur. Vi
har Aksel Sandemoses Canadadagbog, vi har de noveller og
artikler, der blev trykt i aviser og tidsskrifter og magasiner, og
så har vi de tre såkaldte Canada-romaner.. Det drejer sig om
’Ross Dane’, 1928, ’En sømand går i land’, 1931, som blev San-
demoses første norske bog, og det drejer sig om ’September’
fra 1939. De tre Canadaromaner er ikke en trilogi i nogen gængs
forstand. Det er romaner som med års mellemrum, henholds-
vis 22 og 11 udspiller sig i de samme kulisser. Det er altså først
og fremmest kulissen, geografien i Alberta, hvor Sandemose
har så meget stof parat fra, der binder romanerne sammen.
Alligevel kan man sige at der er et fælles motiv og et tema, der
viser en samhørighed i de romaner her. Og både motivet og
temaet er velkendte for Sandemoselæsere. Det er den erotiske
trekant og Janteproblematikken.

Omkring Jantetemaet kan man sige, at hver eneste uge er hentyd-
ninger til Aksel Sandemose og Janteloven. Det der skrives om, det
er småkrusninger på overfladen. Det er lettere misundelse, det er
lettere jalousi og flertalstyranni og ikke værd at beskæftige sig
med. Janteloven er en langt mere alvorlig mekanisme. Janteloven
er de ti bud gennem hvilke et fiktivt kollektiv undertrykker indivi-
det. Og individ kan enhver i den forstand blive, ved en hvilken som
helst anledning og ved et hvilket som helst tidspunkt. Fællesskab,
det er fiktivt, fordi der ikke er noget fast afgrænset fællesskab at
deltage i. Fællesskab er højst formalisme i omgangform og sprog og
opfattes kun som fællesskab af den, der på et givet tidspunkt føler
sig udenfor. Dette er Jantelovens cirkelparadoks, at alle irrationelt
holder alle nede, selv om ingen har positiv interesse i det.
Hvis vi kigger på ’En sømand går i land’, så har Sandemose selv
placeret romanen i en artikel i ’Årstidene’ der hedder ’Bokliste
med kommentarer’. Der skriver han , at ’hovedlinjen i det jeg har
skrevet står i dag nok så klart for mig. Det var en frigørelsesproces,
og hvad den gik ud på, det kan enhver læse sig til. Den gik over
bøgerne ’Storme ved jævndøgn’ delvis ’Mænd fra Atlanten’, ’Kla-

bautermanden’, ’En sømand går i land’ indtil alt
det, jeg havde kæmpet med, kulminerede i ’En
flygtning krydser sit spor’. En anden hovedlinje
går over bøgerne ’Fortællinger fra Labrador’,
’Ross Dane’, ’En sømand går i land’, som hører
med også her, ’Brudulje’, ’September’ og slutter i

spøgen ’En palmegrøn ø’. Det er bøger om stærke mænd og kærlig-
hed som dræber. Vældig mandfolkelige og sunde, som man siger,
indtil tvetydigheden for alvor melder sig i ’En sømand går i land’
og som måtte trække efter sig ’En flygtning krydser sit spor’, hvor
linjerne mødtes og det måtte komme til et opgør.’
I skæringspunktet mellem de to hovedlinjer placerer forfatteren
altså med rette ’En sømand går i land’. Bogen er kunstnerisk den
mest vellykkede af de tre Canadaromaner. Den ydre handling kører
på spor to, om stridigheder i Alberta, slagsmål på poolen og så
videre og videre, og så er der drømme, visioner og billeder, som
man aldrig bliver helt færdige med. I forbindelse med Espen Ar-
nakke, der på spor et i romanen kæmper sin kamp mod Jante og
mod mordet i Misery Harbor.
Selve mordet er jo en Jantehandling. Det var lillebror, der bare fik
et spark for meget, og som så i et gnistrende øjeblik bøjede sig ind
under loven og levede op til den til den mest absurde konsekvens
af loven i henseende til kravet om jævnbyrd. Espens kamp gennem

resten af romanen er ikke et forsøg på at komme af med en
eller anden form for skyld i gængs forstand. Det er snarere en
besværlig proces i retning af at krydse sit spor, at komme helt
tilbage til det sted, hvor undertrykkelsen begyndte. For flugt
klarer ingenting, det er opklaring og erkendelse, der skal til og
opklaringsarbejdet lægges først hos Sandemose og læseren to
år senere, da ’En flygtning krydser sit spor’ udkommer. Men
der er også antydning af den mere universelle Jantekonflikt i
’En sømand går i land’. Espen drømmer, eller han har et syn,
hvori han siger: ’Hver nat i lang tid har John Wakefield været
der. Men det skete, at det var ham og alligevel ikke ham. John
kunne blive en anden, en større og farligere, en ældgammel
ånd, men da var også Espen en anden, en urgammel Espen
Arnakke, hvis kamp mod John Wakefield havde varet i jord-
perioder.’

Uddrag taget fra videoforedrag og artikel af Bent Dupont: Aksel
Sandemoses Canada-rejser, 1997/1999, Sandemoseprojektet.

1922 Dagmar Sandemose føder tvillingedøtrene Eva og
Hedda Sandemose den 8. april.

1923 Arbejder som tørveskærer i Vamdrup i Jylland. Anbe-
fales til Gyldendal af Johannes V. Jensen. ’Fortællin-
ger fra Labrador’. Familien til København, Hareskov.

1924 ’Storme ved Jævndøgn’. ’Ungdomssynd’. ’Mænd fra
Atlanten’. Udgivelserne får dårlige anmeldelser. Søn-
nen Bjarne Walter William Sandemose fødes. Færdes
blandt radikale unge i København: Jørgen Bukdahl,
Tom Kristensen, Rudolf Broby-Johansen.

1925 Job som kustode og redaktør af et lille, lokalt blad.
1926 Moderen, Amalie Nielsen født Jakobsdatter, dør.

1927 Klabautermanden. Fortælling fra havet. Researchrej-
se til Canada for Berlingske Tidende.

1928 Faderen, Jørgen Nielsen, dør. Aksel Sandemose.
Medstifter af afholdsforeningen Frimændene. ’Ross
Dane’. No.: ’Nybyggere i Alberta’. Konservative sym-
patier.

Tv. Frimanden, et klenodie i Sandemosesamlingen på Morsø
Folkebibliotek. Jens Andersen har givet en herlig skildring af
den kuriøse afholdsbevægelse i sin Tom Kristensen-biografi:
’Dansende stjerne’, 1993. I ’Vildmanden. Sandemose og ani-
malismen i mellemkrigstidens litteratur’, 1998, ses mellem-
krigstidens Sandemose i en litteraturhistorisk sammenhæng.

Du skal læse
Aksel Sandemose

Bent Dupont foran bogskabet med den komplette samling af
Sandemose førsteudgaver. Foto: Søren Kappel Schmidt 1997.

Korrektureksem-
plar af det aldrig
offentliggjorte tids-
skrift ’Frimanden’
prydet af Anton
Hansens exlibris.
Også Tom Kristen-
sen var med i den
eksklusive fore-
ning.



1930 Udvandrer sammen med familien til Norge i maj.
Optages i Mot Dag kredsen. Fra opportunisme mod
mere engagement og idé. Knytter sig til Sigurd Hoel
og Arnulf Øverland.

1931 ’En sjømann går ilann’.
1932 Ny udvidet udgave af Klabautermannen.
1933 ’En flygtning krysser sit spor’ får succes på det nystif-

tede Tiden Norsk Forlag.
1934 Udgiver sit eget tidsskrift ’Fesjå’. Ekskluderes af den

norske forfatterforening. ’Reisen til New Zealand’
udgives under navnet Ole Conrad Hansen og modta-
ger Knut Hamsuns uforbeholdne ros.

Karen Lange med
datteren Siri og
sønnen Stefan Lan-
ge Sandemose. Foto
fra omkring 1940.

1936 ’Vi pynter oss med horn’.
1937 ’Der stod en benk i haven. Sandemose forteller’.

Sandemose i krise. Han er færdig med Espen Arnak-
ke-bøgerne og er splittet mellem hjemmet med den
moderlige Dagmar Sandemose og elskerinden Karen
Lange.

1938 Rejse (tilflugt?) til De vestindiske Øer og New found-
land. Får i maj sønnen Stephan Lange Sandemose
med Karen Lange. Fastholder sideløbende ægteskabet
med Dagmar. ’Brudulje’ udkommer.

1939 ’September’. ’Fra Nybyggerlivet i Canada’.
1940 ’Fortellinger fra andre tider’.

Dette er Jantelagen
1. Du skal ikke tro at du er noe.
2. Du skal ikke tro at du er like mye som oss.
3. Du skal ikke tro at du er klokere enn oss.
4. Du skal ikke inbille deg at du er bedre enn oss.
5. Du skal ikke tro at du vet mere enn oss.
6. Du skal ikke tro at du er mer enn oss.
7. Du skal ikke tro at du duger til noe.
8. Du skal ikke le av oss.
9. Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg.

10. Du skal ikke tro at du kan lære oss noe.

Dette er Janteloven
1. Du skal ikke tro at du er noget. 
2. Du skal ikke tro du er lige så meget som os. 
3. Du skal ikke tro du er klogere end os. 
4. Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os. 
5. Du skal ikke tro du ved mere end os. 
6. Du skal ikke tro du er mere end os. 
7. Du skal ikke tro at du duer til noget. 
8. Du skal ikke le ad os. 
9. Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig. 

10. Du skal ikke tro du kan lære os noget. 

Biografi & litteratur

’Forstår De – De skal forstå det: Jeg har været nødt til å analy-
sere mig selv, og har i 5 uker vært i livsfare (...) Jeg har terrori-
sert min kone, og vært redd for å miste folk jeg holdt af. Men
tåkerne letter i disse dager. Jeg er nesten igjennem.’
20. okt. 1931, i et brev til Tryggve Brattøy som sammen med
Sigurd Hoel var første læser af den 1000 siders selvanalyse der
skulle blive til Sandemoses absolutte hovedværk ’En flyktning
krysser sitt spor’.

Fra Danmark til Norge

Der har ikke manglet forklarin-
ger på, hvorfor Aksel Sandemo-
ses familie i 1930 brød op fra Kø-
benhavn og bosatte sig i Norge.
Tanken om at udvandre til Ca-
nada blev stille og roligt skrin-
lagt efter rejsen i 1927.
Herefter viser dagsnotater Sande-
mose som en forfatter i vildrede
med sig selv.
Tom Kristensen (th) var af den
velbegrundede mening, at skul-
le man forstå Sandemose måtte
man se på hans pengepung. Han
skyldte penge til højre og ven-

stre og havde solgt ’En sømand går i land’ til to forskellige dan-
ske forlag.
Et andet forslag går ud på, at Sandemose havde brug for at fri-
gøre sig som digter – komme ud af Johannes V. Jensens indfly-
delsessfære og finde sine egne ben.
Selv hævdede Sandemose at det var en gammel drøm om at
vende tilbage til moderens land, der var den egentlige driv-
kraft.
Bosat i Norge beslutter Sandemose sig for at blive bemærket i
offentligheden. Marxister og freudianere i den norske ’Mot
Dagkretsen’ giver den unge  danske forfatter nyt tankegods at
bearbejde.

’En sjømann går i lann’
får en god modtagelse
og forarbejdet til ’En
flyktning...’ udarbejdes i
en hektisk periode i
1931. Tinsmeden Gun-
nar Havstad hjælper
ham gennem de første
besværligheder med det
norske. Her er hytten,
hvor førsteudkastet til
’En flyktning...’ skrives.

Lad os først slå fast, at de berømte ti bud (hvoraf det mest
anvendte er det første: ’Du skal ikke tro at du er noe’ stammer
fra Aksel Sandemoses bog ’En flyktning krysser sitt spor’, der
første gang udkom i 1933. Og hvis man skal finde frem til den
oprindelige mening bag Janteloven, er det væsentligt at huske
på at Sandemose skildrede forholdene inden for et bestemt so-
cialt lag – arbejderklassen. De ti Jantebud udtrykker den angst
og uvilje, som kollektivet inden for denne klasse nærer over
for det individ, der skiller sig ud fra massen og vil frigøre sig
for kollektivets tryk og ensretning. Der er altså ikke tale om en
socialt betinget hakkeorden. Der er heller ikke tale om en mis-
undelse over, at nogen fra et socialt højere lag har råd til mere
end en selv. Derimod fungerer undertrykkelsen inden for en
kreds med samme sociale position.
Altså: Det undertrykkende kollektiv maser den person fra dets
egne rækker, som forsøger at bryde ud eller hævde sin identi-
tet. Men et lige så vigtigt element i En flykting krysser sitt spor
er, at kollektivet samtidig undertrykker sig selv effektivt. De
påbud, som det er så ivrigt efter at håndhæve over for andre,
medvirker i realiteten til, at kollektivet selv bliver hængende i
suppedasen og aldrig kan gøre sig fri.

Steen Andersen i Morsø Folkeblad den 6. juli 1992.

Aksel Sandemose. To portrætter fra midtvejskrisens tid, 1939.



1941 Flygter fra Norge og slår sig ned i Stockholm.
1942 Bor sammen med Karen Lange, hendes datter Siri og

deres fælles søn Stephan i Stockholm.
1943 Tager alene til Öland. Personlig krise, skriver. 
1944 Giftes med Eva Borgen, 30. september. ’Det svundne

er en drøm’. Udkommer i Sverige. Hermed ’erhöll
han, om än något motvilligt från hans sida, ävan en
litterär hemortsrätt i detta land, efterson han där full-
bordade två av sina stora romaner...’ Thaly Nilsson i
’Nytt lys på Sandemose, 1998’.

1945 Tvillingesønnerne Espen og Jørgen fødes. Litteratur-
anmelder. Skriver Sørlandsbrev til Aktuell. Køber

Kjørkelvik ved Risør i det sydlige Norge. ’Tjære-
handleren’, som også er skrevet i Sverige udkom-
mer.

1998 Jens Loftager, th., arbejder frem mod en filma-
tisering af ’Det svundne er en drøm’ med Lars
Saaby Christensen som manuskriptforfatter..
Misery Harbour, tv., er det andet store filmprojekt
på vej. Her ses forfatteren Espen (Nicholai Coster
Waldau). Foto: Rolf Konow.
Sandemoseprojektets egen videofilm ’Axel fra
Jante’ optages i maj. Spørg på arkivet.

Det svundne er en drøm
Norsk-amerikaneren John Thorson sidder i San Fransisco efteråret 1940 og funderer over
en samtale han har haft med Gunder Gundersen. Det er i efteråret 1940.

’Det vi burde skrive om os selv, sagde Gunder, det hverken kan eller tør vi skrive. Ingen
hverken kan eller tør. Det ville være en altfor stor risiko. Den som kan skrive alt om sig
selv uden risiko, han er et nul, og vi har læst det altsammen før. Derfor er der noget
absolut forgæves i alt, der hedder litteratur. Litteraturen konserverer de gamle overflade-
løgne med ny pynt og nye opkog. Den er en gentagelsesproces, som månens vandring om
jorden. En forfatter, som forsøger sig med et milligram sandhed, vil man belønne med et
rygte, og dermed er han uskadeliggjort. De skiftende skoler i litteraturen betegner ligeså
mange nederlag. Romantik, naturalisme, symbolisme, – alt er det digterens flugt ud i
ordrigdom om uskadelige ting, fordi han ikke fik lov at sige sandheden. Kunsten skal
være smuk, siger nogle, og lad dem bare fortsætte at sige det, de ved jo i hvert fald ikke
noget. Social kunst var det sidste, og for så vidt en sympatisk flugt, men mere neurotisk
end nogen af de andre. En kunstner skal være sin egen historiker og dermed sin samtids
historiker. Banaliteterne, som hændte, herregud, dem kan vi slå op i nogle gamle numre
af Aftenposten. Ordets kunst har været i rivende tilbagegang siden Gutenberg, indtil nu,
hvor forfatterne udelukkende skriver med tanke på publikum. Længst ude i den litterære
ørken sidder den professionelle novelleforfatter som henter sin recept på ugebladets
redaktion. Vi burde vende blikket mod middelalderen, ikke tilbage, men over til den, for
der findes ikke noget frem og tilbage mellem åndelige verdener.
Jeg mindes et gammelt dansk citat, Gunder kom med, af en forfatter han troede var
romer: »Hvad haver jeg sagt, og hvad haver jeg gjort, at jeg skal så ynkeligen omkomme
blandt slette poeter?«
Jeg kan skrive både dette og meget andet, som Gunder sagde, næsten ordret ned, for vi
var inde på det måske tyve gange.
Gunder var langt mere belæst end jeg, fordi han havde taget sig mere tid. Han var uden
social og økonomisk ærgerrighed. Han kunne sidde og læse i dagevis, selvom der ikke
fandtes mad i huset, og der ikke var nogen udsigt til penge. Det jeg både beundrede og
frygtede mest hos denne mand var hans totale ukendskab til økonomisk angst. ...’

© Aksel Sandemose 1944

Aksel Sandemose. Portræt fra 1940.

Axel konfirmeres. Axel fra Jante, 1999. 

Foto: Søren Kappel Schmidt, 1998

Arnakke



Aksel Sandemose kom
til Kjørkelvik i tidligere
Søndeled kommune i
oktober 1945.
Det var ... et rolig sted
på landet der de kunne
bo fast.
... 28. september 1944
gikk han og Eva Borgen
inn til borgermester
Fant i Stockholm,

underskrev nødvendige dokumenter og gikk derfrå ’som rette
ektefolk å være ..., med en vigselsattest. Utpå bryllupsnatta
fortalte Eva at hun hadde en hyggelig medgift, i Norge lå det
en pyntelig arv hun ikke hadde rørt. ’På den måten’, sier San-
demose, ’kom dagen til meg da også jeg kunne si: Fanden hyt-
ter sine.’
Sandemose meldte innflytting til Søndeled den 1. oktober
1945, snaue to uker etter at fru Eva hadde født tvillingene
Espen og Jørgen.
Sandemose hadde fått sitt drømmested - 46 1/2 år gammel. ...
Han måtte flykte til Sverige i september 1941 for å unngå å
havne i tyskernes fangehull og det var naturlig at han hadde
samme tanker som John Thorson i ’Det svundne er en drøm’:
’Mitt hat til tyskerne blir ubehersket når jeg tenker på norsk

natur’.
Ser vi på bokproduksjonen hans
i Kjørkelvik-tida, er den ikke
imponerende i størrelse sam-
menliknet med før krigen. Det
som virkelig ruver fra denne
tida er Varulven, Murene rundt
Jeriko, Årstidene, samt de utalli-
ge epistlene og artiklene han
skrev der.
Epistlene, særlig de i ’Aktuell’,
hører avgjort til blant perlene i
norsk skrivekunst. Flere av disse
er en lovsang til livet og naturen
og de viser også den sterke sam-
hørighet som dikteren følte med
tidligere slekter. Men de er også

en lovsang over dikteren som hadde klart å bryte ut fra det miljøet
som var hans i 30-åras Oslo.
På Kjørkelvik var det ikke bare ville dyr. Tidlig skaffet han seg hest
- en shetlandsponni som fikk navnet Låke. Den vandret ute i hav-
nehagen hele året og den hadde alltid åpen adgang til stallen. San-
demose hadde flere hunder, den siste var Jasper. Jasper og Låke har
forlengst fått sin velfortjente plass i litteraturhistorien.
Epistlene i Aktuell spenner over nesten alt mellom himmel og jord
og de viser tydelig Sandemoses veldige iderikdom og interesseom-
råder. Bruksanvisninger i livskunst ble epistlene betraktet som av

mange.
Sandemose var bundet til barn-
domsbyen på Mors hele livet.
Som ung gutt måtte han rive seg
løs, seinere i livet måtte han
skrive seg fri, men han ble aldri
ferdig med byen. I 1949 skrev

han: ’Aldri blir man ferdig med
hjemegnen, for det var der den-
ne merkelige og ofte farlige ver-
den ble skapt og tok form for
barnets øyne. Hvert barn ser ver-
den bli skapt på nytt, og ingen
kan glemme stedet hvor det
hendte et slikt mirakel. ’
Mors var et sted han kunne ten-
ke tilbake på i voksen alder,
men det var utenkelig å flytte
dit, - han var nordmann. Køben-
havn og Oslo ble stasjoner på
veien - et Kjørkelvik skulle være
endepunktet. Men slik ble det
dessverre ikke. Han hadde tidli-
gere avskrevet Oslo som et sted
å bo, men så paradoksalt kan
livet være at dikteren kom til å bo størstedelen de 2-3 siste år i
Oslo. Livet i Oslo lammet dikteren, men han drømte om bøke-
ne Inferno eller Den ytterste strand helt til det siste.

1946 ’Det svundne er en drøm’, norsk udgave.
1949 Alice Atkinson og hennes elskere.
1950 ’En palmegrøn øy’
1951 Årstidene, brev fra Kjørkelvik. Sandemoses eget tids-

skrift fra 1951-1955.
1952 Sandemose tildeles "Statens kunstnerløn" fra dette

år.
1954 ’Reisen til Kjørkelvik. Dichtung und Wahrheit’.
1955 21. februar dør sønnen Espen. 
1958 Varulven, første bind i en planlagt trilogi. Serien

’Moralske Tanker’ i påbegyndes i Aktuell i november.
1959 Eva Borgen Sandemose dør af kræft den 3. juli.

1960 Murene rundt Jeriko. Veninden hedder nu Ane Munk-
Madsen.

1961 ’Felicias bryllup’.
1962 Giftes med Hanne Holbæk i Lyngby. Bryder op fra

Kjørkelvik.
1963 ’Mytteriet på barken Zuidersee’.
1965 ’Dans, dans Roselill’ (posthum udgivelse). ’Verker i

utvalg 1-8’. Udgivet 1965-66.

Teksten på denne side er uddrag af Thorleif Skjævesland:
’Aksel Sandemose og Inger Hagerup i Risør’. Risør Magasinet
1997/98.

Årstidenes redaktion: Aksel Sandemose, Eva Borgen Sandemose og
Johan Vogt. Foto: Thorleif Skjævesland

Vennen, Sandemoseeksperten Johannes Væth, besøgte Sande-
mose på Kjørkelvik i september 1964. Han spurgte hvordan
det gik med at få skrevet ’Den ytterste strand’, som skulle
afslutte en trilogi med ’Varulven’ som et af bindene. ’Her har
du iallfall slutningen’, sagde Sandemose og skød en lap papir
over til Væth. Læs i Væth: ’Aksel Sandemose og Jante’, 1965.

Aksel Sandemose med veninden,
oversætteren Ane Munk-Madsen.
Foto: T. Skjævesland, juni ’60.

Der var nære forbindelser
mellem familierne Skjæves-
land og Sandemose i
Kjørkelvik-tiden.



Kjørkelvik
Foto: Søren Kappel Schmidt, 1997

’På Kjørkelvik fikk Sandemose de
ti beste år i sitt liv inntil sorgen
kastet lange, mørke skygger over
stedet og i løpet av fire år ble den
lille familien halvert - noe vi kan
lese om i "Murene rundt Jeriko".’

’På Kjørkelvik fikk Sandemose de
ti beste år i sitt liv inntil sorgen
kastet lange, mørke skygger over
stedet og i løpet av fire år ble den
lille familien halvert - noe vi kan
lese om i "Murene rundt Jeriko".’



Aksel Sandemoses ryg i Jante 5. marts 1965

Den aften stod han længe 
foran døren, den aften 
stod han længe foran døren i Jante, 
ind til Jante eller ud af Jante, den aften 
stod han længe foran en dør i Jante, 
og de papirer 
han havde i hånden sitrede, den aften 
var hans ryg mere hans ansigt 
end hans ansigt var, og den aften 
efter timers eller minutters eller måske 
var det kun sekunders tøven gik han 
ind ad den dør, og 600 ansigter 
blev vendt imod ham den aften, 
og man kunne høre døren blive lukket igen 
og ellers ingenting, og han gik 
stift gennem 600 stilheder 
10 skridt, 11 skridt, 12 skridt, og så 
begyndte 600 mennesker at klappe den aften, 
og hans ryg blev en anden ryg, 
og man kunne se på den, 
at den var en gammel ryg, 
at den var en gammel mands 
pludselig ganske almindelige og trætte ryg, 
og det var ikke mere ham, 
der gik hen ad gangen den aften, 
og det var ikke mere Jante den aften, 
og folk klappede og klappede, og afstanden 
blev større og større for hvert skridt 
han kom nærmere.

Knud Sørensen

Aksel Sandemoses ryg i Jante 5. marts 1965

Den aften stod han længe 
foran døren, den aften 
stod han længe foran døren i Jante, 
ind til Jante eller ud af Jante, den aften 
stod han længe foran en dør i Jante, 
og de papirer 
han havde i hånden sitrede, den aften 
var hans ryg mere hans ansigt 
end hans ansigt var, og den aften 
efter timers eller minutters eller måske 
var det kun sekunders tøven gik han 
ind ad den dør, og 600 ansigter 
blev vendt imod ham den aften, 
og man kunne høre døren blive lukket igen 
og ellers ingenting, og han gik 
stift gennem 600 stilheder 
10 skridt, 11 skridt, 12 skridt, og så 
begyndte 600 mennesker at klappe den aften, 
og hans ryg blev en anden ryg, 
og man kunne se på den, 
at den var en gammel ryg, 
at den var en gammel mands 
pludselig ganske almindelige og trætte ryg, 
og det var ikke mere ham, 
der gik hen ad gangen den aften, 
og det var ikke mere Jante den aften, 
og folk klappede og klappede, og afstanden 
blev større og større for hvert skridt 
han kom nærmere.

Knud Sørensen

’... Jeg (kan) bevidne, at forar-
gelsen over bogen og hadet til
Sandemose stadig eksistere-
de, da vi flyttede til Nykøbing
i 1958. Hvis man dengang
nævnede Sandemoses navn i
pænt selskab, så var reaktio-
nerne der omgående. "Gade-
dreng" var det mildeste af de
skældsord, man hørte.
Jeg fik meget hurtigt en drøm
om, at der skulle blive arran-
geret et møde mellem byens
befolkning og Sandemose. En
forfatteraften med Sandemo-
se - men i flere år forblev det
en uudtalt drøm. ...’

1965 Mads Hansen (tidl. red. af Morsø Folkeblad), overbib-
liotekar Arne Rossen og biblioteksforeningsformand
Knud Sørensen tager initiativ til en Sandemoseaften i
Nykøbing den 5. marts. Johannes Væth holder fore-
drag og – hvad arrangørerne havde håbet, men ikke
for alvor turdet tro – Aksel Sandemose deltager selv.
Arrangører, tilhørere og Sandemose selv bidrager til et
godt møde, men dagen efter udtaler hovedpersonen:
’Alting i vort liv kommer for sent.’
For andre var mødet en betydningsfuld begyndelse.

6. aug. Sandemose dør af afasi på Rigshospitalet i København.
Rossens efterfølger overbibliotekar Jakob Albrektsen

’Målet var fra første  færd at skabe en sam-
ling af førsteudgaver (så vidt muligt) af alt,
hvad Sandemose  fik skrevet. Dertil et fyldigt
uddrag af litteraturen om forfatteren og  for-
fatterskabet. Begrænsende faktorer var, at
samlingen som en del af  folkebiblioteket og
det tilhørende lokalhistoriske arkiv ikke hav-
de en selvstændig  økonomi, og at nyanskaf-
felser derfor skulle prioriteres i forhold til
andre af  husets opgaver.’ (Jakob Albrektsen)

begynder en systematisk indsamling af tekster om og
af Sandemose.

1968 Jakob Albrektsen tager initiativ til en klausul om at
Sandemosesamlingen i sin helhed skal blive på
biblioteket. Morsø Sparekasse køber det hus i Fær-
kenstræde, hvor Aksel Sandemose voksede op. Siden
har kommunen overtaget huset, som istandsættes.

1989 Inger Hansen ny overbibliotekar og arkivleder.
1996 Sandemoseprojektet påbegyndes. Bibliografien Aksel

Sandemose og Skandinavien (Væth og Johansen,
1969) digitaliseres. www.sandemose.dk på internet.

1999 Sandemoseprojektet afsluttes og overdrages til arkivet.

Af Sandemosearkivets egen historie

Forfatter Knud Sørensen,
Nykøbing Mors. 
Foto: Søren Kappel Schmidt

Sandemoseprisen
Limfjordsegnens Litteraturpris navngives hvert år efter en
’Limfjordsforfatter’. Sandemoseprisen gik, naturligvis, til Jo-
hannes Væth, da den første gang blev uddelt. I 1999, på
100-årsdagen for Sandemoses fødsel i Nykøbing, uddeles
en dobbelt Sandemosepris til henholdsvis Thorleif Skjæves-
land, Norge og Steen Andersen Danmark. En flot hæder til
to markante Sandemosefolk og en konsolidering af et for-
billedligt dansk-norsk samarbejde.



Mors 1999
19. marts

Jubilæum og overrækkelse af den den
dobbelte Sandemosepris til Steen
Andersen og Thorleif Skjævesland. 
Arr. Nykøbing Mors Biblioteksforening,
Limfjordsegnens Litteratur Selskab og
Morsø Folkebibliotek

Maj-juli
Udstilling af arkivalier og plancher i
det nyrenoverede hus i Færkenstræde.

14. juni
Hendes Majestæt Dronningens besøg i
Nykøbing Mors. Knud Sørensen holder
foredrag om Aksel Sandemose og
Nykøbing og Inger Hansen fortæller
om Sandemosesamlingen.

26. juli - 30. juli
Sandemoseseminar på Galtrup efter-
skole. 
Klaus Rifbjerg taler i det ottekantede
forsamlingshus i Galtrup. Seminaret
afsluttes med festforelæsning af
Johannes Væth.

August
Nykøbing går til filmen. Ved en lukket
forestilling vises den internationale
co-produktion Misery Harbour, som på
dansk får titlen Flugten fra Jante.
F i l m p re m i e re i Danmark den 3. februar
2000. 

Oktober
www.sandemose.dk runder 10.000
besøg på websiden.

22. oktober
Gallapremiere på Limfjordsteatrets
opsætning af “Manden fra Jante”.

’Enhver begravelse har en flok tilskuere, der inspicerer sorgen og viderebrin-
ger sine rapporter om den. Hvis man er svag nok, sørger man for at produ-
cere det acceptable ydre ved graven. Begravelse i stilhed er et fremskridt,
når det er ærligt ment, men i Jante går det ikke an: Jaså! De under ikke en-
gang deres døde mor den sidste ære! Forargelsen og fornærmelsen bliver
værre end begravelsen. De holder os udenfor, de tror, de er noget. Alminde-
lig skik og brug er altså ikke godt nok for dem!’

Fra ’De rigtige ting’ i En flygtning krydser sit spor.

Morsø Folkeblad
har givet en god
dækning af
begivenhederne
omkring jubi-
læet.

(tv) Espen Arnakke (i skikkelse af Nicolai
Coster Waldau) hilser på Hendes Majestæt
Margrethe den 2. Overbibliotekar Inger
Hansen og forfatter Knud Sørensen følger
efter. Ovenover: Knud Sørensen, Johannes
Væth og Thorleif Skjævesland i en seminar-
pause.

Yderst tv. Johan-
nes Væth i sam-
tale med Klaus
Rifbjerg.

Flugten fra Jante vises i
Nykøbing. Inger Hansen (th)
taler for Dronningen og
Rifbjerg for bogfolket.

Kirketorvet, begravelse 1911
Morslands Historiske Museum



Formål med Sandemoseprojektet
Formålet med udviklingsprojektet er, med forfatterskabet og Morsø Folkebiblioteks omfattende San-
demosesamling som udgangspunkt at vise, hvordan man med en integreret brug af forskellige nye og
kendte formidlingsformer kan skabe en bredspektret indgang til en materialesamling, et liv og et for-
fatterskab. Materialet skal appellere til en bred lånerskare, samtidig med at det skal udgøre et godt
søgeredskab for forskere, studerende og lånere med stor forhåndsinteresse.
Materialet udarbejdes med henblik på samarbejde med biblioteker i Norge og Sverige og fremstår
som et fællesnordisk formidlingsprojekt. Nykøbing by, dens mennesker og bibliotekets enestående
samling af tekster og audiovisuelt materiale udgør et positivt omdrejningspunkt for projektet.

Publicering
Materialets lancering søges gjort til en mediebegivenhed, med det for-
mål at vise:
• at bogen står aktuelt og centralt, og kan befordres af "de nye me-

dier"
• at forskellige tekstformer supplerer og befordrer hinanden
• at det nordiske fællesskab lever, også på biblioteksområdet
• at man kan bemægtige sig og bruge de nye medier i en videreud-

vikling af en dansk/nordisk oplysningstradition
• at den nye elektroniske forbundethed også kan benyttes til befor-

dring af et positivt menneskeligt fællesskab og at biblioteket også
her har en central rolle

• at den gode fortælling lever og har det godt.

’Læs med plan’ blev udsendt af Bibliotek-
scentralen i 1968 som inspiration for nye
Sandemoselæsere. Folderen er stadig en
god første indføring i forfatterskabet. Steen
Andersen (t.v.) fortsætter hvor Væth slap
med artiklen ’Forskningen’, hvor også tre
Sandemosebiografier er omtalt.
Nederst ses Sandemoseforskningens nestor
Johannes Væth (t.v.) i samtale med forfat-
teren Knud Sørensen.
Det blev til videofortællingen om Sande-
moses kriseår, som nu indgår i Sandemose-
arkivets formidlingsarbejde.

Aksel Sandemose var et uregerligt menneske og en begærlig
læser. Erik M. Christensen påviste på et Sandemoseseminar i
1995, at Sandemose med sit værk har skrevet sig ind i en nor-
disk, anarkistisk tradition. Det Sandemose skriver er genartet
og danner måske derfor ikke netop skole.
Internettet kan måske beskrives som de traditionelle tekst-
ordeners kontinuerlige sammenbrud. Nye ordener dukker be-
standig op for snart at opløses i dagens tekst.
Billedet ovenfor er et forsøg på at vise nogle forhold omkring
en nutidig læse- og skriveproces. Fra naturen omkring os, fra
kulturhistorien og fx fra et forfatterskab hentes indtryk og tek-
ster til videre forarbejdning. Det møjsommelige læsearbejde
forestår sideløbende med idéudvikling og samtale.
Den digitale sparringspartner, computeren, er tændt og til rå-
dighed. Via internet og lagringsmedier kan store mængder digi-
taliseret information foldes ud på skærmen og kombineres
med andre former for erfaringsdannelse.
Computeren er også et bearbejdningsredskab. Læseren kan
løbende bearbejde, sammenstille og tilføje elementer til tek-
sterne.
Arbejdet kan foldes ud som traditionel formidling eller lægges
på nettet, hvor det kommer til at udgøre en lille del af den
samlede tekst. Et lille bidrag til ’den store bog’. 

Sandemosearkivet &
www.sandemose.dk

Overbibliotekar Inger Hansen

Sandemosearkivet • Morsø Folkebibliotek 

Søren Kappel Schmidt, lærer og medieudvikler
(t.v.), har stået for beskrivelse og praktisk
udførelse af Sandemoseprojektet, herunder plan-
cheserien.
Michael Barnwell har været på pletten med
videokamera og Per Sommer har hjulpet med
websideteknik.
Helle Nielsen har indskrivet bibliografien ’Aksel
Sandemose og Skandinavien’.
Projektet er støttet af Statens Bibliotekstilsyn,
Morsø Kommune, Edvard Petersens Biblioteks-
fond og Politikens Fond. 

’At føre en drøm ind i virkeligheden er som
at blive vækket af sin søvn med en pisk’

Aksel Sandemose i 1921
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