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Aksel Sandemoses
C a n a d a re j s e r

Af Bent Dupont

1. del

Emigrantjournalisten

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
i n d v a n d rerstrømmen gik til, men med vedtagelsen af US
Immigration Act i 1921, det er sådan en slags kvotelove, og en
skærpelse i 1924, så drejede indvandrerstrømmen fra Danmark
af mod Canada. Det var sådan, at de indvandrere, som allerede
var kommet til USA, begyndte at følge den anden indvandrer-
strøm og drejede med mod Canada. Derfor var det naturligt, 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.
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“Canada som fremtidsland” er netop titlen på en bog som
redaktør Christian Mikkelsen fra Vendsyssel Tidende udgav, og
som Aksel Sandemose anmeldte i kraft af, at han var redaktør
for den “meget store” avis “Hareskov Grundejerblad”. Sande-
mose skrev i Hareskov Grundejerblad at: “Det kan roligt anbe-
fales enhver, som tænker på at udvandre, og som i forvejen vil
have en vejledning, at læse denne bog.” Det var meget venligt,
men i anmeldelsens slutning stikker kritikeren for alvor snuden
frem, for der skriver Sandemose: “Fremstillingen er noget rodet
uden videre plan, sådan som iøvrigt godtfolk sætter pris på
det.”

Sandemose var engageret fortsat i de danske udvandreres vil-
kår, og han havde også overvejelser om en emigration selv. Han
havde blandt andet løbet etatsråd i ØK H.N. Andersen på døre-
ne, fordi han gerne ligesom Tom Kristensen for eksempel ville
have en gratis rejse til Østen med et af rederiets skibe. Men selv
om titelskibet kan man sige i “Mænd fra Atlanten” var opkaldt
efter etatsråden selv, så hjalp anmodningen ingen ting. Sande-
mose fik afslag på en frirejse til Østen.

Han havde også via en forbindelse på Mors forsøgt at skaffe
sig et lærerjob i Argentina, og Sandemose var som sædvanlig
sikker på, at alle hans vilde planer ville lykkes. Han var langt
fremme i forberedelserne til at tage til Argentina, da det så hel-
ler 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 Canada-
rejse stablet på benene, nemlig fra den 10. august 1927 til 21.
februar 1928. Han var kommet i forbindelse med en agent, en
slags rejsebureaumanager, fra Canadian Pacific Railways, Soren-
sen, der havde skaffet ham båd og togrejse samt halv fribillet på
Canadian Pacific Railways forbindelser, når Sandemose var
kommet til Canada. Det var svært for Sandemose overhovedet
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at skaffe penge til at komme afsted, for Canadian Pacific
Railways ville først udbetale penge til rejsen, når Sandemose
rent faktisk var i Canada. Sandemose måtte som sædvanlig gå
tiggergang en masse steder hen, men fik til sidst skrabt så mange
penge sammen, at han kunne rejse. Han fik også lavet en aftale
med Gyldendal, hvor hans seneste bog, “Klabautermanden”,
netop var udkommet, om at de i foreløbig fire måneder ville
sende Dagmar Sandemose 50 kr. og 50 øre om måneden mens 99
kr. og 50 øre skulle gå til huslejen. Efter således at have sikret sin
familie drog Aksel Sandemose afsted mod Canada med et visit-
kort i lommen, der fortalte at han var Berlingske Tidendes
udsendte korrespondent. Berlingske Tidende havde ikke penge
i foretagendet, man kan næsten sige tvært imod. Sandemose
skyldte Berlingske Tidende og deres chef en del penge, og det
blev aftalt at Sandemose under rejsen skulle sende artikler hjem
til Berlingske Tidende, og det, der måtte være udover gælden til
Berlingske Tidende skulle så gå i en transport til Gyldendal. I
praksis blev det sådan, at artiklerne blev sendt til Stephan
Hurwitz, den senere ombudsmand, som var Sandemoses per-
sonlige advokat på det tidspunkt. Hurwitz afleverede så arti-
klerne til Gyldendal, der videresendte dem til Berlingske
Tidende. Hvis og når de så blev trykt, skulle der sendes penge
fra Berlingske Tidende til Gyldendal, så Sandemose kunne arbej-
de noget af sin forlagsgæld af.

Sandemose var altså ikke på den her tid en velbetalt pres-
seudsending. Hans vilkår kan slet ikke sammenlignes med de
vilkår moderne udsendte korrespondenter arbejder under i dag.
Der er adskillige dagsnotater, notitser og telegrammer, der viser
at Sandemose under denne her rejse, som så ofte senere i sit liv,
var i kolossal pengenød. Mange gange, og mange gange slemt.
Men så sker der nogle små mirakler, som bringer fart i rejsen
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igen. I sin dagbog noterer Sandemose den 22. december 1927 i
Toronto. “Jeg kan gøre fælt I nælderne, det er sandt, men straks
lod jeg mig udbetale 25 dollars, fordi jeg brændte mig.”

Det lyder jo betryggende, men det er desværre heller ikke rig-
tigt. Vi ved fra Ole Storm, der har begået bogen om Janteloven,
at Sandemose rent faktisk den 17. december sendte et bønskrift,
et bøntelegram, til Gyldendal

“sidder fast her i gæld, intet vinterarbejde, 200 dollars vil
hjælpe mig til venner i Eastern Canada, Telegrafisk Pastor
Rasmussen Box A6 Wayne Alberta, Sandemose.”

Et bøntelegram om 200 dollars, som var mange penge dengang,
og Gyldendal reagerede da heller ikke. Der var over en måneds
tavshed i korrespondancen mellem Gyldendal og Sandemose og
Sandemose fik ikke de 200 dollars.

Man kan sige at Sandemose, når man ser det fra eftertiden,
har fungeret som en slags free-lance journalist på den her rejse
fordi der er en lang række tidsskrifter og aviser, som bringer
artikler om Canada efter at Sandemose er vendt hjem.

Det var sådan at han havde denne hovedaftale med
Berlingske Tidende. Der blev kun trykt fire artikler i danske avi-
ser mens Sandemose var i Canada, mens der blev trykt en lang
række efterfølgende.

Berlingske Tidende var nu ikke ene om at have en option på
artikler. Det viser sig i hvert fald at Aarhuus Stiftstidende godt
kunne have grund til at føle sig lidt snydt. De havde udbetalt
400 kr. i forskud for femten artikler. De fik senere ialt 7 artikler,
hvoraf de fem var rent genbrug andre steder fra.
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Litterære vidnesbyrd
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. Dagbøgerne befinder
sig nu, efter at de har været i privat eje op til 1985, hvor de blev
solgt på auktion, i Det kongelige Bibliotek i København. Dag-
bøgerne er rigtige rejsejournaler, kan man sige. Der er ingenting,
der er for stort og ingenting, der er for småt, til en beskrivelse.
Der kan man i stikordsform finde de første udkast til artikler og
såmænd også i stikordsform de første stikordsudkast til nogle af
romanerne. Jeg vil give et eksempel på, hvordan Sandemose
bruger sin dagbog, og hvordan han bruger den efterfølgende.
Den 3. oktober 1927, hvor Sandemose er i Redvers, da noterer
han følgende:

“Overfald i tog i Winnipeg her ved Redvers forleden. En
høstarbejder kom ind fra Vesten. Fire mænd som regnede
med, at han havde sin fortjeneste med sig overfaldt ham for-
modentlig på rov. Han forsvarede sig som en tiger. Ingen
hørte kampen, som varede 20 minutter. Da var han slået ned
og frarøvet 93 dollars og derefter kastet af toget, som gik 30
miles i timen. Han var hårdt kvæstet, men vil overleve affæ-
ren. De fire fangedes allerede formiddagen efter og fik tre
dage efter deres dom ved retten i Winnipeg. Den yngste, 15
år, slap med tre måneders arbejdsfængsel. To fik halvandet
års tugthus hver. Hovedmanden fik tre års tugthus og tyve
rottingslag. Da ti slag er alt, hvad en mand kan tåle og han
ligger seks uger efter dem, får han 10 slags straks og ved løs-
ladelsen andre 10 som en påmindelse.”
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Senere anvender Sandemose den episode i en artikel, der hedder
“Fattige folk på rejse” i Sorø Amtstidende og i Aarhus Stifts-
tidende henholdsvis i ‘28 og ‘30. I begge artikler gør Sandemose
forløbet mere friskt, mere dramatisk ved at lade det være delvist
selvoplevet.

I artiklen i Sorø Amtstidende hedder det for eksempel sådan
her:

“Engang undervejs fra Virginia til Winnipeg sad jeg i ryge-
vognen og snakkede med en stor, svær arbejder, som kom
ind fra høsten. Han var af nordisk race og talte dårligt eng-
elsk, men jeg spurgte ham ikke om, hvor han oprindelig
hørte hjemme. Da jeg kom tilbage efter at have været inde i
spisevognen, var han kommet i snak med fire andre arbejds-
folk og jeg satte mig et stykke fra dem. Noget efter rejste de
alle fem sig og gik ud.”

Og så følger beskrivelsen af overfaldet på perronen, hvor den
svageste af banditterne selv bliver slået halvt fordærvet. Den
overfaldne kvæstes i den her version af toget, men findes, som
der står, næsten straks af nogle linjearbejdere. Dagen efter fang-
es banden og får dom, ligesom det er beskrevet i dagbogen. Den
yngste har fået lidt lagt til alderen. Han er ikke længere 15 år,
men 18 år gammel. Sandemose har filosoferet lidt over de ti pis-
keslag og han afslutter episoden i Sorø Amtstidende med:

“Man synes næsten, at det er for meget, at manden skal gå og
spekulere i 3 år på en tortur, der kommer lige så sikkert som
han allerede havde fået den. Den overfaldne fik alle sine
penge igen.”
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I den næsten 2 år senere version i Aarhuus Stiftstidende får
historien en ekstra tand og den medlidenhed, der var med skur-
ken i Sorø Amtstidende, den er fuldstændig forduftet. Her er
afslutningen af skrønen fra overfaldet og fremad:

“To slog han halvt fordærvet, før han kom i gulvet og fik lom-
merne tømt, hvorefter de fik ham lempet ud af toget, der gik
30 miles i timen. Ved næste holdeplads forsvandt de, men
nemesis kan drive et farligt spil. De havde kastet deres offer
ud lige for næsen af en flok banearbejdere og mirakel num-
mer to var, at han knap slog sig ved den hovedkuls udflugt.
Telegrafen gav sig til at tikke langs linjen og få timer senere
sad forbryderne ved en lille landstation med bøssemunding-
er for næsen. Allerede en uge efter læste jeg om deres dom-
fældelse i retten i Winnipeg. Det regnede ned over dem med
tugthus og rotting. Den overfaldne mistede ingen penge.”

Jeg vil sige at sådan en historie med varianter selvfølgelig er ret
triviel og uvæsentlig litterært set. Men den siger samtidig noget
om, hvordan Sandemose bruger sit stof. Den siger noget om
hans arbejdsmetoder.

Han lavede en liste på et tidspunkt i januar ‘28 i Canada over
planlagte artikler, og den indeholdt 43 overskrifter og man må
imponeres over at Sandemose rent faktisk opfyldte næsten en af
sine mere vidtløftige planer, fordi det blev til 43 større offentlig-
gjorte arbejder plus det løse: Småindlæg, anmeldelser og kom-
mentarer. Alt sammen med Canada som baggrund.

Omkring Canada-artiklerne kan man sige, at de falder i to
hovedgrupper. Der er de tørre, saglige, lidt forbrugeroplysende
artikler, og som sådan har de sikkert fungeret ganske udmærket
og så er der artikler, hvor den mere fabulerende forfatter Sande-
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mose viser sit sande ansigt, og der er bestemt også nogle perler
imellem.

I den første gruppe finder man sådan en som “Emigrantens
start”, der blev trykt i Sorø Amtstidende også i 1928. Som for-
brugeroplysning fungerer den som sagt ganske udmærket og
emigrantromantik ligger I hvert fald Sandemose fjernt. I artik-
lens slutning står der:

“Til den, der rejser til Canada, hvortil nu den største strøm af
emigranter går, kan det ikke siges højt og tydeligt nok, at han
ikke skal rejse derover med hovedet fuldt af romantiske gril-
ler. Canada er det strenge arbejdes land, og den, der ikke vil
arbejde, får heller ikke føden. Der er ingen anden adel end
arbejdets, og der står med ildskrift over det vældige land:
‘Hjælp dig selv eller dø.’”

I nogle af artiklerne lægger Sandemose også op til, at han selv
har arbejdet sig frem og det går så vidt som til, at han i et brev
han sender hjem til en ven fortæller om, hvor strengt høstarbej-
det har været for ham i Alberta. Han har fået vabler i hænderne
og ondt i ryggen og tjent meget, meget få dollars. Det viser sig,
hvis man kigger efter i dagbogen, at han end ikke var nået til
Alberta og altså ikke kunne have bedrevet høstarbejde på det
tidspunkt, hvor han skriver brev til sin ven. Erfaringerne med
hvor hårdt høstarbejdet er, skriver han så i dagbogen med over-
skriften: John Østergaard erfaringer. Det hårde arbejde og arbej-
det der adler, det har Sandemose altså ikke selv beskæftiget sig
med.

I ugebladet Hjemmet blev der i maj 1928 offentliggjort en
gevaldig artikel af Sandemose, der hedder “Vilde dyr i Canada”.
Som man kan se er artiklen udstyret med billeder af bjørne,
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vaskebjørne, pumaer, ulve og vilde dyr af enhver slags.
Sandemose var ikke i nærheden af nogle af disse vilde dyr under
opholdet i Canada. Sandemose var ikke i nærheden af nogle af
disse vilde dyr under opholdet i Canada. Jeg mener det nær-
meste han kom faunaen her, det var sneuglen, men man kan jo
heller ikke anklage Sandemose for at have været layouter på
Hjemmet. Men heri skriver han i alt fald om Canadas vilde dyr.
Han skriver:

“En eneste gang skulle jeg få bjergløven at se. Vi gik to mand
langs foden af et bjerg, da vi skråt til vejrs i 150 metes højde
så forkroppen af en hvilende puma. Dens øjne var stift hæf-
tet på os. Den rørte sig ikke. Langsomt løftede jeg riflen. Jeg
havde kun een patron og min ledsager bar haglbøsse, men
jeg mente, at det var et sikkert skud. Min ven tog om bøsse-
løbet og trykkede det ned, mens han ufravendt stirrede på
pumaen, der pludselig med en lynsnar bevægelse var uden-
for synsvidde.

Du kender ikke bjergløven sagde han roligt. Du havde en
god chance for at tage den med den ene patron, men en riffel
er nu engang lavet af mennesker og betjenes af mennesker.
Hvis den kat ikke var død på stedet havde vi ikke haft ti sek-
under at leve i. Alligevel - det tog flere timer før jeg tilgav
ham. Naturligvis handlede han rigtigt. Det er en uskreven
lov, at man ikke skyder på bjergløven uden at have mindst
fem patroner i riflen.”

I dagbogen finder man i et notat fra Holden den 10. november
1927:

“PS og en anden mand var taget på jagt, da de for hjemgåen-
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de med kun en patron i behold så en mountain lion ligge med
hovedet på poterne oppe på en kant af en klippe. Sørensens
ledsager hindrer ham i at skyde - Det ville have været a mat-
ter of life and death if the lion was not killed in one shot.
They left the weapons without the beastir.”

PS som omtales i dagbogen er identisk med en dansk farmer
Peter Sørensen, som Sandemose besøgte, og som har forsynet
Sandemose, som det også er tilfældet her, med tips og med gode
historier.

Perlen blandt de mere fabulerende artikler er “East Coulee”.
“East Coulee” er nu genudgivet i bogform. Man kan finde den i
Johannes Væths “Aksel Sandemoses Canada”. Det er en pragt-
fuld artikel - dels fyldt med gode historier - dels fyldt med poesi,
og den der tror, at Sandemose under fremmede himmelstrøg
glemmer Danmark vil blive overbevist om noget andet ved at
kigge på artiklens slutning.

“På den sidste dag, da jeg stod oppe på en højde og tog
afsked med stedet var det ikke East Coulee jeg så, men Dan-
marks december. Skyerne flængedes afsted under den grå og
lavthængende himmel. Jeg hørte vandet risle i grøfter og ude
i natten var der lys fra mange ruder. Udvandre - javel. Men
min ret til at gå under Danmarks himmel vil jeg ikke sælge
for hele provinsen Alberta.”

Nuvel, det er sikkert patetisk i sit udtryk, men fornemmelsen og
følelsen af længsel efter Danmark og Danmarks natur, årstider-
nes skiften er givetvis helt rigtig.
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2. del

Canadaromanerne

De litterære udtryk, sådan som det finder sted, af størst bliven-
de værdi har vi i de tre såkaldte Canadaromaner. Det drejer sig
om “Ross Dane”, og det drejer sig om “En sømand går i land”,
som blev Sandemoses første norske bog, og det drejer sig om
“September”.

“Ross Dane” udkom i 1928 - “En sømand går i land” i 1931 og
“September” i 1939. I dagbogen noterer Sandemose den 14.
december 1927.

“Bogen skal hedde Folket på prærien. Begynd med indvan-
drere der kommer op fra South Dakota. Hjortnæs er en god
indleder. Han kommer til landet efter en synsk nordmands
anvisning efter bortløbne heste.”

Simon Hjortnæs var en anden af de danskfødte farmere, som
Sandemose boede hos under en del af Canadaopholdet. Og
Hjortnæs har faktisk leveret skikkelse til en stor del af figuren
Rasmus Dansker i Ross Dane og man vil bemærke at ideen i det
her dagbogsnotat rent faktisk blev realiseret. “Folket på præri-
en”, som var arbejdstitlen, udtrykker at vi har med en kollektiv-
roman at gøre. Det var forlagskonsulent Ludvig Holstein, som
fik titlen rettet til Ross Dane. Ross Dane blev den første af
Sandemoses danske bøger, som fik et hurtigt andet oplag. Det
første oplag på 1500 blev efterfulgt straks efter af forsigtige 500,
og af de øvrige 5 danske romaner er det kun “Storme ved jævn-
døgn” og “Fortællinger fra Labrador”, der er udkommet i nye
oplag, billigbogsoplag. Den danske “Klabautermanden” og
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“Ungdomssynd” og “Mænd fra Atlanten”, de er aldrig blevet
genoptrykt. Ross Dane fik en kæmperennaissance i 1954 og den
er genoptrykt adskillige kæmpe oplag. Den må sige at høre til en
af de tre mest læste Sandemoseromaner i Danmark. I Norge kom
Ross Dane i 1951 som føljeton i Morgenposten, oversat ved Kjell
Krokvik og i 1965 udkom Ross Dane igen i en ny oversættelse
ved Henning Simonsen, hvor den er med i “Verker i Utvalg”. I
Norge fik romanen titlen “Nybyggere i Alberta” og den samme
titel ser man i de svenske oversættelser og i den danske genud-
givelse. Der er vi så tilbage ved kollektivromanen “Nybyggere i
Alberta”.

“En sjømann går i land” Sandemoses første norske roman
blev en publikumssucces. Af behersket karakter, men en succes
fra starten. Første oplag på 2500 eksemplarer blev straks efter-
fulgt af et oplag på 1500 eksemplarer og bogen er siden kommet
i adskillige store oplag, billigbogsoplag, på alle de skandinavis-
ke sprog. “September” derimod led en krankere skæbne. Den
udkom som sagt 1939. Der var et oplag på 3600 og vistnok blev
en del af dette oplag destrueret af den tyske besættelsesmagt.
Man er ikke helt sikker på at det er fakta eller om det bare er en
myte. Men faktum er i al fald, at bogen aldrig senere er genop-
trykt i Norge - heller ikke i “Verker i utvalg”. Jeg har meget van-
skeligt ved at gennemskue hvorfor, for det er en fremragende
roman. I Danmark kan man endnu få “September” som billig-
bog.

Ross Dane
1. del
“Ross Dane” indledes med, at der ankommer en meget broget
karavane til Beaver Coulee i Canada. Optoget udgøres af Rasmus
Dansker, i Canada kaldet Ross Dane, en halvindianer Charles
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Villeneuve og en fritænker og fidusmager, der hedder Jensen og
en halvgammel enkemand Pedersen, der medbringer fire børn,
to småpiger og drengene Theodor og Frederik. Villeneuve er,
skønt han er mere jæger end egentlig farmer, bosat i Beaver
Coulee i forvejen og de andre kommer fra USA. Ikke uden gen-
vordigheder og skærmydsler tager de homestead og begynder
farmningen i det solrige Alberta. Senere dukker der på samme
egn i Beaver Coulee galiciere op og da slår stridighederne ud i
lys lue. Galicierne er mørke, slaviske folk og per definition onde,
mens alle lyse folk er svenskere eller skandinaver og gode. Især
galisieren Fjodor Murazezsky er en torn i øjet på Ross Dane.
Men det er også Fjodor, der indleder de egentlige fjendtligheder,
fordi han hugger et af Ross Danes huse, han transporterer det
simpelthen væk på en blokvogn, mens Ross Dane selv er på fri-
erfærd. Derfor tvinges man som læser næsten til at være enig i
de afklapsninger, som Ross Dane giver Fjodor. Ikke mindst da
Fjodor har forsøgt at gøre seksuelle tilnærmelser til en - undta-
gelsesvis - god galiciers datter, Ivans mindreårige datter, så er
det helt klart, at Fjodor er en gennemført skurk.

Det blandede selskab vi har omtalt her, har på vejen passeret
Youngstown, hvor der bor en ung smuk dame, der hedder Eva
Kristensen. Og meget vægtigt står i romanens første del skil-
dringen af Ross Danes frieri til Eva og deres påfølgende prærie-
bryllupsnat. Efter bryllupsnatten er hun forøvrigt parat til, med et
haglgevær i hånden at hjælpe Ross til at få det stjålne hus tilbage.

Et andet hovedmotiv i romanens første del er Ross’ forbitrede
kamp mod Nicoline, som er halvt hund og halvt coyote. - Og så
opportunisten Jensen. De to outsidere slår pjalterne sammen. Til
sidst lykkes det Ross at give de to ulykkesvarslende gestalter
kvit. Den ene omkommer med et velrettet riffelskud og den
anden tager flugten.
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Der er også en stærk skildring af Theodor Pedersen, som har
tuberkulose. Ross’ selvopfundne naturmedicin, det er en tilbyg-
ning til Pedersens farm med frit gennemtræk, hvor Theodor så
skal anbringes, fordi frisk luft er sundt. Theodor overlever
mærkværdigvis og slipper med forfrysninger. Første afdeling
slutter, hvor Ross i mangel af en jordemoder også klarer en ræd-
selsnat igennem som fødselshjælper for hans og Evas tre sunde
drenge.

2. del
Så går der nogle år og i bogens anden afdeling er kolonidan-
nelsen næsten fuldbyrdet. Selve processen og hvordan Ross bli-
ver koloniens ukronede konge, det hører vi ikke meget om og
den side har ikke interesseret Sandemose i den her sammen-
hæng. Men “Ross Dane” bliver i første halvdel skildret som en
så magtfuld person, at man ikke bliver overrasket over hans
position i anden afdeling.

Ross og Ivan køber småfarmernes korn op i et dårligt år og
redder derved mange fra konkurs, men de kommer samtidig i
yderligere modsætning til Fjodor Murazezski og Pedersen og
hans søn Frederik. Da ruin truer det spinkle kornkompagniskab,
da lykkes det for Ross at sælge hveden til en formidabel pris. Nu
føler alle de hjulpne sig naturligvis voldsomt bedragede.
Allermest bedraget er Pedersen. Han har nemlig afhændet sin
hvede gennem en stråmand, sin usælgelige hvede, til Ross og nu
kører der retssager og stridigheder løs på fuldt udtræk.

Fjodor ender sine dage, da han kommer i vejen for sine egne
heste. Så langt kan myndighederne i hvert fald følge begivenhe-
den. Theodor vælger side til fordel for Ross, selv om han er Ross’
diametrale modsætning. Han er tungsindig, synsk og grublen-
de, og det er typisk at han dør den nat, hvor han dagen i forvejen
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endelig har fået taget sig sammen til at fri til Kaja, som er en til-
flyttet norsk kvinde.

Ross og Eva får en dreng mere og ligesom denne mere nor-
male familietilvækst peger i retning af at Ross er ved at modere-
re sig, så er bogens slutning også beretningen om kongen, der
dæmper sin fremtræden, ydmyger sig og bliver lidt mere sat i
tronstolen.

Ross har fået den ide, at hans held i hveden skal gå til opfø-
relse af en kirke og efter at han har lidt nederlag ved sine egen-
rådige forberedelser, så går han en Canossa-rundtur i kolonien,
ydmyger sig, lytter til de andre og får dem med, og byggeriet
bliver en realitet. Romanen slutter i kirken, mellem Dannebrog
og Union Jack med fredelige omend ikke idylliske tilstande i et
af de nye samfund i det solrige Alberta.

En sømand går i land
“En sømand går i land” er den første store roman om Espen
Arnakke og den rummer den præcise baggrund for det mord,
som er genstanden for den store baggrundsanalyse i den store
Espen Arnakke-roman “En flygtning krydser sit spor” fra 1933.

Espen rømmer fra utålelige forhold ombord på skonnerten
Rurik og dukker op på Deadmans Point i Newfoundland.
Senere i romanen kommer han til Beaver Coulee.

Espen får arbejde på fiskefabriken i Misery Harbor, hvor kun
pigen Eva lyser op. Men Espen er ikke ene om at se Evas skøn-
hed. Store John Wakefield er også med i spillet. Og Espen slæber
rundt med hele sin belastende Jante-fortid og det er ikke rigtig
noget at møde pigerne med. Men Store John kan. Forførelsen af
Eva sker lige under et loft, hvor Espen har sit sengeleje. Espen
følger med hele sin store fortvivlelse og uhåndterlige forelskelse
efter parret i natten og passes op senere af John, der på stedet vil

Bent Dupont: Aksel Sandemoses Canadarejser
Elektronisk udgave v. Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

17



foretage en for Espen meget ydmygende sammenligning af de
mandlige attributter. Så begår Espen sit mord og bliver en flygt-
ning.

Espen når som sagt til Beaver Coulee, hvor han møder en del
af vores bekendte fra Ross Dane, godt tyve år senere end slut-
handlingen i den første roman. Den aldrende Ross er nu alene.
Der er også de to Pedersen’er, den gamle og Frederik og der er
et par bipersoner, der går igen. Der er også kommet nye til. Der
er Bodilsen med familie, blandt andet to døtre, som spiller en
fremtrædende rolle i handlingen, Kristine og Gjatrid. Der er
Vilfred Larsen, som er ungkarl og erklæret kommunist, den
opruskende samvittigheds røst i kolonien. Der er hollænderen
Røde Fane og der er nasseren Ole Jernmave, der holder til nede
i byen, hvor han fra dag til dag lever på lån. Endelig er der frem-
medelementerne i kolonien Maja og Sten Eriksen, og det er
netop hos de to, at Espen får ansættelse.

Romanens ydre handling koncentrerer sig om de utallige
kolonistridigheder der er. For eksempel sladres der meget vel-
lystent om Maja Eriksens interesse for andre mænd end sin egen
ægtefælle. Sten Eriksen kommer mere og mere i et mod-
sætningsforhold til det øvrige samfund. Da en af Majas ung-
domsforbindelser, Jens Abildgård, slår sig ned som gæst hos
Eriksens går det fuldstændig galt. Under en jagt bliver der skudt
mod Jens Abildgård og Sten Eriksen mistænker Espen for drabs-
forsøg, fordi han ræssonerer, at Espen har grund til at være
jaloux på Jens. Ellers opfattes Jens af de andre i kolonien som
Stens første rival. Espen er fuldstændig uforstående og ser et
ellers godt forhold til Sten ødelagt. Sten og Espen forsones dog
til sidst en juleaften, hvor de fleste af de spegede affærer er
opklaret.

Handlingen drejer sig også om Espens ydre oprør mod koloni-
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mønsteret og mod kvinderne, det sidste personificeres i Bodil-
sendatteren Kristine, der truer med at kvæle Espen.

Vi følger Espens kamp for at få succes som selvstændig far-
mer og parallelt dermed også hans kærlighed til Kristines lille-
søster Gjatrid. De to gifter sig og Espen går ind i det faste eta-
blissement i kolonien.

Men bag den ydre handling ligger Espens strid med Misery
Harbor. Det er en lang og uafsluttet kamp på vejen fra selvhæv-
delse til større selverkendelse. Denne kamp afspejles både i re p l ik
og handlingsmønster og specielt i Espens drømme.

September
I “September” er hovedfiguren hollænderen Røde Fane. Espen
Arnakke optræder ikke i bogen, nævnes slet ikke. Enkelte af de
øvrige figurer fra Beaver Coulee træffer vi igen, mens andre kun
eksisterer i omtale

Røde Fane har taget tjeneste hos Pedersen, den gamle Peder-
sen, der er udødelig indtil han bliver 111 år. Forinden han afgår
en naturlig død har sønnen Frederik forsøgt at ombringe ham
med en djævelsk mordmekanisme, der skulle lade faderen inde-
brænde, mens han selv pudsede alibiet af meget langt fra ger-
ningsstedet. Pedersen bliver dog reddet ud af det brændende
hus af Røde Fane, der i løbet af kort tid bliver klar over, hvordan
tingene hang sammen. Den samme forståelse får også den gamle
Pedersen, samtidig med at Frederik ved, at de to andre ved
besked. De tre mænd bindes sammen af den her bizarre historie,
som aldrig nogen sinde omtales med rene ord imellem dem. Da
Methusalem Pedersen endelig dør, kører spillet videre, blot med
to personer. Nemlig Fanen i Frederiks rolle og Frederik indtager
suverænt positionen som Beaver Coulees rigeste mand.

Fanen forelsker sig hovedkuls i farmerkonen Vera Tynset og
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hun forelsker sig i ham. Motivet gennemspilles så i form af en
trekanthistorie fordi Emil Tynset og Vera er lykkeligt gift, og de
har et barn. Fanens og Veras kærlighed er et voldsomt erotisk
begær, som finder tilfredsstillelse i skjulte, natlige møder, men
der er ikke noget, der kan skjules i Beaver Coulee og moralen,
eller især dobbeltmoralen, slår til i al sin perverterede kraft. Emil
får et modbydeligt brev og affæren opløses i tragedie. Emil, Vera
og barnet rejser fra Canada og inden det skib de rejser med tor-
pederes af tyskerne i den gryende verdenskrigs første dage, da
når Vera at begå selvmord. I det hele taget spiller den verdens-
politiske baggrund sammen med romanens personer. Dels i den
ydre handling og dels mere skjult, fordi man forstår at de kræf-
ter, der slippes løs på den storpolitiske scene er de samme kræf-
ter som i mindre målestok huserer i småsamfundet i Beaver
Coulee.
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3. del

Motiver fra Canadaromanerne og frem

De tre Canadaromaner er ikke en trilogi i nogen gængs forstand.
Det er romaner som med års mellemrum, henholdsvis 22 og 11
udspiller sig i de samme kulisser. Der er kun et delvist gennem-
gående persongalleri. Det er kun Methusalem og Frederik Pe-
dersen, der indtager nogenlunde store roller i alle tre værker, og
det gør de ikke fordi de er udprægede motiv- og temabærere. I
Ross Dane fungerer de snarere som modstykke til den sunde og
ærlige Ross, småfidusmagere, gniere og spekulanter i andres
ulykke, som de er, og i “En sømand går i land” hører vi mest om
deres forretningsmæssige tæft, der får dem til at sælge på det
helt rigtige tidspunkt uden at det på noget tidspunkt bliver
omtalt med rene ord i romanen. De har udviklet en eller anden
form for kodesprog, det er noget med “hæ-hæe, tjaae” og pau-
ser, en lidt morsommere og mere karikeret udgave af jante-for-
malismens sprog.

I “September” er skildringen af de to slået rent over i karika-
turen, samtidig med at der lurer en eller anden fornemmelse af,
at det er mænd som Frederik og hans far, der er med til at slip-
pe Fenrisulven løs.

Det er altså først og fremmest kulissen, geografien i Alberta,
hvor Sandemose har så meget stof parat fra, der binder roma-
nerne sammen. Alligevel kan man sige at der er et fælles motiv
og et tema, der viser en samhørighed i de romaner her. Også en
større samhørighed end den, der lige umiddelbart springer i
øjnene. Og både motivet og temaet er velkendte for Sandemose-
læsere. Det er den erotiske trekant og Janteproblematikken.

Hvis vi kigger på trekantmotivet, så kan vi sige, at i “Ross
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Dane” hyldes alle borgerdyderne. Gud får sit. Kirkebyggeriet og
latterliggørelsen af fritænkeren Jensen. “Kongen” kaldes Ross af
de øvrige og fungerer som sådan i kolonien med dyder og lyder
i overmål. Fædrelandet betænkes også smukt på konflikten
mellem de mørke og de lyse, mellem galicierne og skandinaver-
ne. Hele kolonidannelsen sker i dansk ånd. Sexualmoralen er i
Ross Dane ligeledes borgerlig sund. Eva betyder sin mand, at
hvis han bare en gang kaster sine øjne på en anden, så er det slut
imellem dem. Alligevel er trekantsmotivet til stede i romanen.
Theodor, der ligger i sit gennemtræksbjælkehus for tuberkulo-
sen, er dybt forelsket i Eva Dane og drømmer om hende, mens
høstarbejdet foregår på markerne. Et andet Sandemosemotiv,
som er koblet til den erotiske trekant, den antydede incest, den
finder vi også i Ross Dane. Kaja, som Theodor frier til og dør,
som jeg har fortalt, den samme nat, som han har friet om dagen,
er husholderske hos sin bror, Sigurd Huseby. Sigurd er alt andet
end glad, når Theodor kommer på besøg. Der står i bogen: “Men
Sigurd Huseby holdt vist ikke af Theodors visitter. Hans øjne gik
hvileløst under de buskede bryn, når Theodor var i stuen og han
yndede at tale nedsættende om danskeren. Sigurd lignede ikke
sin bror af sjæl. Man anede faldgruber på Sigurd Husebys farm.
Sigurd og søsteren boede i et stort blokhus, som man brugte til
gudstjeneste, når en omrejsende præst kom til kolonien.
Theodor kunne ikke lide den husform. Hvorfor havde Sigurd
ikke lavet værelser? Sigurd var herre her. Intet kunne ske, som
han ikke så. Hun, altså Kaja, troede der kunne siges, hvad det
skulle være. Jeg må herfra Theodor. Jeg har været her for længe.
Grædende faldt hun ned på stolen og greb fat i hans knæ. For
længe, tænkte han, og kendte en grå skygge i sjælen. Så ville han
ikke tage hende herfra.” Da Theodor så alligevel går på frier-
færd, da står Sigurd med sin riffel og piller lysten ved den.
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De forbudte seksuelle forbindelser i Ross Danes univers er
kun til stede som ønskedrømme, skjulte muligheder, men de
holdes helt i skak af en ureflekteret og alligevel snusfornuftig
sund og borgerlig moral, der bæres frem af Eva og Ross Dane.

Det første trekantmotiv i “En sømand går i land”, imellem
John, Eva og Espen, ender katastrofalt for mindst een af parter-
ne, fordi John Wakefield dræbes og en latent morder, Espen, bli-
ver en manifest morder i den mere snævre retsbevidstheds for-
stand. Om Eva i Misery Harbor og hendes videre skæbne ved vi
ingenting. Senere udspiller der sig ikke mindre end tre trekant-
motiver omkring Maja Eriksen. Der er sladderen omkring Maja,
Espen og Sten. Der er sladderen omkring Maja, Jens Abildgaard
og Sten, og sladrehistorien omkring Maja og en ung gut, der
hedder Rolf Hansen, den eneste historie, der er lidt kød på, og
så Sten. Den sammenkædning som Sandemose foretager mellem
seksuelt begær og vold og aggression, og som han gennemspil-
ler med fuld styrke i “Vi pynter os med horn”, det finder vi alle-
rede som en erkendelse hos Espen Arnakke i denne her roman.
Men man kan sige at ingen af trekanthistorierne i “En sø-
mand...” er gennemspillet fra Sandemoses hånd som vægtige
kærlighedshistorier. De får ikke nogen som helst chance i slad-
derens og småborgerlighedens Beaver Coulee. Her kører man
videre i solideste Jantetraditioner. Derimod i “September” er
k æ r l i g h e d s f o rholdet mellem Vera Tynset og Røde Fane et
hovedmotiv. Der er ingen tvivl om at forfatteren har stor positiv
forståelse for Fanens og Veras kærlighed, selv om dramaets
hovedpersoner ikke er sikre hverken på sig selv eller de andre i
forholdet. Det er helt umuligt at køre sådan noget skjult igen-
nem i et lille samfund og det ender så også med det ubehageli-
ge brev til Veras mand, Emil Tynset. Det som senere spilles igen-
nem i Varulven med Felicia, Jan Venhaug og Erling som hoved-
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personer ligger her allerede i svøb i en samtale mellem Emil
Tynset og Røde Fane, da Emil Tynset er blevet klar over forhol-
det. Det er Emil, der tales om her først:

“Så løsnede det sig for den knuste mand. Han satte sig ned
igen og græd. Fanen sagde i høj og skinger tone: “Kan det
hjælpe, hvis du skyder mig”. Emil så tåreblændet op. Røde
Fane stod der, ødelagt, med en hårlok som blod ned i det
benede ansigt. Han lignede en angrende satan. Nu sagde han
med mere naturlig stemme: “Kan I ikke ...”. Emil udstødte et
grynt, som skulle være et forsøg på en latter. “Siger du tak for
lånet da nu. Skulle jeg have hende på din nåde. Du kender
hende ikke. Du ved ikke, hvad du snakker om. Jeg ved, hvem
hun er. Det ved du ikke. Før det gik op for hende at jeg..., at,
at dette. Jeg vil ikke. Kommer ikke over det.” Han stoppede
et øjeblik. “Før hun fandt ud af at jeg ikke kommer over det.
Hun er sådan - og jeg har altid vist det på en slags måde - da
sagde hun noget. Noget sådant, at hvad kunne det betyde,
om du stak over engang imellem. Der... der var ingen der
mistede noget. Hører du. Ingen som mistede noget.” Røde
Fane hørte til sin forfærdelse, at han svarede: “Det var der jo
heller ikke”.”

Jeg tror de fleste mennesker kender de argumenter her. De tan-
kerækker og de samtaler. Og det gjorde Sandemose også, også
fra sit eget liv, og han gennemspillede det som sagt meget flot
senere, i både “Det svundne er en drøm” og i “Varulven”.

I “Det svundne er en drøm” er de mange trekanter endnu
bundne, ufrit udviklede i et ellers nok så kaotisk miljø, som er de
første besættelsesår i Oslo. Men forholdene får en slags kunstig
lift, fordi John Torson, den hjemvendte norsk-amerikaner, er
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meget rig, og penge får folk til at tåle meget, og det er Torson
også selv meget udmærket klar over.

Først i Varulven er det ikke primært de ydre Jantekræfter, der
slår trekanten ihjel, men det er langt dybere og mørkere kræfter
i sikkert alle tre hovedpersoner. I både Felicia, i Jan og i Erling.

Jantetemaet
Omkring Jantetemaet kan man sige, at hver eneste uge - mindst
een gang om ugen - da er der en hentydning til Aksel Sande-
mose og Janteloven. De fleste henvisninger og det der skrives
om, det er småkrusninger på overfladen. Det er lettere misun-
delse, det er lettere jalousi og flertalstyranni og ikke værd at
beskæftige sig med. Janteloven er en langt mere alvorlig meka-
nisme. Janteloven er de ti bud gennem hvilke et fiktivt kollektiv
undertrykker individet. 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 forma-
lisme 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. Og selv om loven så let
lader sig udtrykke i ti bud eller for den sags skyld syv eller et, så
var den heller ikke altid lige let at omgås for sin opfinder, fordi
der ofte opstår en beskrivelseskonflikt omkring Sandemoses
personer. Han har jo afsløret dem. De er Jantestakler som burde
få et lift. De ved ikke bedre og de har i høj grad hjælp behov, et
lift i stedet for at blive hudflettet. Derfor kan der tit opstå en lidt
for letkøbt polarisering i romanerne mellem det paranoide pap-
hoved, næsehornet, Jantefjolset og så den søgende, selvransa-
gende flygtning, Espen Arnakke, og Erling Vik-typen. Men i
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Sandemoses bedste romaner arbejder han med den beskrivel-
seskonflikt. For eksempel når en bifigur i romanen Varulven,
Elfride, skifter karakter fra at være en parodieret, smånussende
og tomhjernet personlig indskrænkethed så udvikler hun senere
i romanen selvstændige, næste positivt rebelske træk.

I Ross Dane er Jantetemaet ikke dominerende. Man kan sige
at titelfiguren, Ross, har visse fælles træk med Guldhesten fra
“Vi pynter os med horn”. Der er slagfærdigheden i både næver
og replik og den diskrete bjørnecharme. Der er ikke oplyst noget
om Ross’ specielle fortid og derfor heller ikke noget om
Jantefortiden, men derimod afsløres i “Ross Dane” den specielle
afdeling af Jante, der hedder mandsverdenen, med alle dens for-
lorne og formelle idealer i nogle glimt af Eva Dane. Ganske vist
kun i drømme og noget hun og hendes mand og læserne kunne
finde på at afvise som gravidititshysteri. For eksempel her:

“Eva drømte den nat, at hendes mand, at hendes mand stod
oppe på den højeste bakke ved Beaver Coulee, og bag ved
ham var en kirke. Milevidt lå bølgende agre. Prærielærken
fløjtede fra tuerne. Men I bækken i Stordalens bund var fuld
af knive.”

Senere drømmer hun om manden, der var et monster af kraft.

“Fingrene var som jernkroge, hans læber var krummet tilba-
ge, munden parat til at bide. Hun troede pludselig at se
“manden”, alle mænd, uden tilsløring af erotisk tåge, et grå-
digt og levende muskelbundt, manden, der tog, hvad han
ville, og fyldte verden af smerte.”

Det er umuligt at læse det sidste uden at komme til at tænke på
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beskrivelsen af Varulven i romanen af samme navn, og beskri-
velsen kan synes noget overdrevet her, hvis man tænker på Ross
Dane. Men alligevel repræsenterer Ross, især i romanens første
halvdel, den mandsverden, hvis yderste perversion er Varulven.

I “September” sejrer Janteformalismen så håndfast som
nogensinde. Jante reagerer på kærligheden, sejrer stort, også
fordi kærligheden ikke tror på sig selv.
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4. del

To hovedlinjer i forfatterskabet

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 fri-
gørelsesproces, og hvad den gik ud på, det kan enhver læse sig
til. Den gik over bøgerne “Storme ved jævndøgn” delvis “Mænd
fra Atlanten”, “Klabautermanden”, “En sømand går i land” ind-
til 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 kærlighed 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 forfatte-
ren altså med rette “En sømand går i land”. Bogen er kunstne-
risk 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 forbin-
delse med Espen Arnakke, 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
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ind under loven og levede op til den til den mest absurde kon-
sekvens 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” udkom-
m e r. 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
jordperioder.” Den løsning, der postuleres i sømanden, at Esben
får sin Gjatrid, den store kærlighed, det er højst en kvart løsning,
men til gengæld føles den rimelig i romanens univers.
Skildringen af Esbens og Gjatrids kærlighed når ikke op på
siden af skildringen af Erling og Gulnares i Varulven. Dertil er
Gjatrid alt for unuanceret og uselvstændig. Og alligevel er kær-
lighedshistorien blevet en lise i sladderens og stridighedernes
Beaver Coulee. Esben har først taget en runde med Gjatrids søs-
ter, den firkantede og firkantet skildrede Kristine, som repræ-
senterer den isolerede seksualitet. I og med, at han blev gift med
Gjatrid, kan man sige, at den isolerede seksualitet er afgået ved
døden. Men i romanens slutning drømmer Esben en drøm, som
viser at hans forløsning, og den forløsning læseren påstår at
kunne se, må tages med et stort forbehold.
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“Den julenat drømte Esben Arnakke igen at han svømmede
ind til Deadman’s Point, men denne gang kom han levende i
land. Kristine knælede i strandkanten, håret flød omkring
hende. Med lukkede øjne hævede han dolken som han havde
holdt mellem tænderne.

- Nu er det forbi Kristine! 
Hans stemme var dyb af triumf. 
Hun bøjede ydmygt hovedet og svarede ikke. Der på

stranden dræbte han hende.” 

På et rent ydre plan har Esben til en vis grad hævet sig op over
Beaver Coulees udgave af Jante i lighed med sit forbillede Sten
Eriksen. Og en del af Misery Harbors spøgelser er manet bort.
Men endnu har flygtningen ikke krydset sit spor og set, hvad
han skulle se. Han er standset op midlertidigt. Han er styrket.
Han er hævet over den mest iøjnefaldende formalisme, men på
et yderst spinkelt og lidt sentimentalt grundlag.

Hvor lang vejen er til håbet går i land har ingen måske
udtrykt stærkere og sandere end Jørgen Sandemose ved sin fars
begravelse, hvor han gør opmærksom på, at det kun er de fær-
reste som ved, at de kommer fra Jante, men at de, der som
Sandemose ved det, bruger hvert minut af deres liv på at pulve-
risere Jante. De river sig selv ned for at bygge sig selv op.

Jørgen Sandemose vurderer faderens livsværk som en bevæ-
gelse på blot en tomme væk fra Janteloven, men at indsatsen
ikke var spildt, for nok skal vi dø, men det skal Jante også og i
mellemtiden er vi undervejs.
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