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FORORD
Inger Hansen, Morsø Folkebibliotek, har vist stor imødekommenhed ved at
sende kopier af avistekster fra den stedlige Sandemose-samling, og Jan Andersen, Solrød Bibliotek, har fremskaffet vanskeligt opdrivelige tidsskrifter og
bøger. Jeg vil desuden rette en tak til Inger Sabroe for hendes tilladelse til at lade
mig benytte brevmateriale i Ole Storms arkiv til Janteloven samt til Trine W. Licht
og Stan de Vreese for computerassistance i arbejdets indledende fase og til Søren
Kappel Schmidt i den afsluttende, herunder overførsel til cd-rom.
Endvidere tak til min søn, Jacob Zetterholm, for værdifuld hjælp i forbindelse
med svenske tekster; til min kone, Jenny Brunsgaard, for overbærenhed; og til
Anna Forssberg Malm, Litteraturvetenskapliga Institutionen ved Göteborgs
Universitet, for idéudveksling pr. korrespondance 1995-98, mens vi arbejdede på
vore respektive projekter.
Den største tak skylder jeg imidlertid Johannes Væth, som med stor generøsitet har lånt mig sin samling af trykte tekster, manuskripter, Sandemose-breve og
-dagbøger og hvis støtte og uovertrufne indsigt har været af uvurderlig betydning for det færdige resultat.

Hastrup, 19. marts 1999
Steen Andersen
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1. MÅL
Den hidtidige Sandemose-forskning har næsten udelukkende omhandlet
romanerne og har af disse viet de norske størst interesse, eller den har været
koncentreret om forfatterens biografi.
I denne afhandling fokuseres derimod for første gang på de tekster, som
Sandemose publicerede i aviser, ugeblade m.m., og det danske forfatterskab er
blevet opprioriteret, eftersom hensigten har været at grave ned til de tidligste
motivlag.
Der foreligger allerede grundige analyser vedrørende de fleste af Sandemoses
bøger, og derfor vil der fortrinsvis kun blive foretaget en opsummering af og
stillingtagen til tidligere arbejder om disse; de fire første udgivelser vies dog en
lidt længere behandling, jf. ovenfor.
Det overordnede mål er at påvise sammenhænge i forfatterskabet gennem
1) at følge motiver fra debuten i 1921 frem til Sandemoses død i 1965;
2) at sætte tekster i aviser, ugeblade m.m. i relation til den del af forfatterskabet, som
foreligger i bogform;
3) at redegøre for de væsentligste af de forskelle, der kan iagttages, når en tekst frem træder i flere trykte versioner eller indgår i andre kontekster.
Sandemose lagde aldrig skjul på, at han publicerede reviderede udgaver af et
par af sine romaner. Derimod er det mindre kendt, at mange af de tekster, som
er offentliggjort i aviser og ugeblade, er et resultat af omarbejdelse af tidligere
trykte noveller, artikler m.m.
I Frits Johansen og Johannes Væths Aksel Sandemose og Skandinavien, der har
været et uundværligt redskab under udarbejdelsen af denne afhandling, findes
i registrantform en fortegnelse over forfatterskabet, inklusive oplysninger om
senere anvendelse af de enkelte tekster. Det anføres i forordet, at der sjældent er
tale
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Kap. 1: Mål

om optryk, men eftersom bogen er en bibliografi, har forfatterne naturligvis ikke
redegjort for, hvordan de enkelte versioner eventuelt adskiller sig fra hinanden
mht. struktur, handlingsgang, vægtning m.m.
I forbindelse med ovenstående punkt 1-3 er der indlysende muligheder for, at
arbejdet kunne udarte til en art Sandemose-konkordans pga. talrige, nødvendige citater, men hensigten har været, at disse skulle udgøre baggrunden for iagttagelser og sammenligninger. De tidlige tekster læses som basis for de senere, og
forfatterskabet, herunder de talrige omarbejdelser af og integrering af tidligere
trykt materiale, betragtes som en helhed.
Kap. 6-18 afsluttes hver med en konklusion, hvorefter kap. 19 bringer en samlet oversigt.
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2. MATERIALET
Det trykte primærmateriale udgøres af Sandemoses tekster publiceret i dagblade, ugeblade m.m. i årene 1921-1965 (samt en enkelt publiceret posthumt i 1968)
og hans udgivelser i bogform 1923-1965. Det drejer sig dermed om mange forskellige genrer: Fiktion, natur- og rejseskildringer, boganmeldelser, artikler om
politik, og selvbiografiske (eller tilsyneladende selvbiografiske) tekster – grænsen mellem “Dichtung und Wahrheit” kan unægtelig være svær at drage, når det
gælder Sandemose. Hertil kommer et par interview.
Det utrykte primærmateriale, bestående af manuskripter, dagbøger og breve,
inddrages kun i stærkt begrænset omfang, eftersom afhandlingens omfang ville
blive betragtelig forøget, hvis der også skulle tages stilling til kladder og til mere
eller mindre realiserede planer, som Sandemose skitserer for sig selv eller andre.
Det er klart, at for eksempel dagbøgerne fra Canada-rejsen i 1927-1928 kunne
være af interesse i en redegørelse for, hvordan de umiddelbare indtryk senere
bearbejdes til rejseskildringer og/eller indgår i de bøger, der udspiller sig i
Beaver Coulee; men som hovedregel er dagbøgerne fra de forskellige perioder
kun brugt i de tilfælde, hvor de i væsentlig grad kan kaste lys over sammenhænge i det trykte forfatterskab. På samme måde er det tilgængelige brevmateriale blevet undersøgt, men der citeres kun herfra, når det forekommer relevant
inden for rammerne af afhandlingen. Generelt er fremgangsmåden, at der redegøres for disse tilfælde i noterne.
Sekundærmaterialet består først og fremmest af de talrige artikler og bøger,
der er skrevet om Sandemose; avisanmeldelser af forfatterens bogudgivelser er
blevet gennemgået, men der henvises kun til et par stykker af dem, eftersom det
ikke har været hensigten at give en oversigt over kritikkens modtagelse. Emnet
er naturligvis interessant, men en inddragelse af det ville føre væk fra afhandlingens hovedlinier. Desuden har litteraturen
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Kap. 2: Materialet

om Sandemose været kraftigt voksende siden hans død, og den forskning, der
er kommet på tryk i artikler og bøger, rummer under alle omstændigheder flere
værdifulde indfaldsvinkler, end dagbladsanmeldere har mulighed for at komme
ind på. Afhandlingen henviser til relevante arbejder, hvis konklusioner forekommer at være uangribelige, og til studier, der anvendes som udgangspunkt
for yderligere kritisk gravearbejde og/eller diskussion.
Sekundærlitteraturen kunne naturligvis suppleres med utrykte specialeopgaver o.l. Mit kendskab til disse er ret sporadisk, og jeg vil derfor ikke afvise, at der
i arkiverne på skandinaviske universiteter findes tekster, som jeg burde have
konsulteret og kommenteret. Men også her er der tale om af praktiske årsager at
trække en grænselinie – som ganske vist kort overskrides i kap. 14, hvor jeg
mener, at en henvisning til Jan Järnebrands grundige arbejde vedrørende 1933og 1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor er på sin plads.
Søgninger på Internettet har resulteret i bunker af halvbagte meninger om
Janteloven, men ikke i andet brugbart materiale om Sandemose, end hvad der
allerede forelå i trykt form.
I litteraturlistens afsnit “B.3. Anden litteratur” vil man finde titler, som der
ikke altid henvises til i afhandlingens kapitler. De har imidlertid været nyttige
som baggrundsstof og opslagsværker. Kortene i “B.4. Landkort” har ikke været
anvendt til gætterier om, i hvilken mose den 17-årige Axel Nielsen måske skaffede sig af med et lig, eller i hvilket farvand den 38-årige Aksel Sandemose
måske bedrev sælfangst, men har gjort gavn som konkrete holdepunkter.
Citater, henvisninger og noter
Overalt henviser “s.” til anvendt litteratur; når en henvisning forekommer,
uden at en bogtitel er nævnt umiddelbart forinden, gælder sidetallet den sidst
nævnte. I de tilfælde, hvor der refereres til afhandlingen, anvendes “p.” og
“kap.”
Breve, dagbøger, manuskripter og notater, som der citeres fra eller henvises til,
stammer i næsten samtlige tilfælde fra Johannes Væths samling, som nu er overdraget til Det kongelige
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Bibliotek; undtagelserne gælder nogle breve, som Inger Sabroe har foræret mig
fra Ole Storms arkiv. I forbindelse med det utrykte materiale henvises der til
“Væths samling, Det kongelige Bibliotek”, henholdsvis “Ole Storms arkiv til
Janteloven”; begge rummer endvidere afskrifter og fotokopier af breve, der er
hjemmehørende på Universitetsbiblioteket i Oslo og på Det kongelige Bibliotek
i København.
Noter til kap. 6-19 er anført umiddelbart efter hvert kap.s hovedtekst.
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3. FREMGANGSMÅDE
Som det fremgår af afhandlingens titel og undertitel, undersøges forfatterskabet som en helhed. Med sammenhænge menes de motiver eller elementer, der kan
spores. Hermed følges nogle linier, uden at disse nødvendigvis er pæne og
regelmæssige eller resulterer i tekster af stadig stigende kvalitet.
Generelt tages der afsæt i de tidligste forekomster, og selv om beskrivelsen
derfor undertiden er atomistisk i de første kapitler, skal summen af analyserne
udgøre en karakteristik af Sandemoses produktion 1921-1965.
Oprindelig var det tanken at udforme afhandlingen udelukkende på basis af
teksterne. Dette skulle give et billede af forfatteren Aksel Sandemoses produkter, mens personen af samme navn blev holdt udenfor.
Imidlertid viste det sig snart, at planen ikke kunne gennemføres konsekvent:
Enkelte artikler vedrørende Canada, for eksempel om udvandringsselskaber
(kap. 12), giver ikke megen mening, medmindre man kender den biografiske
baggrund; og også omkring 1938-rejsen (kap. 15) er der detaljer, der kræver
kendskab til biografien for at blive forståelige. Når man kommer hen til epistler
1958 ff. og Murene rundt Jeriko (kap. 18), forekommer det umuligt at give en dækkende beskrivelse uden lejlighedsvis at inddrage Sandemoses personlige baggrund for, at han skriver disse tekster.
Hertil kommer, at allerede i den første selvbiografiske præsentation (fra 1921)
meddeler Sandemose nogle ting, som dels strider imod hans egne efterfølgende
oplysninger, dels ikke rimer med, hvad en læser med bare overfladisk viden om
hans levned kender til. Derfor forekom det mere logisk straks at inddrage og
kommentere dette første selvportræt.
På den ene side drejer det sig muligvis om et metodologisk skråplan; på den
anden side er der ikke megen fornuft i at ignorere ting, som kan bidrage til en
forståelse. Kompromisløsningen
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er derfor blevet, at der – oftest i noterne – henvises til biografiske omstændigheder, som kan kaste lys over uforståelige passager eller en manglende sammenhæng.
Der er ingen tvivl om, at Sandemose i højere grad end mange andre forfattere
trak grundigt på episoder fra sit eget liv, når han udformede sine romaner, og
det klareste eksempel er En flyktning krysser sitt spor. Inspirationen fra virkeligheden – eller “virkeligheden” – er reel nok; og som det fremgår af Johannes
Væths artikler og bøger samt biografierne af Carl-Eric Nordberg, Espen
Haavardsholm og Ole Storm, er studiet af Sandemoses omskiftelige og til tider
kaotiske liv i sig selv en videnskab: Sandemose yndede at lægge røgslør ud med
hensyn til udvalgte dele af sin tilværelse, for eksempel om han havde begået et
mord, hvor mange skibe han havde været forhyret på, eller hvornår han flyttede til Norge. Man kan synes, at hans tilværelse var omtumlet nok i sig selv, men
han ville gerne gøre den yderligere dramatisk og mystisk – eller, som det tit er
blevet hævdet, måske snarere mytisk: Både i tilsyneladende selvbiografiske tekster og i interview gjorde han uden skrupler sine romanpersoners oplevelser til
sine egne.
Det skal imidlertid pointeres, at det ikke er hensigten systematisk at anføre
uoverensstemmelser mellem forfatterens liv og tekster, der giver sig ud for at
være selvbiografi; dette kunne gøres ved at inddrage dagbøger, breve eller
andres udsagn om Sandemose, men målet er at beskrive det portræt, Sandemose
giver af sig selv, dvs. hvilken udvikling der er tale om i teksterne, hvilken vægtning forskellige episoder får, eller hvilke inkonsekvenser der eventuelt fremtræder. De supplerende biografiske oplysninger skal derfor kun illustrere, at når
Sandemose skriver selvbiografi, er det oftest bedst at sætte ordet i anførselstegn.
Det er heller ikke hensigten at spore overensstemmelser mellem på den ene
side forfatterens liv og på den anden side tekster, der udtrykkelig præsenteres
som noveller og romaner.
Ligesom der kun sporadisk er tale om at behandle forfatterskabet som
“omskrevet liv”, udgør komparative iagttagelser en
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forsvindende lille del af de følgende sider. Med hensyn til ordvalg og syntaks er
der utvivlsomt en kraftig Johannes V. Jensen-påvirkning, hvis man ser på nogle
af de tidlige bøger, og at Joseph Conrad og andre forfattere har spillet en væsentlig rolle, kan man heller ikke være i tvivl om – Sandemose nævner selv Charles
Dickens; men på de følgende sider slippes kun i enkelte sætninger den komparative metode inden for hegnet.
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4. FORSKNINGEN
En oversigt over den hidtidige forskning kan opstilles på flere måder.
1) En mulighed er at starte med de tidligste artikler og gå kronologisk frem;
fordelen er, at man herved kunne se, hvordan forskellige områder af forfatterskabet efterhånden inddrages, og hvordan forskellige metoder vægtes på et givet tidspunkt. På den anden side ville talrige navne og titler
dukke op flere gange.
2) En anden mulighed er at koncentrere sig om værkerne og omtale, hvad der
er i tidens løb er skrevet om Det svundne er en drøm, Varulven osv. Selv om
meget af forskningen beskæftiger sig med Sandemoses væsentligste romaner, ville denne fremgangsmåde imidlertid føre til en del løse ender, og det
ville være nødvendigt at henvise til Jorunn Hareides Høyt på en vinget hest
et utal af gange; desuden diskuteres analyser af romanerne i afhandlingens
senere kapitler.
3) En personorienteret gennemgang ville føre til, at Johannes Væth blev tildelt ét afsnit, Asmund Lien et andet, osv. Dette ville give et billede af de
enkelte forskeres interesseområder, men det samlede billede kunne blive
noget sløret, eftersom der er talrige forskere, der kun har offentliggjort en
artikel eller to om Sandemose.
4) Og endelig er der den traditionelle mulighed at se på den hidtidige forskning ud fra de nødvendigvis ret rummelige grupperinger, som anvendes i
gængse metodeoversigter.
Jeg er endt med at gå ud fra 4, selv om jeg ikke er helt konsekvent; for det første tilføjes et par kategorier, som har mindre at gøre med metodologi end med
emneområder; for det andet opholder jeg mig i et par tilfælde ved enkelte forskere; og for det tredje omtales de fem antologier i ét afsnit. Afvigelserne
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skyldes imidlertid ønsket om overskuelighed, hvilket også resulterer i, at ikke
alle artikler om Sandemose nævnes i det følgende. En nærmere omtale vil fremkomme i de relevante kap. i afhandlingen, hvor det under alle omstændigheder
vil fremgå, hvilke arbejder jeg finder værdifulde, og hvilke der efter min mening
er mere eller mindre på vildspor.
Under en sådan diskussion kan man let give indtryk af at være overdommer,
polemiker eller ligefrem petitessegransker, men samtidig forekommer det mig,
at der ikke ville være megen mening i udelukkende at redegøre for indholdet og
dermed undlade at gøre opmærksom på tilfælde, hvor denne eller hin forsker
efter min opfattelse går galt i byen. For en ordens skyld vil jeg pointere, at jeg
naturligvis ser samtlige omtalte arbejder som udtryk for en seriøs interesse i at
bidrage til en forståelse af Sandemoses forfatterskab; hver på sin måde gør de
opmærksom på aspekter eller metoder og tvinger ved medspil såvel som ved
modspil til overvejelser og stillingtagen.
I 1930’erne blev der publiceret et par artikler om Sandemose, hvori hans forfatterskab blev betragtet med tidstypiske, freudianske begreber som basis;
Trygve Braatøys “Kjærlighet og hat” (1933) er den væsentligste.
Grundlaget for den egentlige Sandemose-forskning blev imidlertid biografisk,
og det blev hverken lagt af en litteraturforsker eller af en psykoanalytiker, men
af en civilingeniør, Johannes Væth, der tidligt begyndte at anlægge en komplet
samling af Sandemoses bøger og bidrag til aviser og tidsskrifter, senere suppleret med anmeldelser og andre omtaler. En brevveksling mellem Sandemose og
Væth udviklede sig til et nært personligt venskab, og Sandemose udtrykte ofte
sin taknemmelighed over for Væths indsats for at gøre forfatterskabet kendt i
videre kredse. At han havde fuld tillid til ham kan ikke mindst ses af, at han
overdrog ham både dagbøger og manuskripter.
Inden Sandemoses død offentliggjorde Væth en halv snes kronikker om hidtil
ukendte sider af Sandemose, og (sammen med Frits Johansen) bibliografien
Aksel Sandemose og Danmark (1963); senere er fulgt en lang række artikler,
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bibliografien Aksel Sandemose og Skandinavien (1969; igen i samarbejde med Frits
Johansen) og et par mindre publikationer, samtidig med at han har arbejdet på
et omfangsrigt værk, Aksel Sandemose og offentligheden, der via dokumenter og
uddrag af breve, dagbøger og anmeldelser skal kortlægge Sandemoses liv.
Det er det bibliografiske og biografiske, der har Væths største interesse, herunder forholdet mellem “Dichtung und Wahrheit”, men han har skrevet adskillige andre banebrydende artikler, bl.a. om Vilhelm Grønbechs indflydelse (1963)
og om forarbejderne til En flyktning krysser sitt spor (1969). Desuden har hans
kendskab til Sandemoses liv været af grundlæggende betydning for, at der hidtil er udkommet tre biografier.
Den første er Carl-Eric Nordbergs Sandemose (dansk og norsk udgave 1967,
svensk udgave 1968), som forfatteren begyndte arbejdet på, mens Sandemose
endnu levede. På mange måder er bogen et eksempel på den “klassiske” biografi; Nordberg omtaler kort Nykøbings historie, derpå Sandemoses slægt, og
beskæftiger sig indgående med barndom og ungdom for at give et psykologisk
portræt; allerede i de tidlige kapitler drages paralleller mellem liv og digtning,
for eksempel i omtalen af “den hellige sten” (s. 20-21). Sandemoses tekster bruges ofte til at anskueliggøre situationer, undertiden på en måde der tyder på, at
Nordberg accepterer sandhedsværdien i dem, undertiden med forbehold: “Da
teen-ager drengen Aksel brød op fra Nykøbing, var det sandsynligvis i ganske
samme sindsstemning som flygtningen Espen Arnakke [...]” (s. 34; efterfulgt af
et citat fra En flyktning krysser sitt spor).
Nordberg vil mange ting med sin bog og kommer vidt omkring på de 300
sider. Stilistisk er bogen en balancegang, der ikke helt lykkes, eftersom de nøgterne gennemgange af bøgerne er en modsætning til mere følsomme sætninger:
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“Ude i Limfjorden ligger øen Mors som et grønt kæmpeblad på vandet.” (s. 11).
“Stimer af flyvefisk sværmer forbi som grønne kæmpeinsekter.
Sydkorset blinker i varmedisen om aftenen.” (s. 202).
“I det froststive græs på skrænten ned mod Dalsvannet står Låke, folkeeventyrets hvide hest. Ubevægelig, omflammet af blå måneskygger
ser Shetlandsponyen lige op mod det sovende hus.” (s. 300).
Man kan også synes, at for mange afsnit indledes med et besværgende “Ja,”
eller “Nej,” eller afsluttes med den betydningsmættede interpunktion ... Men
samtidig formår Nordberg at følge en linie i Sandemoses livsløb og at opridse
miljøer og tidsbilleder; han kommer med grundige forklaringer vedrørende
bøgernes oprindelse og beskæftiger sig især med de “store” hovedpersoner
Espen Arnakke, John Torson og Erling Vik, som han sammenligner med forfatteren. Der er ingen tvivl om, hvilke bøger Nordberg sætter størst pris, for eksempel beskrives September som “en fornuftigt, men lidet originalt skildret historie”
(s. 206). For at anskueliggøre Sandemoses særpræg er der talrige komparative
udsagn, også af vurderende karakter: “August Strindberg er naturligvis uden
sammenligning en mere bemærkelsesværdig digter end Aksel Sandemose.” (s.
17). Strindberg inddrages jævnligt i bogen, mens en del af de andre forfattere,
der nævnes, ofte spiller en mere diffus rolle.
Det materiale, som anvendes, er i første omgang Sandemoses bøger; tekster i
aviser m.m. anvendes kun yderst sporadisk som supplement. Hertil kommer for
ungdomsårenes vedkommende uddrag af dagbøger og enkelte citater fra breve
– samt Nordbergs personlige bekendtskab med Sandemose, som giver sig
udslag i en skildring fra Kjørkelvik (oktober 1962) og fra Nykøbing (marts 1965).
Det er imidlertid ikke anført, om Sandemose har bidraget med oplysninger eller
har verificeret (dele af) bogens indhold; først i “Epilog till en biografi” (1969) fortæller Nordberg mere detaljeret om vanskelighederne ved at biografere
Sandemose: “[...] på exakta frågor svarade han gärna med att berätta vidunderliga anekdoter: hans muntliga (och för den del också många tryckta) upplysningar visade sig nästan alltid otillförlitliga.” (Sandemoses ansigter, s. 196).
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I vurderingen af Nordbergs bog må det desuden spille ind, at den udkom allerede to år efter Sandemoses død. Meget nyt biografisk materiale er blevet tilgængeligt i den forløbne tid, ligesom forfatteren tydeligt viser sin diskretion, for
eksempel i den manglende omtale af elskerinden Karen Lange.
Først i 1988 udkommer den næste biografi, Mannen fra Jante, og forfatterens
skønlitterære baggrund fremtræder tydeligt: Espen Haavardsholm skriver i et
energisk sprog, tempoet er højt, dispositionen er spændende, og forskellige situationer levendegøres gennem prægnante detaljer. Haavardsholm har aldrig
mødt Sandemose, hvis mindre sympatiske sider der ikke lægges skjul på, men
er alligevel selv med i bogen via rejsen til Newfoundland i Sandemoses spor
(nej, der var intet, der tydede på et mord) og interviewet med lillesøsteren Anna
Paris, født Nielsen. Sammenlignet med Nordbergs bog nævnes mange nye ting
i Mannen fra Jante, og diverse hypoteser fremlægges – bl.a. at Sandemose som 17årig var offer for voldtægt. Ligesom Nordberg lægger Haavardsholm stor vægt
på barndom og ungdom, men inddrager i højere grad 1930’erne; den sidste fjerdedel af bogen beskriver Kjørkelvik-tiden.
Omtalen af Sandemoses bøger varierer fra det summariske til det detaljerede,
og desuden fra inciterende, impressionistiske beskrivelser til nøgterne fortolkninger. – Haavardsholm varer sig for at opstille en formel, men kommer
frem til følgende opsummering:
“Langt inne hos den sterkt sjølbevisste og sjølhevdende Aksel
Sandemose finner du et menneske som er dypt usikker i forhold til sin
egen identitet, et menneske som sammenlikner seg sjøl med et skadeskutt dyr, et menneske, som tæres opp av tvil på seg sjøl og sitt eget
verd.” (s. 340).
Den tredje og seneste biografi er Ole Storms Janteloven (1989), og den burde
jeg måske afholde mig fra at kommentere: Jeg er part i sagen, eftersom jeg efter
Ole Storms død redigerede hans efterladte manuskript. Det stoppede ved 1959,
hvilket desværre betyder, at der kun forelå enkelte notater vedrørende forfatterens venskab med Sandemose i de sidste år af dennes levetid.
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I Janteloven er gennemgangen af Sandemoses forfatterskab kraftigt nedtonet.
Det nye i Ole Storms værk, sammenlignet med de to ovenfor nævnte biografier,
er især den indgående karakteristik af Sandemoses første kone Dagmar, samt
kortlægningen af forfatterens besværlige forhold til diverse forlag – hvilket igen
fører til en overmåde veldokumenteret oversigt over hans økonomi. Det er tydeligt, at Ole Storm beundrer Sandemoses kunst, men ikke mindst gennem inddragelsen af et stort brevmateriale drager han adskillige nøgterne og for
Sandemose lidet flatterende konklusioner, hvad angår privatlivets og privatøkonomiens omskiftelser. Det er værd at sammenligne hans opsummering med
Haavardsholms, for selv om ordvalget er forskelligt, finder de to biografer frem
til samme kerne i den portrætterede:
“Den chokvirkning, han ville opnå, fandt han i det overrumplende i
spillet mellem hæmning og hæmningsløshed og mellem sanddruhed og
den form for løgn, der ligger sandheden nærmere end en alment accepteret sandhed. [...] Det er sjældent at møde en digter, der så kompromisløst identificerer sig med sin kunst. [...] I den nordiske litteratur er han
det mest komplicerede tilfælde af slagsmålet mellem mere- og mindreværdsfølelser.” (s. 313, 315, 321).
Sammen med biografierne skal nævnes to længere oversigtsartikler, hvori liv
og digtning sammenflettes: “Aksel Sandemose” af Johannes Væth (1968) og
“Aksel Sandemose” af Erling Nielsen (1969). Johan Vogts Aksel Sandemose (1973),
som især er koncentreret om udgivelsen af tidsskriftet Årstidene, giver en levende og nuanceret skildring af samarbejdet, suppleret med fyldige brevuddrag,
men omhandler kun i begrænset omfang forfatterskabet.
En komparativ indfaldsvinkel til Sandemose er kun forsøgt få gange – og i
“Bokliste med kommentar” (Årstidene hefte 11/12) har forfatteren naturligvis
gjort, hvad han kan, for at skræmme komparatister langt væk, når han bare ved
at citere uddrag af anmeldelser formår at ironisere over begrebet påvirkning og
tematisk fællesskab.
Asmund Lien fremdrager imidlertid nogle oplysende paralleller mellem Sandemose og Sigurd Hoel i “Sin egen historiker – sin samtids historiker” (1969),
hvor han bl.a. hæfter sig ved begge bøgers optagethed af selverkendelse og
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førstekærlighed. En mindre velunderbygget sammenlignende studie er Maria
Schottenius’ “Kristin Lavransdatter och Varulven” (1986). Til den komparative
kategori hører også min egen “Aksel Sandemose og Joseph Conrad” (1974), hvis
indhold jeg stadig vil stå ved, omend jeg 25 år efter udarbejdelsen ser nogle
svagheder i argumentationskæden. – I kortere afsnit i Hans J. Lundager Jensens
“Trekanten, dobbeltgængeren og den enarmede tyveknægt” (1990) finder man
også sammenlignende henvisninger, ligesom Anna Forssberg Malm i “Vi pynter
oss med horn – de många romanernas roman” (1998) inddrager Herman Melville,
Adam Oehlenschläger og Joseph Conrad i sin analyse; artiklen indgår i udvidet
form i Kollisioner (1998), hvis afsnit om Det svundne er en drøm bl.a. henviser til
Strindberg, Fröding og Vinje. Desuden skal nævnes Jens Andersens Vildmanden.
Sandemose og animalismen i mellemkrigstidens litteratur (1998), hvori Sandemoses
danske forfatterskab i bogform sættes ind i en hidtil upåagtet litteraturhistorisk
sammenhæng (jf. undertitlen).
Som ovenfor nævnt er det en freudiansk indfaldsvinkel, der først præger analyser af forfatterskabet, og også senere har denne sat sit spor i forskningen.
Først og fremmest må nævnes Jorunn Hareides fremragende doktordisputats
Høyt på en vinget hest (1976), hvis undertitel En studie i drømmer og syner i Aksel
Sandemoses forfatterskap angiver værkets studieområde. Efter en gennemgang af
drømmeteorier, og en diskussion af psykoanalysens anvendelighed inden for
litteraturvidenskaben, behandler forfatteren hele Sandemoses forfatterskab i
bogform, bortset fra Murene rundt Jeriko og Felicias bryllup.
Jorunn Hareides metode er stringent: “Det avgjørende kriteriet i dette spørsmålet er ikke hvorvidt en enkelt drøm i et verk lar seg tolke freudiansk. Kriteriet
er snarere hvorvidt drømmene har en bestemt, enhetlig funksjon i verket, og
ikke minst om de står sentralt i verkets tematikk.” (s. 67). Det fastslås, at drømme og syner i bøgerne fra den danske periode kommer hulter til bulter, uden
noget klart mønster, men at de fra og med 1930’erne virker langt mere bevidst
komponeret. Dette er en tendens, som ses tydeligt ved en sammenligning mellem den danske udgave af Klabavtermanden fra 1927 og den norske fra 1932, og
generelt mener Jorunn Hareide, at hvor drømme og syner fungerer mest meningsfyldt inden for helheden, er også andre krav til litterær kvalitet opfyldt. I
forbindelse med Det svundne er en drøm er konklusionen, at

28
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 4: Forskningen

parallelt med hovedpersonens voksende erkendelse og stærkere skyldfølelse
kommer enklere drømme, som er lettere at tyde, og vedrørende Alice Atkinson
og hennes elskere kaldes drømmene en uundværlig nøgle til den mandlige hovedpersons sjæleliv. Gennemgangen af Varulven er bl.a. spændende ved tesen om,
at Sandemose selv ikke altid så, hvad der lå i bogens drømme, eftersom enkelte
af dem må tydes på en måde, der indebærer, at der rykkes ved værkets norm,
for eksempel med hensyn til kvindesynet.
Selv om de freudianske begreber er udgangspunktet, suppleres nu og da med
enkelte bemærkninger af biografisk karakter, ligesom der er ekskurser til mulig
påvirkning fra andre forfattere. – Eftersom drømmeanalyserne aldrig står isoleret, er Høyt på en vinget hest en bog med så mange skarpsindige fortolkninger, at
den fremtræder som et standardværk for en læsning af romanerne.
At Freuds teorier i det hele taget står centralt i Sandemose-forskningen ses af
en række andre arbejder; drømmetydningen dominerer ikke altid disse, men
ødipuskomplekset inddrages for eksempel i Asmund Liens analyse af Det
svundne er en drøm (1965) og i Torben Ulrik Nissens af Alice Atkinson og hennes
elskere (1974), mens Freuds personlighedsmodel spiller en væsentlig rolle for
Martin Jørgensens analyse af Vi pynter oss med horn (“”Atlanten har så mange
mil””, 1986).
Det varer længere, før Jung benyttes, for på trods af henvisninger i for eksempel Høyt på en vinget hest er der først en systematisk anvendelse af jungianske
begreber i Anne Marie Sørensens artikel “Fultons mytiske rejse” (1986). Adlers
betydning for forfatterskabet er muligvis endnu ikke blevet vurderet efter fortjeneste, men Einar Eggen inddrager hans arbejder i Espen Arnakke og hans ver den (1981) – og eftersom bogen stort set er identisk med en 25 år gammel hovedopgave (speciale), er Eggen den første, som er opmærksom på berøringsfladerne.
Af nyere psykoanalytiske teoretikere skal nævnes Lacan, hvis anvendelse af
metonymi og metafor inddrages af Anna Forssberg Malm i Att veta eller inte veta
(1996), som kaster nyt og spændende lys over En flyktning krysser sitt spor. Lacan
omtales også, omend mere kortfattet, i Petter Aaslestads originale læsning af
Tjærehandleren i “En psykoanalytisk tilnærming til Tjærehandleren – metodeproblemer og løsningsforslag” (1998).
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Sandemoses mange artikler fra og i kølvandet på Canada-rejsen samt de tre
Beaver Coulee-romaner har i 1980’erne resulteret i en forskningsmæssig niche,
hvor først og fremmest Jørn Carlsen og Christopher Hale må nævnes.
Sidstnævntes arbejder er ikke mindst interessante, eftersom de giver et canadisk
syn på teksterne. Den første undersøgelse af Canada-bøgerne finder man imidlertid i 1971 i “Sandemose’s America” af Asmund Lien, der har offentliggjort i
alt seks Sandemose-studier, med varierende indfaldsvinkler, men alle af meget
høj kvalitet. Ovenfor er nævnt analysen af Det svundne er en drøm (hvori Lien
som den første etablerer en meningsfuld kronologi i romanen) og sammenligningen mellem Det svundne er en drøm og Møte ved milepelen. Desuden omfatter
hans arbejder “Hulemotivet hos Aksel Sandemose” (1971), en nærlæsning af de
to mest symbolladede kapitler i Felicias bryllup (1974) og “Opprøret mot Jante”
(1980).
En stor spændvidde og originale synspunkter finder man også hos Einar
Økland, der i 1967 leverede en grundig og videnskabelig tekstlæsning af Vi pyn ter oss med horn, hvori romanens strukturelle tredeling for første gang forklares
tilfredsstillende. En helt anden betragtningsmåde finder man i 1987-artiklen
med den spidsfindige titel “Aksel Sandemoses forfattarskap – ikkje ei forteljing
om ein mordars barndom, men om ein løgnars manndom”, hvori Økland inddrager Sandemoses person og desuden er medlevende impressionist.
Der er kun gjort spredte forsøg på at anvende en rendyrket sociologisk synsvinkel på forfatterskabet. Willy Dahl skrev i 1970 om En sjømann går i land under
den sigende titel “Morderpsykologi og hvetepriser”, og i store dele af Språk, sex ualitet, fascism (1976) beskæftiger Ulla Alfredsson sig med Fulton (i Vi pynter oss
med horn) som et billede på politiske strukturer; i beskrivelsen af undertrykkelses- og frigørelsesprocesser anvendes både marxistiske og psykoanalytiske
termer. Erik M. Christensens “Jante eller Anarki” (1998) sætter Sandemose ind i
en ny og interessant sammenhæng, men næsten udelukkende på basis af 1955udg. af En flyktning krysser sitt spor. Thorleif Skjævesland har skrevet energisk
om politik og Sandemose i flere sammenhænge, men svagheden ved disse artikler er, at den danske Sandemose lades ude af betragtning.
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Det mytiske indhold i forfatterskabet er først behandlet i Johannes Væths
“Klabautermanden” (1963), hvori Vilhelm Grønbechs betydning for Sandemoses opfattelse af begreberne lykkemand og nidding behandles for første
gang. Efterfølgende inddrager Yngvar Ustvedt i “Mytedikteren Aksel Sandemose” (1966) også varulven, og Aksel Haaning behandler nogle religionshistoriske perspektiver i “Guldhestens rejse – og andre spor i “Vi pynter os med
horn”” (1986). Sammen med disse artikler kan nævnes Ole Pedersens “Blodets
røst” (1985), hvori Vi pynter oss med horn ses som en apokalyptisk tekst, og Erik
Hesselagers “Om Aksel Sandemose: Murene rundt Jeriko” (1980), hvori diskussionen af Sandemoses brug af Bibelen spiller en central rolle.
En kombination af forskellige læsemåder finder man i Randi Birns Aksel
Sandemose. Exile in Search of a Home (1984), hvis titel kunne tyde på en biografi;
det drejer sig imidlertid om en velskrevet monografi, hvori forfatteren etablerer
en sammenhæng mellem forfatterskabets romaner. Randi Birns bog er ikke
mindst værdifuld ved, at også de traditionelt noget oversete værker behandles
grundigt; for eksempel er kapitlet om September den hidtil bedste studie af romanen.
De nyere litterære metoder er næsten ikke blevet anvendt på Sandemose, i
hvert fald ikke i den trykte forskning. Ingen har for eksempel taget sig for at
dekonstruere forfatterskabet, og feministiske litteraturteorier har foreløbig kun
resulteret i Bolette Berliners “Køn og skrift i Varulven – en “forskelsfeministisk”
Sandemose-læsning” (1988).
De fem antologier, der er udkommet om Sandemose, rummer i alt 45 tekster
af vidt forskellig karakter.
Sandemoses ansigter, redigeret af Niels Birger Wamberg, udkom 19/3 1969 og
seks af bidragene har udpræget karakter af at være mindeord eller erindringer
om Sandemose; af de øvrige artikler er allerede nævnt Erling Nielsens, Johannes
Væths og Asmund Liens. Hertil kommer Niels Birger Wambergs skarpsindige
analyse af Tjærehandleren, hvori nærlæsning kombineres med indsigt i både biografi og det øvrige forfatterskab, og “Varulven” af Frederik Nielsen, der også
kombinerer forskellige indfaldsvinkler.
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Om Sandemose, redigeret af Johannes Væth, er et resultat af det første
Sandemose-seminar i 1972 og udkom to år senere. Her er halvdelen af bidragene skrevet på freudiansk baggrund, hvilket i sig selv fortæller lidt om
forskningens dominerende interesseområde i dette tiår.
Atlanten har så mange mil (1986, redigeret af Bent Dupont, Knud Sørensen og
Johannes Væth) udspringer af Sandemose-seminar nr. 7 og er koncentreret
omkring Vi pynter oss med horn, idet næsten halvdelen af antologien, i alt fire
artikler, behandler romanen ud fra forskellige indfaldsvinkler. I øvrigt ser man
i Atlanten har så mange mil, at forskningen nu har nået et omfang, hvor det er
nødvendigt at tage tidligere synspunkter op til revision: Hilde Holmesland sætter sig for at nuancere begreberne lykkemand og nidding, Bent Dupont afviser
forskellige konklusioner, som Jorunn Hareide og Ulla Alfredsson er kommet til
vedrørende Vi pynter oss med horn, Ruth Jørholt argumenterer for, at Gulnare alligevel ikke skal udpeges som Felicias morder, og Torben Ulrik Nissen har en
anden fortolkning af slutningskapitlet i Tjærehandleren, end jeg har. For at anvende Pedersens ord i Ross Dane: Der er grøde i foretagendet.
I den kortere samling Fra Canada til Kjørkelvik (1991) kommenterer Bent
Dupont og Hanne Dalgaard Sejersen i forordet “to forskellige retninger i den
aktuelle Sandemoseforskning: den biografiske [...] og så den litterært orienterede.” (s. 7). Kategoriseringen bliver imidlertid hurtigt uklar, for Espen
Haavardsholm nævnes for eksempel udelukkende som biograf, selv om Mannen
fra Jante indeholder adskillige skarpsindige fortolkninger, mens man finder
Carl-Eric Nordberg placeret sammen med Asmund Lien og Jorunn Hareide i
den anden gruppe. Og når Johannes Væth og Espen Haavardsholm karakteriseres som “fremragende publicister” (s. 7), er det svært at se meningen i, at
“Sandemoses myter om sit liv og sådan som det blev udkrystalliseret i værkerne [skal] have lov til at blive stående uantastet.” (s. 8; forfatternes fremhævelse).
For hvad skal man med biografier, hvis de ikke skal skelne mellem myte og virkelighed? – og er det ikke den sikre vej til en tilværelse under støv for et forfatterskab, hvis noget af det skal forblive “uantastet”?
Det skal tilføjes, at bidragene i bogen ikke ligger i forlængelse af forordet; for
eksempel punkterer Bent Dupont selv effektivt en dramatisk tekst om “Vilde
Dyr i Canada”.
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Den hidtil seneste antologi er Nytt lys på Aksel Sandemose, redigeret af Thaly
Nilsson (1998), som udspringer af et Sandemose-seminar på Öland 1995. Også
her findes psykoanalytiske indfaldsvinkler, men med mindre vægt på Freud
end tidligere, og nye synsvinkler finder man bl.a. i arbejder af Petter Aaslestad
og Erik M. Christensen (jf. ovenfor) samt i Heiko Ueckers artikel om Sandemose
som anmelder. Biografien spiller en rolle i tre artikler i bogen, eftersom Thaly
Nilsson følger Sandemoses spor i Canada, Johannes Væth udreder omstændighederne vedrørende Sandemoses flugt til Sverige i 1941, og Jorunn Hareide analyserer Murene rundt Jeriko.
Hvis man på baggrund af ovenstående skal gøre status, må den første konklusion blive, at den biografisk funderede Sandemose-forskning, grundlagt af
Johannes Væth, stadig lever i bedste velgående, og det er usandsynligt, at den
sidste Sandemose-biografi er skrevet. Selv om forskere i stigende grad har inddraget brevsamlinger, er der stadig stof at hente i disse, og desuden vil
Sandemoses dagbogsagtige noter fra de sidste år utvivlsomt med tiden blive
inddraget i en undersøgelse.
Den anden konklusion er, at også psykoanalytiske indfaldsvinkler har resulteret i store landvindinger og stadig benyttes. Det drejer sig i første række om en
anvendelse af Freud, hvilket er naturligt nok i betragtning af Sandemoses interesse for denne, men Anna Forssberg Malms arbejder tyder på, at også Lacans
teorier i de kommende år kan komme til at spille en væsentlig rolle.
En tredje konklusion (omend dens indhold også kunne finde anvendelse på
andre forfatterskabers primær- og sekundærlitteratur): Behandlingen af
Sandemoses romaner er mindst tilfredsstillende, hvor et teoretisk fundament –
der i sig selv naturligvis kan være interessant – får lov til at skygge for forfatterens egenart; for eksempel opererer Bolette Berliner, Hans J. Lundager Jensen,
Per Salling og Bjarne Thorup Thomsen med nogle forud givne modeller, der
viser sig at skurre mod studieobjekterne (se p. 891-893, 432-436, 887-889, 422423). Sammensatheden og kvaliteterne i Sandemoses bøger fremstår klarest i
undersøgelser, der tager hensyn til værkernes karakter, når en metode eller filosofi applikeres.
De seneste års forskning har ikke rokket ved vurderingen af, hvilke
Sandemose-bøger der regnes for de væsentligste. Der er fire værker, som igen og
igen fanger opmærksomheden: En flyktning krysser sitt spor, Vi pynter oss med
horn, Det svundne er en drøm og Varulven, og detaljerede analyser af
33
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 4: Forskningen

romanernes drømme, struktur m.m. baner tilsyneladende straks vejen for andre
indfaldsvinkler; jf. Knut Gørvells studie af Det svundne er en drøm, En emigrant
krysser sine ord (1990), og Anna Forssberg Malms disputats Kollisioner (1998), der
i indsigtsfulde analyser af de fire hovedværker fokuserer på faser i forfatterskabet; bogen vil utvivlsomt få en central placering inden for den fremtidige
forskning i romanerne, ikke mindst gennem revurderingen af Varulven, der
læses som et vidnesbyrd om Sandemoses egen “monumentalisering”.
Samtidig er det tydeligt, at flere af de tidligste arbejder har bevaret deres gyldighed: Det er umuligt at komme uden om Asmund Liens analyse af kronologien i Det svundne er en drøm fra 1965; Einar Øklands to år senere redegørelse for
kompositionen i Vi pynter oss med horn har ligeledes vist sig at være af fundamental betydning for en behandling af bogen; og ingen, der skriver om
Tjærehandleren, kan undgå at henvise til Niels Birger Wambergs nu 30 år gamle
behandling af dobbeltgængertemaet.
Det fremgår af oversigten, at Sandemose-forskningen er et skandinavisk foretagende i en grad, som man næppe finder for nogen anden forfatters vedkommende. Hvad angår Danmark og Norge, er baggrunden indlysende; for
Sveriges vedkommende må det tages i betragtning, at oversættelser af En sjø mann går i land, En flyktning krysser sitt spor og Vi pynter oss med horn allerede i
1930’erne bidrog til at gøre hans navn kendt, og at Det svundne er en drøm udkom
på svensk to år før den danske og den norske udgave.
Af ikke-skandinaviske forskere har der p.t. kun været tre: Amerikaneren
Randi Birn, canadieren Christopher Hale, og tyskeren Heiko Uecker. På spørgsmålet om, hvorvidt de tre ovennævnte forfatteres nationalitet spiller en rolle, må
man svare – delvist – benægtende. Således skinner Randi Birns baggrund kun få
steder igennem, nemlig hvor hun skriver om nordamerikanske lokaliteter og
indianere med en fortrolighed, som kun få europæere ejer; det er også sandsynligt, at Ueckers henvisninger til tyske filosoffer er mere selvfølgelige for ham,
end de ville være for de fleste skandinaver; men kun i Christopher Hales artikler om Sandemose set fra et canadisk perspektiv ser man en tydelig konsekvens
af forskerens nationale forudsætninger.
Selv om man naturligvis kun kan gætte på, hvad de kommende år bringer af
artikler og bøger om Sandemose, er det muligt at pege på nogle mere eller mindre uopdyrkede områder.
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Allerede i sit indlæg ved Jorunn Hareides doktordisputats argumenterede
Harald Noreng for, at påvirkning fra Adam Oehlenschläger og fra Jonas Lie
kunne iagttages i Sandemoses forfatterskab (Edda hefte 5, 1980); en sammenligning mellem Johannes V. Jensen og 1920’ernes Sandemose ville utvivlsomt også
bringe interessant stof for dagen, ikke mindst hvad angår stil og darwinisme;
der er tematiske og stilistiske fællestræk mellem Sandemose og den fine, men
halvglemte forfatter Knud Hjortø – og hvem ved, måske er Sandemoses hensigt
ikke at bringe kritikerne på vildspor, når han skriver, at “undertegnede stammer
ned fra Dickens, noe som alle kunne sett hvis det ikke var vedtatt noe annet.”
(“Fragment av en selvbiografi”, Verden idag nr. 12, 1948).
Selv om der henvises til Jung og Adler i forskningen, er der endnu ikke foretaget en systematisk redegørelse for deres indflydelse på Sandemose; og i en lidt
anden psykoanalytisk boldgade kan nævnes genren “psykobiografi” med Leon
Edels værk om Henry James og Bernard C. Meyers om Joseph Conrad som
berømte eksempler – andre ville sige berygtede, men som forfatteren til sidstnævnte fortrøstningsfuldt skriver i sit forord: “[...] genius and great art will
endure however closely they may be scrutinized.” (Joseph Conrad. A
Psychoanalytic Biography, s. 15).
Johannes Væths hidtidige studier af “Virkelighedens spor i Aksel Sandemoses
forfatterskab”, for at nævne titlen på en artikel fra 1974, kan utvivlsomt udbygges, hvad angår perioden efter emigrationen, og i betragtning af det store antal
selvbiografiske tekster, som Sandemose offentliggør efter krigen, er der rige
muligheder for et detektivarbejde i stil med det, som Poul Behrendt foretog i
Djævlepagten i sin undersøgelse af Thorkild Hansens omfattende dagbogsredigering; i øvrigt kunne både breve og dagbøger fortjene en selvstændig udgivelse.
Et konkordansagtigt arbejde af den art, som Anna Forssberg Malm har indledt i Kollisioner med at sammenligne afsnit af kladder til Varulven med den færdige bog kunne i sin fulde udstrækning fortælle noget om Sandemoses arbejdsmetode og udviklingen af hans ideer om romanens personer; og af lidt bredere
områder kan peges på Sandemoses placering inden for søromanernes tradition
og som skildrer af emigrantsamfund.
Endelig: Sandemoses sprog. I hvor høj grad skinner den jyske baggrund igennem? Hvad sker der med ordvalg og metaforik, da han begynder at skrive på
norsk? – og præcis hvordan udvikler hans sprog sig?
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5. FØR DEBUTEN
Som nævnt i kap. 2 skal denne afhandling først og fremmest dreje sig om
Sandemoses trykte tekster, hvorfor der her kun summarisk redegøres for, hvad
der ligger forud for debuten.
Kendskabet til Sandemoses tidligste tekster stammer fra tre kilder: Leo
Estvads brevsamling Aksel Sandemose først i 20’rne, hvor det svirrer med titler og
planer, Sandemoses dagbøger og diverse forlagsresponsa (dagbøger og kopier af
responsa i Væths samling, Det kongelige Bibliotek). En omtale af disse første forsøg finder man i Johannes Væths artikel “Om Sandemoses læreår” (Atlanten har
så mange mil, s. 9-37) og i de tre biografier.
Første gang Sandemose forsøger sig hos et forlag er i maj 1919; Steen
Hasselbalchs Forlag er imidlertid kun en uge om at sige nej tak til romanen
Blandt Søens Vagabonder, en titel som tydeligt peger fremad i forfatterskabet.
I juli 1920 sendes en roman til Gyldendal; ud af forlagets brev med uddrag af
konsulentudtalelsen kan man ikke se noget om handlingen, men det fremgår, at
hovedpersonen hedder “Karl Skov, alias Karl Bogø”, og det ser således ud til, at
Sandemose allerede i sine tidlige tekster skriver om figurer, der har brug for at
skifte identitet. Ifølge brev til Estvad, 1/8 1921, hedder manuskriptet Soldug, og
Sandemoses karakteristik går bl.a. på, at det var Staby-tiden, “som spøgelsesagtigt gik igen i mindernes slørede lys” (Aksel Sandemose først i 20’rne, s. 123). Drift,
en samling urimede digte, får en hård medfart af Gyldendal i november.
V. Pios Boghandel returnerer i januar 1921 romanen Tidens Søn, der ifølge den
korte udtalelse handler om erotik og selvmordstendenser. Gyldendals responsum vedrørende Gry, dateret 18/4 1921, er mere oplysende: Hovedpersonen
Espen er både sømand og rømningsmand, han flåder tømmer i Amerika og
vagabonderer i Spanien. Både fornavn og de øvrige ingredienser genfinder man
senere i trykte tekster.
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En udtalelse fra V. Pios Boghandel, 11/5 1921, tyder på, at Drift har skiftet titel
til Skiftende Tider, som efterfølgende vandrer til flere andre forlag. På samme tid
forsøger Sandemose sig som dramatiker og indkasserer hurtigt tre afslag (fra
Det intime Teater, Dagmarteateret og Det kongelige Teater).
Alt i alt er der tale om mindst 12 afslag fra forlag og teatre, før Sandemose får
offentliggjort noget som helst, og naturligvis er hans trængsler ikke forbi, da
Morsø Folkeblad trykker “Hjemløse Fugle” 2/7 1921; heller ikke da han debuterer
i bogform med Fortællinger fra Labrador i efteråret 1923. I midten af 1920’erne
spøger især Elskovskampen, senere omdøbt til Afrodites Hævn, som at dømme
efter forlagsudtalelserne har elementer, som ti år senere dukker op i Vi pynter oss
med horn.
I den dramatiske artikel “Aksel Sandemoses halve livsverk kastet på søppelhaugen av “mastodonten på Nesodden”!” (Dagbladet, 10/6 1933) hedder det, at
Sandemoses husvært Rudi Johansen foruden dagbogsoptegnelser har konfiskeret “utrykte noveller og artikler i mengder, romanfragmenter og hele bøker.”
Diverse detaljer i Sandemoses redegørelse for forløbet tilbagevises i den efterfølgende debat (17/6 1933, 26/6 1933), og det er umuligt at nå frem til sandheden om bataljen; men hvis Sandemose har gemt på bare nogle af sine refuserede manuskripter, har der været nok at rydde op i. – I et cirkulære om Fesjå fra
december 1933 skriver Sandemose, at han har fået refuseret flere bøger, end han
har udgivet. Tallet for sidstnævnte kategori er på dette tidspunkt 9; selv om cirkulæret er fyldt med polemiske udfald mod forlagsbranchens gustne udgivelsespolitik, er der her tale om et punkt, hvor Sandemose ikke overdriver.
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6. “HJEMLØSE FUGLE”
DEBUTEN
Den første tekst, som Sandemose får offentliggjort, hedder “Hjemløse Fugle”
(Morsø Folkeblad, 2/7 1921). Titlen hentyder til søfolk, og den diskrete fortæller,
der fortrinsvis skjuler sig bag et man, fortæller om episoder i en enkelt persons
livsforløb, hvorudfra der tydeligt nok skal drages generelle slutninger vedrørende udlængsel, drømme og hjemkomst.
Da fortælleren i “Hjemløse Fugle” vender tilbage første gang, er han for en tid
i paradis, men bliver hurtigt mismodig på grund af fremmedfølelsen og folks
bagtalelse, hvorfor han tager af sted igen. Den anden rejse omtales kun kortfattet og uden den stærke hjemlængsel, der prægede den første, og livet på søen ses
som både hærdende og afslørende: “[...] ud, hvor Mænd er Mænd og Pjalte er
Pjalte! Og derude bliver alle Saar til Ar. Der gaar nogle Aar, og igen en Dag trækkes man mod Barndommens Land [...]”
Ved hjemkomst nummer to er fortælleren ganske vist fyldt af en “jublende
Glæde”, men man kan regne med, at det ligesom første gang ender med skuffelse og ny afrejse på grund af holdningen i fødebyen. – Motivet afrejse-hjemkomst-afrejse stedfæstes til Mors via henvisninger til Legind og Sallingbakker,
hvilket sikkert var god taktik, når offentliggørelsen skulle ske i Morsø Folkeblad.
Selv om det kan være farligt at læse for meget ind i den korte tekst, eftersom
den retrospektivt nemt kan farves af viden om Sandemoses efterfølgende produktion, er der allerede her ting, der peger langt frem i forfatterskabet. Når fortælleren beskriver, hvordan der langt fra hjemlandet gror “et nyt Danmark af
Havet, det Danmark, som alene kendes af hjemløse Sjæle på hvileløst Jag gennem Rum og Tid, det dejlige Danmark, som kun er en Drøm og bare skal være
en Drøm” (Sandemoses fremhævelse), er man således inde i en problematik,
som dels senere omtales i forbindelse med talrige søfolk i teksterne, og dels er
én, som
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John Torson kommer til at tumle med i Det svundne er en drøm: Han vender tilbage (i hans tilfælde til Norge) og kommer til at konfronteres med drøm og virkelighed, omend naturligvis på en måde der er mere sprængstof i, både for ham
selv og andre.
Den ovenfor citerede sætning om mænd og pjalte – a la tematikken i Rudyard
Kiplings Captains Courageous – antyder en mere heroisk tankegang, end den der
udtrykkes om sømandslivet i de andre tekster fra 1920’erne; i “Skilte Veje” hedder det for eksempel, at der kun er 10% chance for, at man ikke mister sin menneskeværdighed, og i Mænd fra Atlanten omtaler den forhenværende sømandspræst søfolk på følgende måde: “Den ene Halvdel gaar til Bunds moralsk. Den
anden staar stille, ændrer sig ikke.” (s. 149).
I “Hjemløse Fugle” hører man ikke meget om fortællerens far, mens moderen
spiller en stor rolle: Ved den første afrejse holder hun tappert gråden tilbage, og
da den næste nærmer sig, betvinger hun sine følelser, hun “kan kun stryge En
over Haaret med sine arbejdshærdede Hænder, der dog kan være saa bløde
[...]”1 Desuden er der spekulationer vedrørende moderens ungdom; at de ældre
brødre har kendt moderen, mens hun var ung, er et væsentligt element i Espens
misundelse (En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 118, 1955-udg. s. 111), og
ønsket udtrykkes også i digtet “Norge”, hvori det hedder: “Møte dig, mor, i din
ungdom” (Sandemose forteller, s. 20). I forbindelse med moderen slipper en direkte tiltale ind i “Hjemløse Fugle”: “Forstod du i din Ungdom, før det blev for sent,
at Livets eneste Bud er Kærlighed, – ja, det maa være det.” Det er også moderskikkelsen, der afrunder teksten, i den sætning hvor fortælleren forlader det
upersonlige man: “[...] der staar hun jo, min gamle, rynkede Mor!”2
Motivet i senere tekster
“Hjemløse Fugle” genoptrykkes ikke, men i nogle af Sandemoses sene tekster
varieres situationen. I den selvbiografiske epistel “Hymne til Halmstad” (Aktuell
nr. 38, 5/9 1959) skildres hjemkomsten til barndomsbyen som en dagdrøm for
den 13-årige, efter
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at han har overværet en dramatisk indsejling i havnen – her kaldet Jante havn.
Han fantaserer om selv at lægge til kaj i forrygende stormvejr og banke på døren
derhjemme; men i denne version er det faderen, der skal byde den voksne søn
velkommen, mens moderen overhovedet ikke nævnes, hvilket stemmer overens
med den position, som faderskikkelsen indtager i den sidste del af forfatterskabet: Forældrene omtales under ét som opofrende og kærlige, men når en enkelt
af dem fremhæves, er det oftest faderen og hans menneskeklogskab, der er i
fokus. I “Hymne til Halmstad” er der desuden tale om den aldrende fortællers
eftertænksomhed og konklusioner: “Er det ikke slik at drømmen i ungdommen
om de store eventyrene [...] strengt tatt er drømmen om å komme hjem igen og slå
dem av marken?” (Sandemoses fremhævelse). Drengens dagdrøm drejer sig
dermed ikke bare om glæde og gensyn, men også om en personlig triumf over
den søvnige hjemby; set med årenes afstand kan drømmen om dramatiske eventyr i det fremmede koges ned til et umodent ønske om at vende hjem som triumfator.
I novellen “En kald og stormfull vinternatt” (Magasinet nr. 50, 15/12 1956)
vender den unge Gunnar hjem til sin fødeby efter at have sejlet på Middelhavet
og Nordatlanten.3 Hans landgangstøj er af cheviot, hvilket i talrige Sandemosetekster hentyder til ungdom og en vis grad af uskyld, men den strålende tilbagekomst ødelægges på grund af en verserende tyfusepidemi i byen; og så mange
dør, at Gunnar tænker, at “slik var det å komme til barndommens by som en
gammel mann etter mange mange år.” En heftig forelskelse slutter ulykkeligt, og
umiddelbart før Gunnar stævner ud igen, føler han sig som et genfærd i byen.
Der er i denne tekst ingen hentydninger til ny hjemkomst, men det fremgår ikke
klart, om tanken om nederlaget vil holde ham væk, eller om oplevelsen af død
og utroskab har skabt den modning, som omtales i “Hymne til Halmstad”.
Adskillige detaljer fra “En kald og stormfull vinternatt” genfindes i den selvbiografiske epistel “Kjærlighet og tyfus” (Aktuell nr. 11, 16/3 1963). Som det vil
fremgå af følgende kap., er der ofte tale om, at Sandemose udgiver sine romanpersoners
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oplevelser for sine egne, men i dette tilfælde er det oplevelsen fra 1917, der først
gengives i novelleform i 1956 og senere udgør indholdet i epistlen (se Johannes
Væth: Aksel Sandemose og Jante, s. 23). Den væsentligste forskel mellem novelle
og selvbiografisk epistel ligger i, at i novellen er tyfusepidemien overstået, da
Gunnar forelsker sig, mens epistlens fortæller oplever, at kærlighedshistorien
“sugde til seg katastrofestemningen fra krig, tyfus og død”.4
Det overlades til den alvidende fortæller i “En kald og stormfull vinternatt” at
karakterisere pigen som forlystelsessyg og ret ubegavet; i slutningen er Gunnar
en ulykkelig ung mand, og når han skal finde udtryk for sine tanker, griber han
til visebogen. Jeg-fortælleren i “Kjærlighet og tyfus” er derimod på så lang
afstand af begivenhederne, at kærestens utroskab nøgternt opsummeres som et
held for ham – men der er ingen negative ord om forelskelsens genstand. Heller
ingen antydning af, hvordan hun så ud; det væsentlige er, at hun var den første.
Oplevelsen opsummeres i et af de 11 korte, fritstående afsnit i “Møter du minnes” (Aktuell nr. 22, 25/5 1963), og detaljer fra teksten – erindringen om en søndag i efteråret 1917 og pigens kjole af blå cheviot – anvendes desuden i “Nettene
var så lange og lyse” (Berlingske Tidende, 10/1 1965); heri karakteriseres pigen
med årenes afstand som “litt ubegavet og forvirret”, men den gamle fascination
nævnes også.
På ét punkt er der slående lighed mellem den 13-årige i “Hymne til Halmstad” og den 18-årige i “Kjærlighet og tyfus”, for i sidstnævnte hedder det: “[...]
jeg skulle hjem en tur og grundig imponere dem alle som en interessant og vidt
befaren mand. Jeg forestilte meg vel nærmest de skulle falle nesegrus og gatelangst alle sammen av henrykkelse.” Hvis man sætter de to tekster i forbindelse
med hinanden, betyder dette, at den unge mand i “Kjærlighet og tyfus” endnu
nærer den 13-åriges drøm om et triumftog i hjembyen. Der er ikke, som i
“Hymne til Halmstad”, tale om senere ræsonnementer i denne forbindelse, men
det selvironiske tonefald er tydeligt nok.
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*
“Hjemløse Fugle” indeholder elementer, som dels genfindes direkte i det
senere forfatterskab, dels rummer ansatsen til motiver, der efterfølgende udfoldes.
Et problematisk forhold til barndomsbyen og en sømand som hovedperson –
at disse to ting går igen er indlysende. Hvad angår barndomsbyen, kan der
peges på følgende: I Espen-bøgerne og i selvbiografiske tekster udforskes først
og fremmest undertrykkelsesmekanismer og outsider-position, hvilket betyder,
at formuleret som fiktion kommer opgøret i 1930’erne, mens selvportrættet i
Aktuell-epistlerne 1958-1960 og 1962-1965 beskriver individet over for det uforstående kollektiv. I tekster, der har emigration eller længerevarende ophold i det
fremmede som motiv, er der tale om lysten til triumf eller hævn, en oprejsning
for nederlag.
Sømanden som hovedperson genfinder man i noveller og romaner allerede i
den danske del af forfatterskabet, først i realistiske skildringer, senere med indslag af mytologi. I det norske forfatterskab dominerer sidstnævnte
Klabautermannen, mens psykoanalyse og romaneksperiment karakteriserer Vi
pynter oss med horn. “Hjemløse Fugle” rummer et romantiserende, Marryatagtigt islæt, som både direkte og indirekte afvises i senere tekster, men
sømandslivet som individets flugtvej genbruges så sent som i Varulven, hvor
Erling stikker til søs.
I de tekster, der kan ses som supplement til og uddybelse af hjemkomstsituationen i debuten, indføjes førstekærlighed som et væsentligt element.
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Noter til kapitel 6
1

I En flyktning krysser sitt spor er det derimod faderens hånd, Espen husker: “Far
hadde en hård og sterk hånd, den var så merkelig mild. Jeg husker at han har strøket mig over håret.” (1933-udg. s. 115, 1955-udg. s. 108).

2

3/8 1921 skriver Sandemose til Leo Estvad: “Det er sært nok, -når man først får
skidtet trykt, gider i hvert fald jeg ikke læse det. Mor klippede stykket – “Hjemløse
Fugle” – ud og gemmer det vistnok som en slags helligdom.” (Aksel Sandemose først
i 20’rne, s. 125). Den debuterende forfatter var nok mere stolt over at se sit navn på
tryk, end han her lader ane; hvad Amalie Nielsen mente om omtalen af en gammel
og rynket mor vides ikke.
I en sammenligning mellem den opofrende mor og andre, der ikke har opdaget,
at “Livets eneste Bud er Kærlighed”, omtales disse andre i “Hjemløse Fugle” som
siddende i “Satans Lænke”. Dette udtryk er arbejdstitlen på et af Sandemoses talrige romanprojekter fra 1920’erne. I et brev til Estvad, juni 1921, skriver han: “Har
udformet ideen til en meget voluminøs roman, som spænder over et helt århundrede. Foreløbig hedder den “Satans Lænke”.” (Aksel Sandemose først i 20’rne, s.
110). Som arbejdstitel nævnes også Fædrenes Synd; se p. 215-219.

3

Som et kuriosum vedrørende navnet kan nævnes, at de første ord i “Hjemløse
Fugle” lyder: “Fager er Lien, sa’e Gunnar, jeg vil atter drage hjem og intet Steds
fare....” – I brev til Estvad, 27/6 1921, oplyser Sandemose, at han skriver på en
roman med titlen Fager er lien, sae Gunnar (Aksel Sandemose først i 20’rne, s. 113).

4

Gunnar er tilsyneladende engageret i frivilligt sygehjælperarbejde i byen; epistlens
fortæller nøjes med at passe en svoger og at have “rotet med smittestoffet i tolv
timer”.
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7. TEKSTER OVERSAT TIL SVENSK,
1921-1922
5

Bibliografiens nr. 2-5 er fra Folkrevyen Skandia. Organ för nordiskt samarbete,
mens nr. 6 stammer fra Jazz. Nordiskt Boulevardblad. Teksterne er oversat til
svensk af de pågældende blades redaktør eller en af dennes medarbejdere.
“DIKTARKÄRLEK”
Det længste bidrag til Skandia, “Diktarkärlek”, blev trykt over to numre af bladet, nr. 3 og 4, henholdsvis 1/12 og 15/12 1921. I Sandemoses dagbog omtales
teksten som en humoreske under titlerne “På digterhybel” og “Solveigs metamorfose”.
Novellen er stedvis højst forvirrende at læse, eftersom bladet har økonomiseret grundigt med både afsnit og anførselstegn. Titlen hentyder til de kvaler, som
novellens to mandlige personer, Torsten og Björn, har med kvinder – dog koncentreret om Torsten. De deler lejlighed, er forfatterspirer og inspirerer hinanden. Torsten er forelsket i Solveig, som nødigt vil give efter for sine kødelige lyster og derfor prædiker platoniske idealer, og dette afstedkommer en længere
diskussion mellem de to venner, hvor Björn stiller sig an som den mere erfarne:
“Gå till henne, tag henne, imponera på henne, tag henne med våld, – ger hon sig
till att gråta, så har du vunnit slaget.” I andet afsnit dukker Solveig op in persona, men hun bliver hurtigt forvist til køkkenet for at lave kaffe, og samtalen
mellem de to venner drejer sig bl.a. om trekantsforhold og om psykologiske
romaner.
Det episke element er yderst spinkelt, og læseren kan endog komme i tvivl
om, hvorvidt Solveig overhovedet giver afkald på sin jomfruelighed. Det mest
interessante ved novellen er dens tilløb til at være en metatekst, eftersom Torsten
gennem hele forløbet er optaget af at skrive en afhandling med titlen “Solveigs
metamorfos” – er det ligefrem denne, vi sidder og læser?
Brudstykker fra de to venners diskussion stammer fra Sandemoses
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dagbog og hans korrespondance med Leo Estvad,2 mens det kun er en enkelt
sætning fra novellen, der genfindes i forfatterskabet: “Man skall icke använda de
tankar, som alstras vid sena timmers tobaksrök. Alltid är det sig själv, författaren
sitter och grubblar över.” I En flyktning krysser sitt spor citerer Espen sig selv fra
en dagbog, han førte som 20-årig: “Natten bedrar. Det går ikke an å skrive om
natten, for da blir man ført vill og finner sig selv midt i en myr tilslutt [...]” (1933udg. s. 349, 1955-udg. s. 437).
Ud fra Sandemoses senere anvendelse af navnet Tor som niddingtype kan det
være fristende at lægge noget i navnevalget af Torsten, omend materialet – eller
den psykologiske karakteristik – er spinkelt; det er ligeledes muligt at se en forbindelse mellem Estvads fornavn Leo (løve) og novellens “dyrenavn” Björn.
“Diktarkärlek” er som sagt temmelig rodet. Man kan meget nemt få fornemmelsen af, at ikke alene har tekstens to hovedpersoner svært ved at finde ud af,
hvordan de skal få rede på deres personlighed – forfatteren aner heller ikke,
hvordan det er fat med dem.
“PÅ PANTECOST RIVER”
“På Pantecost River”, der i lighed med første del af “Diktarkärlek” blev trykt
i Skandia nr. 3, 1/12 1921, har en trykfejl i titlen: Pantecost skal være Pentecost.
Novellen udspiller sig i omgivelser, som senere dukker op i Fortællinger fra
Labrador og talrige andre gange i forfatterskabet, en lejr for skovhuggere.
Hovedpersonen hedder Espen – det er første gang i en trykt tekst, dette navn
anvendes, efternavnet oplyses dog ikke. Det siges ikke, hvordan han er havnet
dér, men det fremgår, at han ikke i særlig høj grad føler sig som en del af fællesskabet, og efter arbejdstid har han åbenbart for vane at holde sig for sig selv.
En aften er der en af arbejdskammeraterne, der kommer ud for en ulykke, og
selv om han plejer at tale engelsk og er kendt under navnet Jack, viser det sig, at
han er dansker. Åbenbart har han været noget af en brutal fyr, eftersom han
omtales som en “råhetens apostel”; han dør, efter at have bedt Espen sende
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besked til Danmark om, hvad der er sket, og Espen finder et brev, hvori en pige
kalder ham Ulv – et noget usædvanligt fornavn, Ulf ville være en mere almindelig form; om Jack som dæknavn, se også p. 419.
Espen bliver siddende ved liget, og hans umiddelbare tanke er, at der ligger
en “förfelad levnadsbana” bag Jacks ophold i det fremmede – åbenbart en parallelslutning fra hans egen situation, som tynger ham – og han fantaserer ligefrem
om, at Jack måske havde myrdet en rival. Dermed opridses en problemstilling,
som kendes fra flere andre tekster i forfatterskabet, selv om det ikke siges, at
Espen også selv skulle have et mord på samvittigheden.
Espens tanker om Jack overgår i en drøm, hvori han befinder sig i en kirke, og
der kommer noget middelalderagtigt over sceneriet, hvor han holder vagt ved
nogle sorte kister. Novellen slutter med, at Jacks arbejdskammerater sejler på
floden med den døde.
Anvendelse i Ungdomssynd
Situationen med ulykken i en skovhuggerlejr og vågenatten genfindes i stærkt
udvidet form i romanen Ungdomssynd fra 1924; bortset fra navneskift og tempusskift fra præsens til præteritum er der et par sætninger som gentages ordret
i romanen: “Jack ligger inklämd mellan två grova stammar. Kroppen ligger tvärs
över den ena, huvud och armar hänga ned i vattnet. Bröstkorgen är krossad.”
I Ungdomssynd er det Vilhelm Kjær, der indtager Espens rolle, og den forulykkede er hans gamle fjende, bådsmanden fra Zegendelfzijl, der umiddelbart før
han dør slår over i dansk (jysk) i stedet for som hidtil at tale engelsk. Mens Espen
i novellen nøjes med at fantasere lidt over Jacks livsforløb, og det således i høj
grad er op til læseren at danne sig et indtryk af Espen, er Vilhelm Kjær mere selvanalyserende: “Baadsmanden var jo Fortsættelsen af den Vilhelm Kjær, der ikke
traf Elna Holm i Skovshoved, derfra det blinde Had. Da havde samme
Oprindelse, havde gennem Ungdommen traadt samme Spor, kendte den samme
Verden.” (s. 127; Sandemoses fremhævelse). Det hører med til historien, at i
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Ungdomssynd dræbte Vilhelm sin rival, Elnas mange år ældre ægtemand.
I den stærkt omarbejdede version af Ungdomssynd, der først gik som føljeton
under titlen En torpedo under arken og senere udkom i bogform som Mytteriet på
barken Zuidersee, er historien om ulykken ikke med, og følgelig hører man heller
ikke om flodsejladsen. Sceneriet med Victoria River skildres kun som flugtrute
for Gunnar, Jørgen og Elna på deres vej til Millertown Junction (og i denne version er det bådsmanden, der hen mod slutningen løber af med Elna; se p. 153,
155, 161). – Hvad angår ideen om “samme Oprindelse [...] samme Verden” henvises til omtalen af novellen “Skilte Veje” fra Fortællinger fra Labrador (se p. 104108); i forbindelse med navne og dette dobbeltgængertema skal her kun nævnes,
at i “Skilte Veje” hedder den uheldige Villiam, mens den heldige i Ungdomssynd
altså har en anden form af samme navn, Vilhelm.
Flodmotivet og “Elven”
I både “På Pantecost River” og Ungdomssynd er der en skildring af en båd med
liget på floden; 3 i romanen er det udelukkende Vilhelm, der “bar den døde ned
i den, stagede ud og snurrede ned ad Strømmen.” (s. 133). Sandemose vender tilbage til dette sceneri i digtet, der begynder med linierne “To som har pint hverandre med lykke...”, offentliggjort i Sandemose forteller fra marts 1937 – “Karons
båt”4 hedder det her, og “Tungt puster elven og løfter på lik [...] vi driver mot
havet.” Sceneriet gentages i skitsen “Ut i verden”, der er publiceret i Tidens Tegn,
12/11 1937. I skitsen drejer det sig om en dreng, der åbenbart har været ude for
en voldsom oplevelse; man hører om blod ved hans ene øje, og han er kun periodisk ved bevidsthed. Omgivelserne er dystre – mørkt vand, tætte træer. Elven –
og en elg, der kommer for at drikke – står for naturens uforanderlighed og magt,
mens båden, samtidig med at månen forsvinder, glider ud på havet; ud i døden
med drengen, kan man forestille sig.
Den korte tekst – et par hundrede ord – anvendes i Brudulje fra 1938 og udvides senere til “Elven”, publiceret i 1946, hvori det
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allerede omtalte digt også indgår.5 I diagramform ser vejen til novellen ud som
følger:
“På Pantecost River”
Ungdomssynd
“Ut i verden”
Brudulje

“To som har pint...”
“Elven”

“Elven” er opdelt i syv afsnit, markeret med linieoverspringelse. Novellen
indledes med størstedelen af teksten “Ut i verden”, skildringen af drengen i
båden, der driver af sted en nat med måneskin. Afsnit 2 går tilsyneladende over
til udelukkende at fortælle om en anden hændelse, der er sket før episoden med
drengen: “Elven hadde sett mye [...] Det var ikke mange år siden en annen båt
drev nedover i månelyset.” Båden i afsnit 2 rummer en mand og en bevidstløs
pige; den betegnes nogle linier længere fremme (i det indføjede digt) som
værende Charons båd, men selv om udtrykket er hentet fra den græske mytologi, er der ikke andet i afsnittet, der peger herpå; det er snarere en skildring af
nordeuropæiske forhold, der formidles ved ord som “fløting” og “kirkebåter”.
Afsnit 2 er længere end afsnit 1 og giver en bredere beskrivelse af elvens løb;
for første gang fortælles der om havet og om elvens udløb heri. Det er den retning, Charon vil have båden, da han kommer om bord, men også for elven selv
er retningen vigtig. Det er umuligt for manden i dette afsnit at vende tilbage til
elvens udspring med pigen, han må opgive, og driver ud mod havet.
Afsnittet skiller sig ud fra de andre ved ikke udelukkende at være i prosa,
eftersom digtet fra Sandemose forteller indgår med ubetydelige ændringer. I de
første tre linier er situationen set
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udefra, nærmest som om fortælleren afrunder sin beretning om parret, nu bare
i vers, mens de sidste to linier af strofe 1 og hele strofe 2 gengiver parrets synspunkt. Selv om de driver forbi denne “skyggebåt” er de ikke reddet; før ville
manden forsøge at komme frem til elvens udspring med pigen, nu driver de
mod havet “med bundne ben”, altså en anden undergangssituation, som de har
valgt i stedet for at være passagerer hos Charon.
De muligheder eller situationer, der hidtil har været i novellen, kan opsummeres således: At befinde sig på elven eller at komme tilbage til dens udspring
er det samme som liv; at strømme ud i havet sammen med elven er død, men på
en eller anden måde en form for død, der er forskellig fra den, der bliver en person til del, hvis man er om bord i Charons båd.
Afsnit 3 indledes med, at det korte afsnit 1 gengives ordret. Heller ikke nu
kommer der en forklaring på drengen, der ligger i båden, i stedet kommer der
endnu en skildring fra en tid før denne episode. Denne gang er der intet religiøst eller mytisk indhold; det drejer sig om en forfølgelse af to flygtninge, en
dreng og en pige, der bliver indhentet og dræbt af “sterke og skjeggete menn
med harde ansikter”. Der er således flere personer
med i dette afsnit end i de foregående, og ud fra beskrivelsen af tøj og våben skal
episoden foregå for adskillige hundrede eller et par tusind år siden.
Den første sætning i afsnit 4 er identisk med den første sætning i afsnit 2:
“Elven hadde sett mye.” Desuden får elven i afsnit 4 en religiøs eller åndelig
betydning ved at blive beskrevet som et under, og den fremstilles med en frelselignende mission eller virkning: “Det blir aldri fred å få før du kan være der
ved Elven med din egen båt.” Mens der i afsnit 1-3 er personer, er der kun indirekte hentydninger hertil i afsnit 4, som desuden mangler egentlig handling; det
foregår ikke på et nærmere angivet tidspunkt, og man får en skildring af hele
elvens løb: Fra fjeldet, under sne og is med våger og frem til havet. “Bo i ditt eget
hus ved Elven, med båten bundet til en stein på stranden” kan enten være imperativ eller konjunktiv, men det vigtigste i sætningen er nok, at foruden elven
kræves også båden
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for at opnå denne fredstilstand. Båden skal imidlertid være bundet, altså en kontrast til billederne af kampe og død i de foregående afsnit, hvor elven var skueplads for voldsomme begivenheder og en båd var en væsentlig del af disse.
De første linier i afsnit 5 (der som helhed svarer til “Ut i verden” fra 1937) er
identiske med afsnit 1 og indledningen til afsnit 3, men derefter får læseren forklaringen på, hvem drengen er. Han er i en tilstand, hvor han ikke ved, hvem
han er, eller hvor han kommer fra. Han er en del af natten, som han ligger dér i
sin båd, på samme måde som elven og elgen og månestrålen er det, men han er
ikke i stand til at handle. Som tidligere har elven menneskelige karaktertræk
(“Elven strømmet og visste at alt var hendt”), hvilket nu udstrækkes til båden:
“Båten stanste og betenkte seg i en evje, før den gled ut på havet.” Begge de ting,
som i afsnit 4 var angivet som forudsætningen for et fredfyldt liv, udgør altså de
ræsonnerende og handlende elementer i afsnit 5.
Afsnit 6 introducerer endnu en gang en “han”, men denne person er ingen af
de tidligere nævnte. Ifølge afsnit 6 er alt det foregående tænkt og drømt og nedskrevet af den nye person i afsnit 6, og det vigtigste i hans eventyr er afsnittet
om drengen, der driver i båden – altså det afsnit, der oftest har optrådt i novellen og som er indgået i forskellige sammenhænge. Fortælleren af eventyret har
et fristed heri, men hans lykkefølelse består i, at båden driver ud på havet med
ham, ikke at han går i land; ud fra de foregående afsnit drejer det sig om en
dødslængsel.
Afsnit 7 er det korteste i novellen: “Men Elven, det store underet, den fulgte
sin egen tanke. En morgen lå båten fast i en ensom vik mellom vannliljer og siv.
Han fortøyde båten ved en stein på stranden og gikk med øksen opp i skogen.”
Det handler om personen fra afsnit 6, der her gør, hvad der er forudsagt eller
bestemt i afsnit 4; elven gør, hvad der er bedst for ham, og med en økse går han
op i skoven, åbenbart for at bygge det hus, som er omtalt i afsnit 4.
Mens afsnit 1, 2, 3 og 5 er fortalt af “han”, tilhører afsnit 4, 6 og 7 en mere indforstået og alvidende fortæller. I stedet
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for dødslængslen fremstilles ensomheden som noget positivt og som noget, man
kan blive bragt til af ydre kræfter, i dette tilfælde elven, der som nævnt er skildret med menneskelige karaktertræk og evner.
I den endelige version er dødsmotivet gjort tydeligere end i prosateksten fra
1937, omend det afsluttende afsnit ser ud til at negere det, og der fortælles om
landskabet på en visionær måde – som det har været i adskillige århundreder,
samt hvad elven har oplevet. Et lille paradoks er linierne om at “Han hadde
tenkt et lite eventyr engang, sitt liv hadde han tenkt. Eventyret ble kortere hver
gang han tenkte det...” De stammer fra Brudulje-versionen (s. 36), men faktisk er
der adskillige hundrede ord til forskel mellem den første version og den sidste,
som er den længste; under alle omstændigheder ser “Elven” ud til at være en
slags kernetekst i forfatterskabet i stil med “Spor i sand” fra Murene rundt Jeriko
og de tekster der kredser omkring begrebet “den ytterste strand”. – I tillæg til de
allerede nævnte tekster optager “Elven” også et element fra “I Skoven”
(Berlingske Tidende, 22/4 1924): “[...] tilbage laa den brede, rolige Flod og glimtede i Sollyset, jeg tænkte paa, hvad den gennem Aarhundreder havde set, det
skulde man vide!” (Sandemoses fremhævelse).
I Varulven fortælles om Erling efter det første møde med Gulnare, at “da han
sovnet, svømte han naken og med dovne tak nedover en elv av varmt blod og
lesket seg med det når han ble tørst.” (s. 45). Ifølge Bolette Berliners artikel “Køn
og skrift i Varulven – en “forskelsfeministisk” Sandemose-læsning” flyder
Erling her i moder- og menstruationsblodet, og drømmen skal repræsentere, at
han overgiver sig til det livgivende kvindelige (Edda hefte 2, 1988; for en yderligere diskussion af artiklen, se p. 891-893). En anden tolkning er, at når Erling kan
slukke sin tørst med blod, betyder det en henvisning til hans varulve-træk, og at
billedet desuden foregriber, at Gulnare senere myrder Felicia og kaster hende i
en våge i isen.
Tidligt i Varulven er der en forklaring på, hvordan en elv kan opfattes symbolsk: “Et liv kunne forløpe i den lignelsen som så ofte og naturlig blir brukt:
Elven som flyter mot havet.” (s. 90).6
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I et udkast til den ufuldendte roman Den ytterste strand tager Sandemose tråden
op:
“Det var riktig hun forsvant da hun skulle dø og gav oss som ble igjen
det rette bildet, bildet av den som driver i elven, det gamle, det evige bildet. Alle burde bli borte i elver eller på havet, der vi ikke er borte for
noen, men ute på lange reiser.” (Væths samling, Det kongelige
Bibliotek).
I Felicias bryllup er det Erling, der på bogens næstsidste side flyder “på en rolig
elv ned i søvnen” på vej for at møde Felicia (s. 217).
“DEN SOCIALA REVOLUTIONEN”
“Den sociala revolutionen”, også i Skandia nr. 3, 1/12 1921, har kun to personer, Henrik og Ingrid, og er mere en dialog end en egentlig novelle; samtalen
former sig næsten udelukkende som de spørgsmål, Ingrid stiller. og de svar,
som Henrik kommer med. Henrik ligner Espen Arnakke i, at han i en ung alder
blev sømand og at han rømte fra skibet – i denne novelle dog i USA, hvor han
derpå opholdt sig i elleve år og blev en beundrer af den amerikanske socialrealistiske forfatter Upton Sinclair.7 Efter nogle forblommede hentydninger til en
“kommitté” og et “välgörenhetssälskap” erklærer han sig som en revolutionær
og en nihilist og siger, at han kom tilbage til Danmark for at forberede et fremstød den følgende vinter. Flertallet har altid uret, erklærer han, hvorfor det nye
samfund ikke kan bygges på parlamentarisk basis.
Handling er der ikke meget af i denne tekst. Er den så en politisk diskussion?
Ingrid giver ikke rigtig Henrik tilstrækkeligt modspil til det. Politisk erklæring,
hvor man ud fra Henriks ideologi skulle kunne se noget om forfatterens? Nu
drejer det sig om et fragment – “Forts. i nästa n:r” står der til sidst, men novellen blev aldrig fortsat, og den blev ikke trykt i Berlingske Tidende, som
Sandemose havde sendt den fuldstændige version –
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fremgår det af dagbogen fra januar 1922 (Væths samling, Det kongelige
Bibliotek). Henrik fremtræder som en temmelig desillusioneret skikkelse, men
kronikken “Status” (København, 7. august 1923) kan måske kaste lidt lys over
novellens politiske indhold.
I kronikken skildrer Sandemose, hvordan han nogle år tidligere havde været
blandt
“en Samling Socialister, der med vældige Slag i bordet, flagrende Haar
og dirrende Hænder havde reformeret Verden [...] i hele Ungdommens
bedaarende Ekstase havde vi ordnet det hele, sat hvert Stykke Møbel i
Universet paa Plads [...] der skulde bare først slaas et lille Slag. At vi
aldrig kom længere end til Snak var meget godt.”
Størstedelen af kronikken drejer sig om en afvisning af socialismen og dens
lederes propaganda: “Intet Sted er Inddelingen i Trælle og regerende dito saa
udpræget som i Arbejderkasten [...] for at naa [målet frihed, lighed, broderskab]
udklækker man et ekstra Kuld af Tyranner og skrider selv videre ned i bundløs
Tvangsfordummelse” – hvorved man kan tænke på Janteloven, ti år senere.
“FOLKREVYEN SKANDIAS MEDARBETARGALLERI”
I Skandia nr. 4, 15/12 1921, præsenteres Sandemose for bladets læsere.
Redaktøren omtaler “Den sociala revolutionen” fra nr. 3 som en artikel, ikke
som en novelle, og som forfatterens debut i bladet – hvorved han altså ser bort
fra de to andre samtidige bidrag. Sandemoses alder opgives til at være 25 – i stedet for næsten 23 – før forfatteren selv får ordet.
Sandemose omtaler barndomshjemmet som fattigt, men godt. Børneflokkens
antal er ni, så den tidligt døde lillebror Otto er talt med, ligesom i “Barndom”
(se p. 452); i “Den hvite barkentineren” bliver søskendeflokken opgjort til “nesten et dusin” (Aktuell nr. 21, 16/5 1964).
Tiden efter det 14. år fremstilles lettere fabulerende; Staby VinterlærerSeminarium, tiden som lærerlærling og gartnerlærling
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dækkes ganske vist af betegnelserne “högskola, extralärare, yrkeslära” – men
siden henvises til ophold i Rønne og arbejde i Stettin. Det er ikke nævnt, at
Sandemose ankom med skibet Ragnar af Gäfle til de to steder og ikke tilbragte
særlig lang tid nogen af stederne – Rønne sammenlagt 19 dage, Stettin 12 dage;
i En flyktning krysser sitt spor har Espen i øvrigt været “noen gange” i Stettin
(1933-udg. s. 409, 1955-udg. s. 471).
Ifølge denne lille selvbiografi i Skandia er det også først på dette tidspunkt, at
Sandemose bliver sømand: “Tog därpå hyra med en skonert og kom till Island”;
sejlturene derop i 1916 omtales som et ophold på et halvt år. Turen over Atlanten
med skonnerten Katrine afsluttes ifølge præsentationsartiklen med et år i
Canada, hvilket er fri fantasi, og et halvt på Newfoundland, i stedet for tre
måneder – hvortil kommer Spanien og Færøerne, dog uden angivelse af, at han
kom dertil som jungmand om bord på Chr. H. Rasmussen. “De senaste tre åren
har jag omväxlande varit i Danmark og Norge” – noget af en overdrivelse, men
det giver sammen med de øvrige misvisende oplysninger billedet af en skribent
med erfaringer fra mange steder i verden.
Hans mål som forfatter omtales ikke, men i nogle linier om politisk holdning
siger Sandemose, at han tidligere var overbevist revolutionær, men nu mener, at
det gamle samfund må reformeres og forbedres, i stedet for at man kaster sig ud
i det ukendte (jf. Henrik i “Den sociala revolutionen” og den kronik i København,
der blev citeret fra under gennemgangen af denne novelle).
Alt i alt er der kun henvisning til en enkelt hyre. De øvrige rejser er fremstillet, som om Sandemose selv klarede at komme rundt i verden. Senere i livet blev
det til, at han havde været forhyret på fem skibe – hvorimod det korrekte er tre
skibe og en sømandstid på i alt 14 1/2 måned – men her i begyndelsen af karrieren er der altså en nedtoning af sømandslivet og et postulat om, at den berejste
Sandemose havde været vidt omkring på egen hånd.
Canada spøger i øvrigt også senere i Sandemoses myteunivers; i artiklen
“Væselen” (København, 29/10 1923) pynter han på virkeligheden:
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“Naar man en Vintermorgen i de canadiske Skove træder ud i den nyfaldne Sne
[...] mens man staar der i alt det hvide og føler sig renere, mere værdig til at gaa
på Jorden, end man egentlig er [...]” Læseren af denne artikel kan kun tro, at forfatteren har oplevet det beskrevne i Canada, selv om Sandemoses eventuelle
iagttagelser af væselen må have fundet sted på Newfoundland. – I artiklerne fra
rejsen i 1927-1928 fremstiller han sig som en sand kender af Canada; se nærmere herom i kap. 12.
Der er ingen antydning af, at den unge forfatter rømte fra et skib, endsige at
han havde et mord på samvittigheden. Det ville heller ikke have været i overensstemmelse med den høje moralske standard, som Skandia gerne ville stå for:
“Specialorgan för Internationellt och Nordiskt samarbete – Skandinaviens förnämsta litterära, kulturella folktidskrift för teater, film, konst, musik, litteratur,
språk och politik; – för andlig forskning och social nydaning; – freds- och världsspråksorgan”. Men Sandemoses præsentation af sig selv er gennemgående præget af samme lemfældige omgang med sandheden, som man ofte møder senere.
“FEBER” OG VARULVEMOTIVET
Sandemoses forfatterskab omfatter kun en håndfuld digte, men i begyndelsen
af sin karriere skrev han en hel del lyrik. Obstfelder, Rimbaud og Baudelaire
spøger i brevene til Estvad og i dagbøgerne fra den tid. Et andet idol var den nu
helt glemte danske lyriker Marinus Schneider (1884-1910); 3/9 1963 skriver
Sandemose til Johannes Væth:
“Jeg køpte en diktsamling av ham i 1920 eller der omkring [...] dengang
var jeg meget opptatt av ham [...] jeg har en sterk følelse, en undergrunnsfornemmelse, av at Schneider har betytt noe for meg engang.”
(Væths samling, Det kongelige Bibliotek; Sandemoses fremhævelse).
Bortset fra appellen i Schneiders lyrik har det sandsynligvis også været
væsentligt, at han hørte til “de unge døde”, dvs. samme kategori som Arne
Dybfest og Sigbjørn Obstfelder (se p. 395-396 og 836-837).
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I en del af Schneiders digte har man på fornemmelsen at befinde sig på
Johannes Jørgensenske, regnvåde og melankolske alléer. Ofte hentydes der til
barndom og ungdom på en måde, der får læseren til at tro, at forfatteren er en
aldrende nostalgiker, der skælver frydefuldt ved tanken om gamle dage, men
han nåede altså kun at blive 26, før han døde. Naturskildringer af sværmerisk
art veksler med livlige bybilleder; og kvindeskildringerne pendler mellem
opfattelsen af femina som en fæl man-eater og en tilbedt jomfru, hvis mystik
sørgeligt nemt går tabt. Formmæssigt eksperimenterer Scneider flittigt, således
at urimede digte i fri rytme står imellem klassiske versmål som sonetten.
Sandemose sendte også manuskripter til diverse forlag og fik dem prompte i
hovedet igen, efter at for eksempel Kai Hoffmann og Ludvig Holstein havde
vendt tommelfingeren ned. Hans sidst kendte forsøg på at få en digtsamling
antaget var i 1929, men her indgik manuskriptet i hans spegede affære med
Hasselbalch og Gyldendal, herunder hans desperate forsøg på at rejse penge.
Så sent som i 1948 er der et – næppe helt alvorligt ment – udsagn om, at ambitionerne spøgte i lang tid: Da Sandemose er flygtning i Stockholm, ser han et
stort sejlskib i havnen og vil skrive til rederen for at komme med som passager
et år eller to, når krigen er forbi. Han laver en liste over de bøger, han vil læse
om bord: “Jeg skulle ikke ha med meg noen dikt, for dem ville jeg skrive selv.
Jeg ville ta opp tråden fra ungdommen og skrive den lyrikken jeg en gang drømte om, og som jeg da også begynte på.” Han mangler bare at købe et frimærke
og sende brevet af sted, men så møder han sin kommende kone, Eva. Brevet
rives i småstykker, mens Sandemose ser sig selv i spejlet og tænker: “Slik ser
altså den mannen ut som lot være å bli verdens største lyriker.” (“Sørlandsbrev”,
Aktuell nr. 7, 3. april 1948).8
I Estvads bog er der fra december 1920 trykt brudstykker af et par digte, som
Sandemose har skrevet, “to digte, som jeg frækt kalder sonnetter, skønt jeg kun
har meget tågede forestillinger om sonnettens teknik.” (Aksel Sandemose først i
20’rne, s. 81-82). Den sidste af de svenske tekster, som her skal omtales, er
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en sonet, men ikke en af dem, som Estvad fik tilsendt, og det vides ikke, hvornår den stammer fra. Manden, der frivilligt og generøst gav afkald på at blive
verdens største lyriker, fik i Jazz. Nordiskt Boulevardblad nr. 1/2 1922 trykt følgende:

“FEBER
Är det själen i dagar och veckor och år
som vänder tillbaka medan natten går;
som river i gamla, halvläkta sår
– de gamla påminna om ungdomens år?
Jag hör en våldsamt darrande kör
brusande draga bort över jord.
Ditt liv var endast en röd meteor
som sjukt och blint över natthimlen for.
Nu allt är kvalt i årens aska –
alltsammans blev endast en sjunkande dag.
Livet är ju en avfallen maska.
Det är hälveteshunden som glammar
när du i den kalla, förblåsta natt
fylles av förtärande oro och jämmer.”
Opstillingen af de fjorten linier tyder på, at det formelt drejer sig om en sonet
– omend antallet af stavelser, herunder de trykstærke, er noget uregelmæssigt.
Det er heller ikke særlig almindeligt i denne form at have den rækkefølge af rim,
som det her er tilfældet med linie 1-4 og linie 5-8 – i sidstnævnte kvartet har det
svenske ord kör på dansk været kor, men i oversættelsen er der noget, der halter.
Linie 10 og linie 13 står og blafrer, uanset om man ser på den publicerede version, eller om man forsøgsvis oversætter tilbage til dansk. Linie 12 og 14 duer
ikke som rim på svensk, selv om de kan lyde nogenlunde
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besnærende på grund af konsonantharmonien med de to m’er midt i; på dansk
ville der være et stød til forskel i udtalen af de to ord.
Formelt mangler der som sagt en del, også hvis man rekonstruerer
Sandemoses originale version. Men hvad med indholdet?
De første 11 linier i digtet giver udtrykt for fortvivlelse, ensomhed og en
følelse af forspildthed. De afsluttende 3 linier er ikke lige så entydige; de indledes med et svar på det spørgsmål, der blev påbegyndt i linie 1: “Är det själen...”
I stedet for at dette direkte bekræftes eller benægtes, angives “hälveteshunden”
som billede på den situation, som digtet beskriver, og ved at sætte ordet i
bestemt form singularis betegnes dyreskikkelsen som en anerkendt, almen realitet – jævnfør den senere titel Varulven. Det almene perspektiv angives også ved
udskiftningen af det personlige pronomen “jag” i linie 5 til “ditt” og “du” i linie
7 og 13: Digtet udvider sig fra beskrivelsen af en individuel situation eller
undergangsstemning til en generel konstatering af menneskesindets “förtärande oro och jämmer”. Gennem sjælens rovdyrassocierende egenskab – at den
“river i gamla, halvläkta sår” – bliver den og helvedeshunden to sider af samme
sag, og den fælles tidsangivelse (nat) forbinder spørgsmål og beskrivelse i linie
1-11 med svar og opsummering i linie 12-14.
Dyreskikkelsen i digtet er en hund, som “glammar”, hvilket er et realtræk i
beskrivelsen – en dyrelyd, der kommer fra et selvstændigt væsen og opfattes af
en menneskelig sans. Men første del af ordet, “hälvetes-”, angiver at dyret samtidig symboliserer noget uheldsvangert, måske dødbringende, noget der hverken hører hjemme i den menneskelige hverdag eller i en konkret dyreverden.
Det faretruende, der ligger i selve navnet, har vist sin magt og sine blodtørstige
lyster i linien om “sår”.
Sammenfattende kan det siges, at dyrets funktion i “Feber” i højere grad er af
indre end af ydre karakter. Det skiftende eftertryk på disse to sider af dyreskikkelsen kommer endnu tydeligere frem i Sandemoses første bog.
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Fortællinger fra Labrador 9
I Fortællinger fra Labrador fra 1923 foregår de fleste af novellerne i egne, hvor
der lever en del rovdyr, bl.a. ulve, og disses tilstedeværelse i novellerne kan derfor til en vis grad være bestemt af forfatterens ønske om at skabe lokalkolorit.
Men samtidig med at ulve og hunde virker som kulissegenstande på linie med
anden fauna, er der en række passager i bogen, som uddyber “hälveteshunden”
fra “Feber” – altså hunde- eller ulveskikkelsen som mere end en realitet; noget
der har at gøre med menneskets indre – og som i kraft af at være metafor eller
symbol skal skabe associationer til undergang, nederlag, helvede og lignende,
ofte i forbindelse med uvejr, kulde eller nat. Foruden dyret som helhed drejer
det sig om detaljer i beskrivelsen, for eksempel af mund og øjne, og et sted spilles der direkte på varulvemyten.
Den første fortælling i bogen hedder “Kraojja”. Den indledes med en beskrivelse af et uvejr:
“Lidt op paa Tidernes Morgenstund havde der hvinet en Storm over
Nordpolen. Den gennemhylede Jordens Top og legede Helvede med sig
selv, før den halsende buldrede tværs over Nordatlanten, brølende af
Fryd over sit eget vældige Vejr. Da var den midt i et Spring standset i et
Pigeansigt afsides paa det blege Labrador hvor den første Elverpige er
fra.” (s. 9).
Stormvejret er i disse linier beskrevet gennem metaforik; et unavngivet dyr
farer utæmmet hen over jorden, og dens frie udfoldelse omtales med ord, der
udtrykker noget skræmmende: “legede Helvede”, “halsende”, “buldrende”,
“brølende af Fryd” – det sidste udtryk understreger dyrets glæde ved sin egen
magt og voldsomhed, glæden ved at være ubundet og kunne te sig, som den
finder for godt, uden hensyntagen til andre væsener, og de auditive verber
understreger det skræmmende billede. Men skildringen kan også ses fra en
anden synsvinkel: Så er det dyret, der beskrives gennem naturen – det er lige så
farligt og kan lige
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så lidt tæmmes eller kues som naturfænomenet et stormvejr.
Tekstens associationer er imidlertid ikke begrænset til disse liniers sammenkobling af naturkræfter og rovdyr; novellens titelfigur præsenteres på følgende
måde:
“Et graat Skørt der naaede fra Hofte til Knæ var alt, det holdtes oppe
med en Læderrem og var forneden tunget ud i Trekanter og Halvcirkler
med en Lædersnert i Enden af hver. Hun var brun og blank i Huden,
havde en krum Næse, Øjne der gnistrede ad ingenting, mod alt uden
Tanke som slebne Kulflader.” (s. 10).
Kraojja beskrives her med et træk, der hører hjemme i varulvemyterne, en
læderrem.10 Vendingen “brun og blank” ville oftere bruges om en pels end om
menneskehud, og de tanketomme øjne bliver senere en fast ingrediens i beskrivelserne af dyr, som er til uden at være bevidste forstandsvæsener; de betragter
ikke kun naturen, men er en del af den. Senere i novellen omtales titelfiguren
som “Kraojja med Kuløjnene og Munden fuld af hvide Tænder” (s. 20).
En anden af novellens personer hedder Grizzly Wolverene eller Graa Jærv.
Han er på nogle punkter mere i overensstemmelse med naturen omkring sig,
end han er menneske, og bevæger sig for eksempel i spring og ikke i løb. Både
han, Kraojja og deres søn Graa Jærv junior er hævngerrige, men til forskel fra
senere morderiske varulve lever disse tre på et instinktplan og kommer ikke ud
i voldsomheder på grund af beregnende ondskab.
I bogens anden novelle, “Ulv og Los”, fortælles om de to dyr og deres indbyrdes kampe. Novellen er imidlertid mere end blot en naturskildring, eftersom
det hedder om ulven, at den “minder om en Bølle fra Christianshavn lige til sin
Gang, den har en Glæde den ikke selv ved af ved at være brutal, ved at bruge
sin lavpandede Snedighed [...] Ulven er i Slægt med Mennesket [...]” (s. 31-32).
Det er en typisk “underjordisk”, Sandemose fremmaner ved dette billede, en
afstumpet og stupid mennesketype, som genfindes i talrige af de senere bøger.
Sammenligningen føres
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videre ved forklaringen om, at ulven hører til hundefamilien og lossen til kattefamilien, og at “den [katten] og Mennesket forstaar aldrig hinanden, end mindre Kat og Hund [...]” (s. 32). Dermed er dyrene stillet op mod hinanden som
typer, hver med sine særlige kendetegn. Lossen beskrives som ulvens modstander, men er ellers ikke klarere defineret, og i andre sammenhænge bruges den
og beslægtede dyr som sammenligningsgrundlag på samme måde som ulve
eller hunde; det vigtigste er tilstedeværelsen af firbenede, blodtørstige rovdyr
med pels. I slutningen af novellen har ulven taget ved lære af sin modstander:
“En Hanulv [...] aad sig paa perverteret Kattevis ind i Lossens Bug.” (s. 38).
Lossen har fosforøjne (s. 31), ulven “Øjne som Kratre ved Nat” (s. 33), og begge
beskrivelser bruges andre steder i forbindelse med menneskeøjne.11
I “Feber” var helvedeshundens kulisse den kolde nat, og “Kraojja” blev indledt med rovdyrbilledet af stormvejret. I “Ulv og Los” er der også en sammenhæng mellem vejret og dyrene, men den er ikke så direkte som i bogens første
novelle og fremkommer først, når man kombinerer to sætninger, der står med et
par siders mellemrum:
“En dejlig stormfuld Vinter med Læsse af Sne var det blevet nu ved
Nytaar, en gjaldende Nordenvind fra de kolde Havstrømme jog
Sneknogets Røg ind paa Nordøstkysten af Labrador.” (s. 34).
“Det sidste Udbrud gjaldt en mangestemmet Gøen der endte i en
langtrukken, hvinende falsk Fanfare.” (s. 36).
I det første citat er det som i “Kraojja” et auditivt verbum, der skal udtrykke
naturkræfternes styrke, men “gjaldende” leder ikke tanken hen på dyr, snarere
på musikinstrumenter eller stemmer; forklaringen på det usædvanlige ordvalg
kommer i det andet citat, hvor ulvenes gøen går over i en “Fanfare” og dermed
samme sfære, der to sider forinden blev brugt til beskrivelsen af uvejret.
Sammenhængen uvejr/rovdyr ses tillige i forbindelse med
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beskrivelsen af den rømte danske sømand, der af de to lokale jægere først antages at være frosset ihjel (altså at være bukket under for naturkræfterne), før de
opdager ham og frelser ham, inden ulvene kommer for nær. I slutningen af
novellen er der endnu et vinterbillede, hvori naturen har funktion af overnaturlig ondskab: “Stormen skreg sin Helvedsang, Vindens Aand gik fra Forstanden,
og Mørket gled sammen over det valne Land.” (s. 38). Det er yderligere en udgave af dyreskikkelsen i digtet; naturen er både sne og storm og hylende ulve eller
hunde.
Også i “Vandring” er der en kombination af vintervejr og ulve: “Frosten greb
til med et pludseligt Bid, Synet over de hvide Pynter skabte fantasier om jagende Ulve.” (s. 106). Her er et rovdyrgab brugt billedligt om kulde og dens virkning, som et angreb, og frost og sne er i sig selv nok til at fremmane fantasier om
ulve for novellens personer. I de senere Canada-bøger hører de to begrebssæt
sammen, og der går en linie fra helvedeshunden og den kolde forblæste nat i
“Feber” via naturbillederne i Fortællinger fra Labrador og Canada-bøgerne til
Varulven, hvor Felicia en vinterdag med begyndende snefygning og storm dræbes af varulven i Gulnares skikkelse.
Også i resten af bogens noveller optræder ulve eller andre rovdyr i forskellige sammenhænge. I “Høg over Høg” er der ingen ulve, men en ræv (i “Ulv og
Los” indrangeret i ulvefamilien): For at prale påstår Jack en dag at have set en
blåræv på den tilfrosne flod. Da rivalen Joe, besat af tanken om gensynet med
Laura, på hjemturens første dag skøjter af sted og ser en ræv på isen, ønsker han
at se blod; Jacks løgn står pludselig som en virkelighed foran ham, og for at
hævde sin overlegenhed og sin ret til Laura må han gøre det af med dyret, ellers
er ræven en bekræftelse af Jacks ord og Joes magtesløshed, der i givet fald også
kunne være gældende i forholdet til Laura, og han drøner over den: “Joe gør sig
ingen Tanke klar, han vil se Blod i sin vældige ubærlige Livsglæde der har drevet ham op i Ekstase...” (Fortællinger fra Labrador, s. 48). Det er en syntese af jagtinstinkt og erotik; det lykkes for ham at skære rygsøjlen over på dyret, men efter
ekstasen følger en nedtur, nærmest som om
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Sandemose vil levere en parallel til det sære latinske ordsprog post coitum omne
animal triste: “[...] ene med alle Tings absurde Meningsløshed [...] den pludselige Opgivelse af Liv og Tanke der gør Livet og Døden til lige interesseløse og
dumme Ting.” (s. 49, 50). Næste dag tager naturen hævn, da den sårede los hugger tænderne i hans skulder, og Joe dør kort efter.
I novellen hedder det, at “Huldrer ler tyst med krængede Munde” (s. 47); ifølge folkeovertroen er huldrer overnaturlige kvindelige væsener, der lokker vejfarende, og da Joe i sin ekstase drives lige imod ræven på isen, krænges dens
læber op (s. 48). Samme billede af en krængende mund findes i beskrivelsen af
Lys i Brudulje (s. 22), Vera i September (s. 12) og af Felicia i Varulven (s. 9).12
I “Matrosen gaar i Land” sammenlignes nogle mænd med sultne dyr: “[...]
hvor de graadigt kastede sig over Maden, men laa snart sovende ind over
Bordet ligesom Dyr der er skudt mens de stod med Flaben fuld af Æde.”
(Fortællinger fra Labrador, s. 70). Senere i samme novelle beskrives Jacks og
Sigurds slagsmål: “Men Jack misforstod Bevægelsen og sprang tilbage med
hævet Økse. Øjnene sprudede Ild. [...] Men allerede Øjeblikket før smed Sigurd
sit Vaaben og foer paa ham som en Tigerkat.” (s. 72). Ved dyrebevægelserne
(“sprang”, “foer”), ved beskrivelsen af øjnene, der som et rovdyrs afspejler
noget destruktivt, og ved den direkte sammenligning beskrives, som andre steder i bogen, hvordan mennesker i uvante, ekstreme situationer glemmer eller
bortryster deres menneskelighed og handler instinktmæssigt. Efter slagsmålet
kryber de væk, skønt de senere samme dag er i udmærket form.
“En Dolk i Ryggen” indeholder en af de sjældne positive anvendelser af ordet
ulv; andre forekommer senere i September, om Røde Fane. Ulven, som den ene
af hovedpersonerne hedder, er både menneskelig og sympatisk – men virker
dog som skæbnens intetanende sendebud, der knækker James ved at bringe
ham nyheden om konens og sønnens død.
Storme ved Jævndøgn og andre tekster i det danske forfatterskab
Sandemoses næste bog, Storme ved Jævndøgn, består af to længere
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noveller. I den første, “Manden fra Hulen”, beskrives ræven som et positivt dyr
via hovedpersonen Erik Skjelholm, der ønsker en rævehule (s. 14) og forsvinder
som en ræv (s. 98). Men frænde er frænde værst, som det hedder i “Ulv og Los”,
ræven Erik hader hunde i almindelighed (s. 87) og dræber en politihund (s. 83)
– en hund plejer man at aflive, skyde eller lignende, mens verbet dræbe normalt
er forbeholdt mennesker. I et mareridt ser han “en vældig Hund med gul savlende Flab og Ild ud af Øjnene, nu blev den til en aldrig før set Kat [...]” (s. 92).
Det er hos hunden, de negative egenskaber findes, og den er tilmed i stand til at
forvandle sig til et andet dyr med pels, en kat. Derimod står ræven i novellen
som billede på harmoni og det udviklingstrin, Erik befinder sig på, da novellen
begynder, til forskel fra tidligere perioder i hans liv, der beskrives med andre
dyreudtryk: Han tog sin udvikling “i Spring” (s. 7), hans begær for vildt efter
kvinden (s. 7), og han var opfyldt af “gale og sterile Instinkter” (s. 9).
Årsagen til det positive billede af ræven skal findes i den lille historie, som
Erik fortæller Maja under deres første møde; som barn eller ung har han fanget
en hunræv, bundet den til en gren og iagttaget den efterfølgende parringsleg:
“Han vidste ikke hvor meget eller lidt han havde sagt, men var i
Genoplevelsen bleven saa hed i Hovedet ved det han dengang havde
oplevet paa Lyngbrinken, Rævene der gantedes under ham i den lyse
Nat, at han glemte hvem der var hans Tilhører. Begivenheden stod
mellem hans mest gyldne Minder [...]” (s. 28).
Oplevelsen var således bestemmende for hans opfattelse af seksualitet på
trods af de mellemliggende bevægede sømandsår.
Bogens anden novelle, “I Livets Korridor”, indeholder foruden anvendelsen
af ulveskikkelsen i billedsprog det varulvemotiv om forsoning, der genfindes i
Varulven: “[...] mellem de vaade Træer sad han og saa paa mig med et Par Øjne
som hos en Hund der har faaet Galskab, eller er ved at faa det og har en usigelig Jammer
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lysende ud af Blikket.” (Storme ved Jævndøgn, s. 118; jf. Varulven, s. 28-29). Det er
Kresten Ravnborg, der bruger dette billede for at anskueliggøre, og også de
andre steder i novellen, hvor en hund dukker op med (var)ulveagtige betegnelser og kategorisk vurderes negativt, skal beskrivelsen henregnes til hovedpersonen.
Da Kresten første gang møder Hildas hund med det menneskelige navn
Pedersen, udstøder den “en Tuden som fra døde” (Storme ved Jævndøgn, s. 148),
og efter hans mening giver den i sine øjne “udtryk for al den Ondskab som er i
Hundeslægten” (s. 148), hvorefter han omtaler den som “en Lænkehund” (s.
148). På et rent realistisk plan giver sætningen kun udtryk for hans forundring
over, at Hilda vil lufte et sådant dyr, men betegnelsen giver associationer i retning af Fenrisulven, jf. de senere hentydninger til nordisk mytologi og dødsriget (s. 160). Det hører med til historien, at Kresten uden særlige skrupler tager
livet af hunden, og at han karakteriserer Jens Nordhammer med et af de karaktertræk, der er typiske for varulvens destruktive kraft som et mål og en egenskab i sig selv: “Han var et af de Mennesker [...] hvis Livs Indhold det er at gøre
ondt blot for at gøre det.” (s. 106).
De to andre bøger, der udkommer i 1924, Ungdomssynd og Mænd fra Atlanten,
samt Klabavtermanden (1927) foregår overvejende om bord på skibe, men også i
disse bøger er der billedsprog som i de to første. Nogle eksempler fra
Ungdomssynd: “rovdyrvaagen”, “Ulveøjne”, “farlig som en Tiger”, “de holdt sig
sammen som jagende Ulve” (s. 6, 8, 14, 64). I Mænd fra Atlanten er der sætningen “han aad sig ind paa hende med Tænder og Negle” (s. 107) samt kombinationen af outsider-motivet og den efterhånden velkendte helvedeshund i
Helenes hulevision, hvor Gustav (Villads) dømmes til et akkompagnement af
overnaturlige hunde:
“Nu har Drengen
ingen Skæbne
intet Spor
i Slægten.
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Skyggelandets
Hunde tude,
Helvedhunden
Garm er ude,
tuder som ved Lig.” (s. 137).
I Klabavtermanden er billedsproget nogle steder knyttet til naturen: Bølgerne
“bed fraadende i hinandens Nakker” (s. 7),13 og havet viser “et tandet og fraadende Uhyregab” (s. 12); men det kan også gå på personer (jf. tidligere eksempler) og på følelser: “det aldrig stillede, altid lysvaagne Begær, der laa som en sulten Vildkat paa en Gren.” (s. 86-87). Fortællingen om Göger-Hwælerne er en forvandlingshistorie på linie med menneskers forvandling til varulve (s. 79). Den
norske version af bogen fra 1932, der også rummer partier fra Mænd fra Atlanten,
føjer i denne sammenhæng intet nyt til, bortset fra at Esper Arre et sted beskrives som en tyran “med ulveøine” (Klabautermannen, s. 35); i den tilsvarende passage i Mænd fra Atlanten drejer det sig om Hamborg-Karls “naadeløse Blik” (s.
31).
Ulve- eller andre rovdyrbilleder i forbindelse med natur, udseende og psykologisk beskrivelse; et par steder brug af gængse varulvemyter og en Fenrisulvagtig skikkelse: Alle disse ting, som ovenfor er skitseret hvad angår “Feber” og
de fem første bøger, genfindes senere i Varulven, og i Sandemoses journalistik fra
1920’erne forekommer de samme stilistiske træk. Artiklen “Efter Krigen” (Quod
felix nr. 7 og 8, 1925) indeholder tillige nogle af de andre elementer, der senere
vedrører Erling Viks definition af og kamp mod varulven: På baggrund af første verdenskrig skriver Sandemose om “det skæbnesvangre Ukendskab til,
hvad der regerer i eget Sind, Uvidenheden om de Spøgelser, der bor i
Menneskesjælens Kældre”, og dermed er vi ovre i den senere fremstilling af
varulven som symbol på selvbedrag og mangel på erkendelse og selverkendelse; varulven skal ses i øjnene (erkendes), før den kan overvindes, og den skal
holdes i tøjr (jf. Fenrisulven). I “Efter Krigen” ses krigsudbruddet 1914 som folk,
der en dag “hang hinanden i Struberne som gale Hunde”,
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hvilket senere videreføres i tanker om anden verdenskrig og specielt nazismen
som udslag af varulveanlæg hos mennesker, mørke drifter, der er kommet frem
i lyset.
I den korte novelle “Natten” (Berlingske Tidende, 13/7 1927), der foregår i
Nordamerika, lytter hovedpersonen Vilfred til et ulvekor og forbinder lyden
med verdens undergang; i denne tekst indgår Midgårdsormen i hans fantasi,
hvorefter han ser “Helvedhunden [som] aabnede et loddent Gab, der var en
Vision om Alverdens Mareridt.” Da den er blevet skudt, kan den igen opfattes
nøgternt som en ulv, men senere på natten lyder koret “som naar et Barn vaagner om Natten og græder, fordi det er ene hjemme.” Artiklen “Vilde Dyr i
Canada” (Hjemmet nr. 18, 2/5 1928) fortæller om ulvetuden, der går over i “slubrende Vræl som fra en ulyksalig Skabning med Munden fuld af Blod”, hvorved
billedsproget føjer en anden dimension til den zoologiske beskrivelse.
Sandemoses sidste bog på dansk, Ross Dane, foregår i Canada. Ulvespor, ulvehyl og ulvejagter indgår naturligt i beskrivelsen af farmernes liv, men visse steder går bogen videre end denne realisme, for eksempel hvad angår skurken
Jensen, der betegnes som “en lurende Coyote” (s. 41), og Nicoline, der dukker
op endnu før ankomsten til Beaver Coulee og af fortælleren beskrives som “den
halvvilde Hund, der fulgte Transporten” (s. 29).14 Indtil Rasmus får ram på den
umiddelbart før det tidspunkt, de første besværligheder er ovre, og han skal af
sted for at hente Eva, strejfer Nicoline om gennem det halve af bogen. Fra at
være en halvvild hund går den over til af Charles Villeneuve at blive karakteriseret som et dyr med ulveblod i sig, da Rasmus udtaler, at enten må han eller
Nicoline væk fra Beaver Coulee (s. 92); dyret bliver et symbol på det, han har at
slås med, noget der må overvindes, hvis han skal have lov til at leve videre på
den plads, han selv har valgt. Også for Theodor bliver Nicoline til mere end et
konkret dyr:
“Nicoline blev ved, og Theodor blev stiv i Blikket. Der var mere end
Død i hendes Røst, der var Sorg og Jammer, alle Præriens usalige
Aander, – der var en Flod af levret Blod
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gennem Beaver Coulee, et hvidt Lig med udstukne Øjne drejedes rundt
i den sorte Strøm.
Og Nicoline skreg. Hun jamrede henfarne Slægter af Jorden, de rejste
sig krumbøjede af Sneen og saae, at der var kommen Mennesker, der
kunde pines.” (s. 81).
Nicoline, der starter som en irriterende plageånd, går altså over til at symbolisere mordlyst og ondskab; i det sidst citerede afsnit kommer ødelæggelsestrang over for mennesker frem.
Ulvenes tuden sammenlignes med lyden fra deres overnaturlige slægtning i
et ordvalg, der let omskrevet er hentet fra den ovenfor citerede “Vilde Dyr i
Canada” (Ross Dane, s. 98), og ulve som omskabte mennesker optræder også:
“Tre Ulve stod med sænkede Hoveder og opaddrejet Blik, smaa grønne Ruder
ind til faldne Sjæle.” (s. 186).
Romaner i 1930’erne
I En sjømann går i land er ulvene først og fremmest ydre realiteter, og når de
forekommer i metaforsammenhæng, beskriver de Røde Fane, der efter et slagsmål bliver Espens ven og omtales positivt. Fanen “lignet en ulv i gapet” (s. 204);
“det var noe tilforlatelig i hollenderens ulvegrin” (s. 206); “Fanen gjespet stort,
en statelig demonstrasjon av ulveflabben” (s. 215); “han drog på det og viste
ulvegapet” (s. 221). Ulvemotivet, som det kendes fra de tidligere bøger, skydes
i baggrunden i og med at Sandemose bliver optaget af Freud og psykoanalyse
og går i gang med at udforske mordet i Misery Harbor og Espen Arnakkes
opgør med Jante. Endnu kan disse ting ikke sammensmeltes med varulvemyter,
og Sandemose bliver i den første halvdel af 1930’erne så optaget af Jante, at ulve
og varulve i disse år fører en kummerlig tilværelse. I En flyktning krysser sitt spor
(både 1933- og 1955-udg.) taler Espen ganske vist om at have været besat af
dæmoner, men Espens erkendelse af og oprør mod Janteloven foregår via andre
metaforer og symboler, for eksempel den hellige sten, Adamsens lade og heste.15
Samme tendens ses i Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” og Der stod en
benk i haven.
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I Vi pynter oss med horn hedder det om Presten:
“Sykdommen hadde lenge holdt sig anonym, var bare til stede som en
skrekk. Han trodde ikke riktig på den lenger, men drømte stygt om den,
den listet omkring ham i søvnen som et stort skinnende kattedyr, en
slags sølvglinsende tiger av veldig størrelse, selve salvarsandjevelen.
Prestens angst var grenseløs når han drømte om den.” (s. 60).
Angsten i Prestens mareridt skyldes en indbildt kønssygdom og har her taget
skikkelse af et overnaturligt dyr fra kattefamilien. Denne tiger får efterhånden
en stadig større plads i hans bevidsthed og i romanens struktur; han ser den en
dag i vågen tilstand, og selv om han besvimer af skræk ved synet, indfører han
Tigeren i sine evindelige dagdrømme om oprejsning og andres beundring, fordi
dens magt ville kunne hjælpe ham, hvis de var i forbund (s. 199). Senere antager Tigeren skikkelse af en mand, der på samme tid minder Presten om angsten
for sygdommen, håner ham for hans seksualskræk, og truer med at dræbe ham
(s. 219).
Fra dette individuelle plan går tigeren over til et mere alment, nemlig første
verdenskrig; som efterskrifter til kapitlet “August 1914” står de to skitser
“Fenrisulven” og “Troen kan flytte tigrer”. Den første skildrer nyheden om, at
Tyskland har erklæret Rusland krig, som Fenrisulven, der er sluppet løs (s. 239240),16 inklusive en fortælling om en mand, der forvandler sig til en ulv og overfalder en kvinde. “Troen kan flytte tigrer” handler om Tigeren som herre over de
sjæle, som hverken Gud eller Satan vil have, og dens placering i forhold til de to
er vist ved, at den adlyder Satan og lægger sig for hans fødder. Ved slutningen
af denne skitse skifter perspektivet tilbage til det individuelle og den person,
der første gang blev nævnt i forbindelse med Tigeren, gennem Prestens
kønsangste dagdrømme om Helga (s. 242).
Sidste gang Tigeren optræder i bogen er i skitsen “Helgas bryllupsnatt”, hvor
den af Helga opfattes som både tiltrækkende
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og faretruende i seksuel henseende; hendes fantasier skifter mellem skræmt og
smertefuld underkastelse på den ene side og betagelse og lokken på den anden:
“Jeg var under tigerklør og luktet mitt blod. Det fløt i små bekker. Men
jeg stod også ved ruten, og Tigeren gikk langsomt forbi i månelyset.
Tiger, kom til vinduet mitt imorgen natt! [...] Jeg drømte om dens dype
brøl som en bue av lyd over fjorden. Jeg red uten bukse på lydbuen.” (s.
262-263).
Jf. i Varulven Felicias første møde med Erling, før han har erkendt varulven i
sig, og hendes efterfølgende drømme om, at han kan se ind i hendes værelse:
“Jeg, Kyske Felicia, var ikke kommet lett fra å bli åpnet. Det gjorde ennu
vondt når jeg gikk.” (s. 183).
“I blant overbeviste jeg meg nesten om at du var der. Da lot jeg som
jeg glemte å dra gardinet for vinduet. Jeg gav meg ekstra god tid til å kle
av meg og så gikk jeg naken omkring [...]” (s. 32).
Tigeren i Vi pynter oss med horn begynder og slutter som en magtfaktor, hvad
angår Presten og Helga. Ind imellem står skitsen “Troen kan flytte tigrer”, som
handler om, hvordan den har fået denne magt, og dyrets oprindelse forklares
religiøst-mytologisk. Gennem skitsens placering, som anden efterskrift til kapitlet “August 1914” og i forlængelse af den første efterskrift “Fenrisulven”, og
gennem feltherrenavnene Alexander og Tamerlan, forklares Tigeren tillige som
symbol på krig og ødelæggelse; “det nye tredje riket” (Vi pynter oss med horn, s.
242) henviser ganske vist til et rige, som hverken styres af Gud eller Satan, men
også i 1936 havde udtrykket en anden og klar politisk betydning. Tigeren er
først og fremmest et seksualsymbol, men på grund af dens skrækbillede, forvandlingsevne og associationerne til krig er den også en version af varulven; jf.
Erling Viks
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senere forestillinger om varulven: “Det gjorde ingen forskjell at den i blant
kunne vise seg som tiger eller sabelkatt.” (Varulven, s. 27).
I Brudulje fra 1938 17 er der flere ting, der inkorporerer ulve. Der er sammenligninger, der spiller på dyreudseende: “Lys [...] krenget leppene som et dyr.” (s.
22). “En og annen kunne stanse, vri leppene tilbake som en ulv [...] Negrene
liknet djevler.” (s. 160). Desuden er der et vampyrbillede som at “bite ham i
strupen” (s. 28), og tematisk er der dobbeltheden i Espen, der ønsker at komme
til Misery Harbor for at komme til klarhed over sin identitet og sin skæbne, men
samtidig viger tilbage for, hvad opdagelsen vil bringe; det er dette manglende
mod til erkendelse, der senere bliver til et af de vigtigste symbolelementer i
Varulven. Forsøget på at slippe væk fra dumheden (en lignende situation som i
kapitlet “Destruksjon”, Varulven, s. 83-87) ender med at Espen går i en ulvesaks
(Brudulje, s. 14).18 Erlings livsanskuelse (i øvrigt et for svulstigt ord efter Erlings
mening; se kapitlet “En mann uten livsanskuelse”, Varulven, s. 282-285), som
skyldes en erkendelse af varulven og dens magtlyst i hvert enkelt menneske,
findes også udtrykt i Brudulje: “Sydboen blandet seg ikke mye opp i det andre
gjorde; Han unte andre livet.” (s. 104-105).
Hovedpersonen i September, den sidste af Canada-bøgerne, er Røde Fane, og i
denne bog ses de negative ulvebilleder fra Ross Dane og den positive beskrivelse
af Fanen i En sjømann går i land kombineret på en måde, der foregriber den senere proces hos John Torson, Jørgen Haukli og Erling Vik. De opdager alle, at den
lykke, man eventuelt er i stand til at give omverdenen, afhænger af, hvor meget
man kan erkende egne mørke drifter og holde dem nede.
Ulve som kulissegenstande findes kun et par steder i September, hvorimod
ulvebilledet som noget negativt præsenteres allerede på bogens første side: Det
mulige krigsudbrud ses som Fenrisulven, der er sluppet løs, uden at der gøres
rede for, hvilke nationer, der tænkes på (s. 7). Men det billede af Fanen, der blev
opbygget i En sjømann går i land, findes også i September; han er
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Pedersens “vakthund” (s. 24), “en ung og ensom ulv” (s. 29), og senere “en eldre
rev” (s. 126). At han har fortællerens sympati er der ingen tvivl om i betragtning
af hans integritet og hans holdning over for Jante-atmosfæren; alligevel er Fanen
anno 1939 en mere sammensat figur end Fanen anno 1931. Han plages af jalousi, den følelse gennem hvilken Jan Venhaug kommer til at se varulven, og han
reagerer et sted over for Emil, Veras mand, i et rovdyrspring (s. 114). Vilfred
karakteriserer indirekte Fanen som et godt stykke af en nazist (s. 47), den fare,
der lurer på både John Torson og Audun Hamre, og beskriver den konflikt,
Fanen er kommet ud i: “Gjør deg ensom, Fane. Du meiner det så evig godt, men
du er i klørne på deg sjøl, din klovn!” (s. 51-52). Den uerkendte magt, der driver
Fanen, beskrives med et rovdyrbillede som en indre realitet og ikke en, der er
bestemt af ydre omstændigheder.
Ved bogens slutning, da Vera er død, må Røde Fane erkende, at han på en
måde har været morder (s. 176); når han tænker på hende, er det bl.a. gennem
en “pelsforet frakk [...] Den lå levende der [...] Han hadde strøket over frakken,
og kjennt som en brann i hendene.” (s. 165). I sin ydre fremtoning får han ved
en lejlighed dyreidentitet: “Det var noe fremmed i strupen hans, noe som ville
fram i tuting, som hos bikkja når den sørger.” (s. 175).
Sandemoses traditionelle outsider-helt har i September fået noget af ulven
inden i sig; den er ikke bare en skræmmende ydre realitet, og for at være klar
over sig selv og sin position blandt andre bliver det afgørende at være klar over
sin delthed.
Romaner i 1940’erne
I Det svundne er en drøm erkender John Torson – efter at have oplevet anden
verdenskrig gennem tyskernes besættelse af Norge i april 1940 – at der bor en
Hitler i ham, og sandsynligvis i alle; det er udelukkende på grund af psykiske
realiteter, fysiske voldshandlinger kommer i stand, om det så er mord på et
enkelt menneske eller en hel verdenskrigs ragnarok: “Hvordan kan det ha seg
at vi kjenner skam, en rent personlig skamkjensle, for andres

72
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 7: Tekster oversat til svensk, 1921-1922

destruktive drifter? Kan det komme av annet enn det at alle tilbøyeligheter er
felles for oss alle? Vi har holdt assyreren nede i oss, men han er der.” (s. 315).19
Assyreren, eller mørkemanden, som han kaldes andetsteds i bogen – eller
varulven; benævnelserne er forskellige, men tankegangen og sagens genstand
er den samme.
John Torson bruger ikke ulvebilledet i forbindelse med krigen, men når han
skal prøve at forklare sin egen kærlighedshistorie og deraf drage en almen lære
om førstekærlighed og dagdrømme: “Om du møter gjenferdet av henne har du
sloppet Fenrisulven løs. Går du deg bort i din egen krattskog, skader det deg
personlig mer enn flere verdenskriger.” (s. 330). (Jf. citatet i Varulven: “eg fór vill
i viuskogjen / ikringum ein elvestein,- / jutuldotteri narra meg, / eg fann ikkje
vegen heim.” (s. 309)).
I en drøm optræder Jenny, som John Torson svigter, med en stor schäferhund,
der gør ham angst (Det svundne er en drøm, s. 330), og en nat på sæteren forbereder hun sig til varulveforvandling (s. 92). Hans egen erkendelsesproces ender i
ønsket om endelig engang at fange og udspørge “kjærlighetens aller inneste
Faen”, for han har altid kun set dens lådne hale (s. 369). Det er det længste, han
når, og erkendelsen, der kommer så sent, at alle ulykkerne er sket, efterlader
ham uden kraft og livsmod; det er ikke en erkendelse, han selv kan bygge noget
nyt på, og ifølge fiktionsrammen er den udformet som en advarsel til hans søn.
Audun Hamre i Tjærehandleren ved udmærket, at der er en Hitler i ham, men
han har ingen anfægtelser af den grund. Han betragter sig selv som “en ensom
varg” (s. 62), men tilnavnet forekommer lige så rosende som om Røde Fane:
Hamre er nemlig garneret med en udsøgt samling irriterende og usympatiske
bipersoner, og forbryderen fremtræder derfor som en overmåde fornuftig person. Det pludselige, midlertidige ophør i rækken af ulve skyldes, at Sandemose
i Tjærehandleren er optaget af den asociales situation, niddingen og klabautermanden.20
Alice Atkinson og hennes elskere er igen en bog formet som en erkendelsesproces. Jørgen Haukli ser mod slutningen af romanen sig selv som en mand, der har
bragt ødelæggelse over de mennesker,
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han har kendt, men alligevel går bogens ulvebilleder udelukkende på hans
omverden; på fjeldet i Tyskland ser han for eksempel de ubestemte uhyggevæsener som “lådne anonyme” med vampyranlæg (s. 44-45)21, og han definerer
mørkeangsten som frygten for en sabelkat (s. 46). En enkelt ting, der senere indgår som et element i Varulven, er udførligt beskrevet her, dog uden at det sættes
i relation til bogens ulvebilleder:
“Alle regulativer om fornuftens rette bruk er like mange fjollerier. De
uttrykker alle sammen ett av tre: Maktbrunst, livsangst, eller begge
deler. [...] Penger og lærdom fører ingen til humanitet, og det gjør heller
ikke fattigdommen. Det gjør alene viljen til å gå i seg selv.” (Alice
Atkinson og hennes elskere, s. 102).
Disse tanker findes også hos Erling og bliver til noget af symbolkomplekset
omkring varulven: Manglende mod til erkendelse og dermed manglende mod
til at se varulven i sig selv. Jørgen Haukli fører ikke sin egen tese videre, men har
to forklaringer på, hvordan de “underjordiske” kan skabes – enten af ydre
omstændigheder, som i historien om kvinden, der indgiver ham frygt for, at hun
vil bide ham i halsen (s. 160), eller af en selv: “Djevler finns ialfall, selv om vi er
begynt å kalle dem nerver. Laver du deg en djevel er han en realitet.” (s. 155).
En tekst i Årstidene
Årstidene hefte 6 indeholder et kapitel med overskriften “Mannspersoner og
underjordiske”, en 3 1/2 side lang monolog, der har følgende indledning:
“Min kone hadde vært en tur i Oslo, og ved et glass om kvelden kom
hun til å minnes noe hun hadde opplevd på toget innover mot Oslo.
Innledningen var mest latteranfall, og plutselig fik jeg den idéen å sette
diktafonen på. Her følger beretningen så temmelig ordrett. Gjentagelser
og uvedkommende ting er skåret vekk.” (s. 77).
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Sandemoses andel i teksten er altså begrænset; næsten tyve år tidligere påstod
han i forordet til Reisen til New Zealand, at hans bidrag til bogen bestod i at file
den til (se p. 509), og noget lignende gør sig gældende her – tilsyneladende.
Det er yderst sjældent, at andre kommer til orde i tidsskriftet: De andre undtagelser er et sagligt forord af Johan Vogt (hefte 4) og et ultrakort brev fra Trygve
Braatøy angående insemination (hefte 6),22 hvilket i sig selv tyder på, at Eva
Sandemoses oplevelse må have været interessant. Det bliver den i det øjeblik, de
tre nydelige læger har forladt spisevognen, og deres pladser indtages af de tre
underjordiske, hvis udseende tydeligt afviger fra andre menneskers.
Beskrivelsen starter med detaljer og sammenligninger, som kun forekommer at
være maleriske: “[...] de hadde ikke panne, forstår du, hodene sluttet rett bakover fra øyebrynene, og bakover på hver skalle gikk det en beinkam liksom på
kraniet av en hund.” (Årstidene hefte 6, s. 78). Men senere bliver det til loddenhed, betændte øjne, kløer i stedet for hænder og andre hentydninger til dyriske
træk, og konklusionen er, at de tre gentlemen er blevet udskiftet med “tre falne
sjeler” (s. 80). Desuden er der en detalje, som fører videre til Varulven:
“Og så, så tok han som satt ved siden
av meg plutselig tak i brystet mitt og
spurte om han fikk lov å .... meg.”
(Årstidene hefte 6, s. 80).

“Felicia småsov et øyeblikk, men
våknet med et rykk ved synet av en
djevleskikkelse som kunne være gartneren Tor Anderssen på Venhaug.
Han hadde stått bøyd og ville grepet
henne i brystene med de skarpe klørne.”
(Varulven, s. 30).

I “Mannspersoner og underjordiske” er der på dette tidspunkt allerede nævnt
kløer i stedet for hænder, og også på andre punkter er der ligheder mellem de
underjordiske og gartneren: Abnorme, ikke-menneskelige skikkelser, underlig
stemmeføring og
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særpræget påklædning. Forespørgslen i spisevognen svarer til gartnerens ønskedrømme.
Varulven
I Murene rundt Jeriko beskriver Sandemose, hvordan han kom i gang med
Varulven:
“Det ble galt med motet også da jeg skrev de første spredte tingene til
Varulven, det måtte et innledende sprengningsarbeid til, og det skjedde
med en artikel jeg kalte Sjalusi, men senere Startskuddet. Da den var
offentliggjort lå veien åpen til å skrive Varulven.” (Murene rundt Jeriko, s.
12).
Karakteristikken af artiklen (først trykt i Perspektiv nr. 7, april 1958; i udvidet
form i Murene rundt Jeriko under den senere titel) antyder, at jalousi er et vigtigt
motiv i Varulven; man kan bl.a. pege på det tilsyneladende fravær af denne
følelse hos Jan Venhaug, for ellers kunne den på overfladen harmoniske trekant
ikke være blevet etableret, og jalousien siges netop at være død for dem, der har
“turdet holde synet av Varulven fast.” (Varulven, s. 306). Men artiklens betydning går videre, og de reaktioner på jalousi, der beskrives i den, ligger i forlængelse af, hvad der ovenfor er sagt om nødvendigheden af erkendelse;
“Sjalusi” sætter en allerede vunden erfaring i forbindelse med et af de adfærdsmønstre, der indgår i den senere bogs symbolkompleks.
Artiklen omhandler et af de mange ansigter, som varulven viser, og den er
udformet som en opfordring til at bearbejde nederlag og angst i stedet for at gå
til grunde i panik og had:
“Du står ikke som en ødelagt mann. Du står i en ønskesituasjon [...] du
fikk sannheten og all erkjennelsen over deg som et flammehav, og du
rømte med ild i håret – og nektet å vite det du nettopp hadde erkjent i
en verden af ild.” (Perspektiv nr. 7, april 1958).
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Metoden er at undersøge sine følelser og reaktioner for derved at blive klar
over, hvad de i grunden indeholder, og hvis man tør gå så langt, bliver man problemet kvit. Faren ligger imidlertid i, at mange er bange for at indse egne fejltrin
og derfor bliver ved med at lide under de gamle ideer: “Du tok aldri noe av
dette opp til ordentlig revisjon fordi du ikke turde se så megen villfarelse i øynene.”
Med Varulven fører Sandemose endeligt linien fra den psykoanalyse-inspirerede periode i 1930’erne sammen med de (var)ulve- og hundebilleder, der siden
1922 har rumsteret i forfatterskabet. Freudianske begreber som fortrængning og
selvanalyse får en ny dimension gennem inkorporeringen af varulvemyten, som
har eksisteret fra tidernes morgen.
Ved at citere fra den saglige, videnskabelige bog Der Werwolf (1862) henleder
Sandemose opmærksomheden på både den religiøst-mytiske side af sagen og
den alment symbolske:
“[...] hier entstand mit dem Hexenglauben die Vorstellung von
Menschen, die sich mit Hilfe des Satans aus reiner Mordlust zu Wölfen
verwandeln. So wurde der Werwolf in düster poetischer Symbolik das
Bild des thierisch Dämonischen in der Menschennatur, der unersättlichen gesammtfeindlichen Selbstsucht [...]” (citeret i Varulven, s. 28).
På samme side forekommer Erlings udsagn om “det falne menneske”, og gennem hele bogen er Erling den, der forklarer og kommenterer varulven som en
ydre og (især) indre realitet. Hans forudsætninger herfor er, at han selv har mødt
den og turde fastholde synet af den, at han analyserer sine egne svagheder. Han
ser den som noget, der er fælles for alle, “all den nød mennesket selv hadde
valgt.” (Varulven, s. 93). Og nøden, elendigheden, forekommer, fordi mennesker
er angste for at møde virkeligheden. Skrækken for at vide noget om sig selv bliver til hindringerne for en harmonisk tilværelse, og uden viljen og modet til
erkendelse er krigen den yderste konsekvens – og nazismen vejen til både det
enkelte menneskes og nationers undergang (s. 28).
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Fra tidligere bøger er nævnt Fenrisulven, der er sluppet løs, som billedet på
krig, og i Varulven anvendes ordene “i tjor” og “tjore” om den proces at kende
og styre sine indre destruktive kræfter (s. 300).23 Men varulven, billedet på det
faldne menneske, viser sig at rumme en mængde andre ting: Jalousi, magtsyge,
nazisme, selvbedrag, massens dumhed (Jante), fysisk og psykisk tvang, moraliseren. Fælles for disse ting er, at de går andre individer for nær, de er i uoverensstemmelse med det livssyn, som Erling bekender sig til: “Den sikreste vei
fram imot å få leve et liv slik som vi ønsker, er at vi innrømmer andre samme
rett [...] Alt er tillatt som ikke øver press på andre.” (s. 285). De ovenfor nævnte
destruktive kræfter er i romanen legemliggjort i Gulnare (forvandling fra menneske på grund af forældrenes mishandling) og Tor Anderssen (repræsentanten
for dumheden, den fantasiløse masse). Sidstnævntes udseende beskrives også
som en ulvs, bl.a. i kapitlet “Det svundne blir en drøm” (s. 30-33).
Ulvene (og hundene) fra 1920’ernes bøger, både de, der strejfer om i Canada
og Labrador, og de, der eksisterer i metaforvalget; 1930’ernes optagethed af
Freud; 1940’ernes romaner om den enkeltes erkendelse for derigennem at erfare noget om menneskers fælles egenskaber; de spredte hentydninger gennem
årene til Fenrisulven og varulve-myter – disse enkeltdele går i Varulven op i en
højere enhed. Titlen angiver det samlende tema, men lige så væsentlig som
bogens redegørelse for destruktionslysten i alle mennesker er dét krav om virkelighedserkendelse, som fremtræder. Og selv om Erling som nævnt er den, der
udlægger de farer, der på alle planer ligger i varulven, er han ikke fri for den –
hverken for ham eller andre er sejren nogensinde endegyldig. Han opgiver tilsyneladende aldrig kampen, men episoder i “Identiteten” (s. 130-133) og i
“Delirium” (s. 232-241) viser natsiden af Erling; Felicia husker sit første samleje
med ham, som om han var “gått på henne som et ulvemenneske” (s. 191), og
ved at nægte at flytte til Venhaug lader han varulven få større spil med hende,
end det ellers ville have været tilfældet.
Hvad angår de to andre hovedpersoner, gør lignende forhold sig
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gældende. Jan fyldes af hævnlyst efter mordet på Felicia, hans hænder omtales
på dette tidspunkt som “arbeidsklørne” (s. 379) og “det grå håret til Jan var ikke
til å få øynene fra.” (s. 380). Felicias ansigt beskrives fra første side med dyrebilleder: “hun krengte leppene fra tennene” (s. 9), “rovdyrmunn” (s. 111), “viste
sine brede tenner” (s. 122). Hun er herskesyg, under krigen har hun “drept, ikke
med kaldt blod, men som Varulven dreper” (s. 49), og hun leger hemmeligt med
den i Tor Anderssens skikkelse. I beskrivelsen af hendes tøj er der næsten altid
omtale af hendes bælte (s. 22, 25, 190, 409), et varulvetræk, der også nævnes i
forbindelse med Gulnare, Erling og Torvald Ørje (s. 40, 72, 235, 395).24
Når Fenrisulven omtales i forfatterskabet, er det altid uden nærmere forklaring; dens mytologiske status og dens rolle i forbindelse med Ragnarok forudsættes kendt. Hvad angår varulven, har Sandemose fra den udførlige bog Der
Werwolf valgt nogle få linier, der pointerer mordlyst og brutalitet og viser varulven som billede på noget dæmonisk i menneskenaturen – en tidligere tids tro på
en ydre realitet, der går over til at blive et digterisk symbol.25 Den metaforiske
og symbolske anvendelse af Fenrisulv, varulv og ulve veksler gennem årene,
afhængigt af hvilke motiver, der på de pågældende tidspunkter er vigtige for
Sandemose, indtil trådene samles i Varulven, der blandt mange andre ting også
er en personlig udlægning af almene myter. Her sammensmeltes de ydre, voldsomme begivenheder, der fra første færd er til stede i bøgerne, med Sandemoses
voksende optagethed af erkendelse.
*
De svenske tekster fra 1921-1922 er en broget lille samling, og det er ikke så
mærkeligt, at Sandemose foretrækker at se på de to noveller i Forum 1923 som
sin egentlige debut.26 Ikke desto mindre giver de førstnævnte et indblik i, hvilke tanker Sandemose tumlede med, både af litterær og politisk art, og man
finder her oprindelsen til adskillige væsentlige elementer i forfatterskabet.
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“Feber” er ikke opsigtsvækkende som digt, men i lyset af forfatterskabets
videre udvikling rummer den vakkelvorne sonet oprindelsen til det senere,
omfattende symbolkompleks omkring varulven og erkendelsen af natsiden.
Også “På Pantecost River” peger tydeligt fremover, selv om der stilistisk og
syntaktisk er et spring til de følgende Johannes V. Jensen-påvirkede noveller.
Det er imidlertid værd at hæfte sig ved følgende ting: Hovedpersonens navn,
flugtmotivet, identitetsskiftet, geografien og miljøet. For eksempel optræder en
tømmerlejr i fem af teksterne i Fortællinger fra Labrador og spiller en vigtig rolle
i Ungdomssynd, ligesom flodmotivet senere anvendes kraftigt – ulykken og sejladsen indgår i andre tekster, og skildringen af flodens løb udformes i to selvstændige tekster, hvoraf den ene senere indgår i en stærkt udvidet version af
den anden. Dobbeltgængerproblematikken i “På Pantecost River” udfoldes første gang i “Skilte Veje” i forfatterens bogdebut.
I “Status” antydes den mening om arbejderklassen, man senere finder i En
flyktning krysser sitt spor, og metatekst-forsøg optræder i “Diktarkärlek”. I den
selvbiografiske notits er der talrige detaljer, som senere får en anden udformning, men den unge forfatter præsenterer selvtillidsfuldt sig selv.
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Noter til kapitel 7
1

Dette kapitel er baseret på to tidligere offentliggjorte artikler, “Varulven og dens
forløbere”(Edda hefte 5, 1974) og “Sandemose-motiver i svøb” (Nytt lys på Aksel
Sandemose).

2

14/6 1921 noterer Sandemose i sin dagbog:
“Nattergalen slog i aftes ved Røde Port. Jeg har spist årets første blomkål –
jordbærgrød hos D. for flere dage siden. Høet står i stak, kattene vræler. Hvor
høet duftede. Og himlene havde de særeste nuancer ved solnedgang. Lilla,
blåt, alle nuancer i rødt. Trevlede skyer.” (Væths samling, Det kongelige
Bibliotek).
Et par uger senere indgår denne passage i et brev til Leo Estvad; da Sandemose
skal udforme sin novelle, vender han tilbage til sit dagbogsnotat, nu i form af et
brev fra Torsten til Solveig. Den private oplysning, at jordbærgrøden er spist hos
Dagmar Ditlevsen, som Sandemose gifter sig med senere på året, udelades. At kattene vræler, bliver i den fiktive tekst til, at de holder “djävlalarmande månskensserenader”, og de trevlede skyer forvandles til det lidt mere poetiske udtryk “seglande skyar och icke en vindpust.”

3

Også i “Flukten fra nesten ingen ting”, der har undertitlen “Noen sider av en selvbiografi” (Redningsskøyta julen 1947), fortælles om et dødsfald i en tømmerlejr og
den efterfølgende sejlads, men her mindre dramatisk: “Han lå i køya om morgenen
[...] Liket ble fraktet med en pram ned over elva dagen etter [...]” Vedrørende tidligere og efterfølgende versioner af “Flukten fra nesten ingen ting”, se p. 601-605.

4

“Karons båt” anvendes også, da Ariel er nær forliset (Klabavtermanden, s. 141;
Klabautermannen, s. 199), og da Gullhesten knuser hovedet mod bunden af jollen
(Vi pynter oss med horn, s. 309), selv om de andre besætningsmedlemmer sidder i
den og faldet skyldes skipperen. Den inkonsekvente anvendelse i sidstnævnte
roman kan skyldes, at Sandemose så sent som 2 1/2 måned før bogens udgivelse
planlagde følgende slutning:
“Skipperen slår til “Gullhesten” så han styrter ned i båten. Det er uklart om
det er et drap. De andre steller med ham i båten, de er sterkt beruset, sanser
sig ikke før de opdager de er i havsjø. De mister årene, det er mørk natt.
Boken slutter.” (Brev til Helge Krog, 8/9 1936; Væths samling, Det kongelige
Bibliotek).
I den færdige version fokuseres der på Gullhestens vision, således at læseren
ikke har mulighed for at vide noget om de øvrige besætningsmedlemmers skæbne.
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I “Sel” skildrer Sandemose, hvordan han tilbringer natten alene om bord på en
vens skonnert i en lille newfoundlandsk havn:
“Det gror noe som død op av et forlatt skib. [...] Akkurat dette hadde jeg
drømt med uhygge mange ganger: Være alene ombord i et skib en sur morgen, bestemt for et sted jeg ikke kjente.
Det var ikke så helt tilfeldig de opfant Charons båt.” (Tidens Tegn, 6/8 1938;
Sandemoses fremhævelse).
“Dagens historie” i Dagbladet, 1/7 1937, er undtagelsesvis et digt – de andre 31
bidrag til avisen fra sommeren 1937 er i prosa. Til forskel fra den melankolske tone
og de mange dødsbilleder i “To som har pint hverandre med lykke...” er dette digt
præget af desperation og rådløshed, udtrykt i et hverdagsagtigt sprog (“skrek som
besatte”, “tett som en potte”, “ikke det mindste gøi”). Her bliver jeg’et sat over
med Charons båd, men bliver ikke sluppet ind i helvede, fordi han kommer efter
lukketid, og han er dømt til at flakke om, mens hans utro kæreste sidder i himlen
og ler ad ham. – Et par udtryk fra digtet forekommer andre steder i forfatterskabet.
“De saliges øy”, som ikke er til megen trøst for jeg’et i digtet, er den første titel på
En palmegrønn øy, som Sandemose skriver det første udkast til det følgende år; “[...]
og hadde sin lykke / med alt som det ikke går an å trykke” genfindes i den bryllupssang til et ukendt par, som Erling Vik må tage højst 10 kroner for at skrive
(Varulven, s. 129).
Asmund Lien har gjort opmærksom på den (symbolske) rejse med båd, som
Carlson og John Torson skal foretage; de sidste ord i Det svundne er en drøm er: “[...]
nå rører han ved min skulder og sier at båten går.” (s. 377). (Se “Store John vender
tilbake”, Edda hefte 6, 1965).
5

Ifølge Sandemose blev “Elven” og en halv snes andre skitser, bl.a. “Te Deum” og
“Agnes, min deilige sommerfugl”, oprindelig skrevet 1920-1922 og rekonstrueret i
Sverige i 1943; se forord til Agnes, min deilige sommerfugl og Årstidene hefte 3, s. 8.
Det vides imidlertid ikke, hvordan den første version har været; heller ikke om den
er skrevet før eller efter “På Pantecost River”.
At billedet af elven og dens vej mod havet spøger i årtier ses også af andre
sammenhænge; for eksempel hedder det om linien i et forfatterskab, at “Elven
strømmer, med eller uten velvilje, den stanses heller ikke av at noen opfatter den
naivt” (“Svar”, Fesjå hefte 2, s. 30). I “Den norske revolusjon”, der handler om
udviklingen af de(t) norske sprog, beskrives Norges historie som
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“en elv, som strømmer alene gjennem skogene, og som engang iblandt blir sjalu,
fordi ikke også den kan flyte navnløs i havet.” (Social-Demokraten, 10/7 1935;
Sandemoses fremhævelse).
6

Samme tankegang udtrykkes i Det svundne er en drøm: “Et menneske var en strøm,
som en elv, aldri det samme fra minutt til minutt.” (s. 135). Her indgår ideen i John
Torsons fornemmelse af, at tidens uhjælpelige gang vanskeliggør opfattelsen af
egen og andres identitet.

7

Den eneste anden omtale af Sinclair forekommer i anmeldelsen af den norske oversættelse af World’s End fra 1940:
“Upton Sinclair, den gamle hateren og sleggesvingeren, er blitt en stor og
avslørende ironiker med årene. [...] Å lese En verden går under er å gjenoppleve den første og fjerne verdenskrigen.” (Aktuell nr. 23, 13/11 1948).
Blandt de bøger, der må have appelleret til Henrik, og som Sandemose omtaler
som udtryk for had (til det kapitalistiske system), kan nævnes The Jungle (1906) og
King Coal (1917).

8

Da teksten trykkes i Årstidene hefte 7/8, får den titlen “Atlantis”, hvormed alle de
uskrevne digte forlenes med en skønhed, som eftertiden kun kan drømme om –
parallelt med “Ennu så lenge efter hører jeg som en virkelighet den tunge susingen fra riggen [...] Jeg har sett fjerne kyster stige av oseanet mens jeg stod på det dekket hvor jeg aldri har satt min fot.”
I et andet sørlandsbrev skriver Sandemose, at han kunne have udviklet sig til
verdens største kunstmaler, “hvis en ikke hadde blitt distrahert da det gjaldt. [...]
Jo, Leonardo skal få beholde sin rang. Det fins ikke noe større enn å la være med å
la noe hende.” (Aktuell nr. 5, 8/3 1947). Sandemose kommer med disse humoristiske erklæringer om, hvad han kunne være blevet til, i den periode hvor sørlandsbrevene er fyldt med udsagn om, at han har fundet hjem og har fået alt, hvad han
drømte om i livet.

9

I dette kap. gennemgås kun de aspekter af Fortællinger fra Labrador og senere bøger,
der har at gøre med varulvesymbolet; for øvrige sammenhænge, se de følgende
kap.

10

Wilhelm Hertz: Der Werwolf, s. 77, 79, 80. Andre genstande, der omspænder hele
kroppen eller en del af den, hører også til varulvemyterne, for eksempel ringe,
kæder eller halstørklæder; jf. at Graa Jærv junior i slutningen af “Kraojja” lader sit
halsklæde slæbe i den myrdede skippers blod, før han tager det på igen.
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I Varulven citerer Sandemose fra Hertz’ bog i kapitlet “Skyggen af Varulven”,
som slutter med Erlings ord om, hvor tiltrækkende Felicia er i “perlekjede og armbåndsur” (s. 29). Det er hun utvivlsomt, men samtidig er hun letpåklædt på en
måde, der spiller på varulvemyten.
11

I Klabavtermanden består billedsproget af to lag: Gösta har øjne “der kunde minde
om maanebelyste Kratersøer [...] Man [...] havde en trykkende Bevidsthed om, at
bag dem lurede en Tiger paa et Bytte [...]” (s. 23).

12

I Aksel Sandemose først i 20’rne er trykt et udkast til en sonet fra december 1920,
hvori jeg’et nævner sine “krængede, bristede læber” og “rovgriske kæber” (s. 82).

13

Først anvendt i kronikken “Klabavtermanden” (København, 7/12 1926), der indgår
i bogen.

14

Nicoline i Ross Dane har trods sit usædvanlige navn kun ét lighedspunkt med det
ret tomhjernede egern Nicoline, som Erling fodrer i Felicias bryllup: Også den bliver
et husdyr (hos den beregnende og skurkagtige Jensen).

15

I en enkelt sammenligning skriver Espen, at fabriksfløjten “brøt inn i de rå vintermorgener som en tuten fra Helvedeshunden” (1933-udg. s. 22, 1955-udg. s. 34).

16

Både i prologen til “August 1914” og i epilogen “Fenrisulven” nævnes udtrykkelig
Tysklands krigserklæring, ikke stormagternes våbenraslen i almindelighed; grunden er sandsynligvis, at både i prolog og i epilog profeteres om anden verdenskrig,
jf. at artiklen “Nazismen og frelsesarmeen” afsluttes med ordene “Fenrisulven er
det eneste uforfalsket germanske nazismen har frigjort i Tyskland.” (Dagbladet,
23/4 1934). I sit første sørlandsbrev hentyder Sandemose også til tyskerne, når han
omtaler “disse årene da noen hadde sloppet Fenrisulven løs.” (Aktuell nr. 13, 1/12
1945).

17

Som nævnt i kap. 15 bygger Brudulje i høj grad på otte af de ti artikler, som
Sandemose skrev om sin rejse til Newfoundland og Caribien i 1938. I “Sct. John’s”,
den ene af dem, der ikke blev inkorporeret i bogen, iagttager fortælleren en ulv
eller husky:
“De heslige, upålitelige øinene og den lurende gangen var ikke til å ta feil av,
og halespissen var ikke snudd op. Labradorhunden er av ulveslekt, og der
har de bruk for den, og kan forresten ikke undgå at tispen parrer sig med
ulven. Men de vet om djevelen i dyret, og passer sig for den.” (Politiken, 10/5
1938).
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18

Den første version af denne skildring er “Fortapelse” (Tidens Tegn, 26/8 1937).

19

Sætningerne er først trykt i artiklen “Dansen gjennom skuggeheimen” (Göteborgs
Handels- och Sjöfarts-Tidning, 29/9 1943); se også p. 659-660.

20

Se Niels Birger Wamberg: “Tjærehandleren – en røverroman” (Sandemoses ansigter,
s. 175-191).

21

I anmeldelsen “Insektstater” skriver Sandemose derimod, at mennesket er “prisgitt
lådne og skumle drifter til ødeleggelse” (Friheten, 23/11 1946).

22

Der ses her bort fra gendigtningen af Blicher i hefte 13 og diverse citater, for eksempel mottoet i hefte 1, som er hentet fra et digt af Inger Hagerup.

23

Omtalen af Fenrisulven i et sørlandsbrev (Aktuell nr. 15, 26/7 1947) falder mere
sammen med den senere opfattelse af varulven som en destruktiv kraft:
“Det kan lykkes for deg å nøytralisere den som er ditt andre jeg eller smelte
ham inn i ditt vesen eller la ham sitte igjen på en kneipe i Oslo. Men helt død
og borte blir han aldri [...] Han er Fenrisulven som slet seg engang da en var
ung.”

24

Første gang, Erling møder Gulnare, er hun iført en blå kjole med gråt bælte.
Kombinationen er her barnlig uskyld (den blå kjole hører traditionelt til
Sandemoses unge pigefigurer) plus det dyriske, som senere bliver fremtrædende.

25

Blandt Sandemoses noter fra tiden ved Staby Vinterlærer-Seminarium 1914-1915
(nu i Væths samling, Det kongelige Bibliotek) finder man:
“Var-ulv = Slem-ulv
(antagelig af Gærningsordet (ond) værre,
værst
har antagelig været:
var, værre, værst.”
Optegnelsen, der er fra april 1915, har imidlertid ikke givet anledning til yderligere skriftlige spekulationer fra den unge Sandemoses side. Den står indflettet
mellem notater, der må være gjort i forbindelse med undervisningen i katekismus
eller religion;

85
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 7: Tekster oversat til svensk, 1921-1922
et par sider før den filologiske udredning af ordet varulv finder man: “Helgenerne
blev skyllet bort af Reformationen ligesom de gamle Guder af Kristendommen” –
jf. den senere optagethed af Tors fordrivelse.
26

Da Frits Johansen og Johannes Væth arbejdede på bibliografien Aksel Sandemose og
Danmark, skrev Sandemose om sine tidligste arbejder i brev til Væth (14/6 1961), at
“det var jo bare noe lort. [...] Hvorfor ikke senke det hele i glemselens hav?” (Væths
samling, Det kongelige Bibliotek).
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8. FORTÆLLINGER FRA LABRADOR
Da Sandemose i 1948 var med i serien “Den første novellen” i det norske
Magasinet (og “Min første Novelle” i Social-Demokraten, Hjemmets Søndag), var
han repræsenteret med “Matrosen gaar i Land”. Denne novelle kan læses i
debutbogen Fortællinger fra Labrador fra november 1923, men havde forinden
stået i Johannes V. Jensens tidsskrift Forum i maj 1923.
Det første novellebidrag til Forum var imidlertid “Den blinde gade”1, der stod
i marts-nummeret fra 1923, og som ligeledes kom med i Fortællinger fra Labrador;
disse noveller har nr. 7 og 8 i bibliografien.
Sandemose har utvivlsomt set på Forum som det tidsskrift, han debuterede i
som novelleforfatter – for alvor. Hvis han skulle have holdt sig strengt til sandheden, skulle hans første trykte novelle jo være en af de til svensk oversatte tekster (bibliografiens nr. 2, 3 eller 4), der alle er fra december 1921. Men kvalitetsmæssigt er der fra disse et godt spring op til de to noveller, som Johannes V.
Jensen sagde god for; at “Matrosen gaar i Land” i 1948 blev udpeget som novelle nr. 1 i stedet for “Den blinde gade”, kan simpelthen skyldes, at Sandemose
huskede galt, 25 år efter den blev trykt; en anden mulighed er, at den er skrevet
før “Den blinde gade”; eller også så han med hensyn til titler en nydelig symmetri i, at “Matrosen gaar i Land” blev udnævnt til hans første novelle, når hans
første norske roman hed En sjømann går i land.2
En tredje novelle i bogen, “Ulv og Los”, havde også været offentliggjort
(København, 8. juli 1923). “Ulv og Los” og “Matrosen gaar i Land” indgår praktisk talt uændret i Fortællinger fra Labrador, eftersom de få forskelle kun bunder i
tegnsætning og angivelse af afsnit, mens “Den blinde gade” i bogversionen får
en lidt ændret titel (“Blind Gade”) og både rummer et par forkortelser og nogle
udvidelser.
Af de elleve noveller i bogen er der fire, der får lov til at

87
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 8: Fortællinger fra Labrador
hvile i glemsel indtil Fortællinger fra Labrador udkommer i 2. oplag i 1972: “Blind
Gade”, “Ulv og Los”, “Vandring” og “Jægere”. For de øvrige syv er historien følgende:
“Forlis” oversættes til svensk og er med i antologien Berättelser från de sju
haven (1945).
“Matrosen gaar i Land” dukker som nævnt op i 1948.
Et element fra “En Dolk i Ryggen” anvendes i en postuleret selvbiografisk
skitse “En Klovn i Paradis” i 1944 (let ændret svensk version samme år; se p. 676679), og hele novellen optrykkes i 1963 på dansk i et norsk blad (Bindestreken nr.
10, oktober 1963).
En helt ny version af “Lucy” publiceres under titlen “Kjærlighet er mange
ting” i 1935, og i denne nye version indgår en enkelt episode fra “Høg over Høg”
(samme anvendes i ovennævnte “En Klovn i Paradis”).
“Kraojja” forkortes kraftigt og bliver til “Mange slags rettferdighet” (1935).
Endelig undergår “Skilte Veje” diverse forandringer i de følgende år; den sidste version står i Årstidene hefte 7/8 1953 og er også optrykt i Dans, dans, Roselill
– (1965), hvor den er ene om at repræsentere debutbogen.
Alt i alt er der således en novelle, “Den blinde gade”, der med Fortællinger fra
Labrador får sin endelige udformning; seks noveller, som der kun foreligger én
version af (oversættelsen til svensk af “Forlis” og optrykket af “En Dolk i
Ryggen” regnes altså ikke for nye udgaver); to noveller (“Høg over Høg” og “En
Dolk i Ryggen”) hvorfra en enkelt episode benyttes; og tre, som senere trykkes i
ændrede versioner.
I det følgende gennemgås først de noveller, der med Fortællinger fra Labrador
får den endelige udformning, og dernæst de, der senere offentliggøres i nye versioner; noveller, der i større eller mindre grad indeholder elementer af varulvesymbolikken, er i forbindelse med dette aspekt allerede omtalt i det foregående
kapitel, men behandles her ud fra øvrige sammenhænge i forfatterskabet.
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“Den blinde gade”/”Blind Gade”
Den første og længste del af “Den blinde gade” foregår i Labrador; slutningen udspilles i Danmark fire år senere. Hovedpersonen er matrosen Jim på dampbarken Harmony, og motivet er den skæbne, der er overgået eskimoerne i den
lille by Okkak-ya, efter at de hvide er trængt ind på deres tidligere enemærker:
“75 procent af folkene i Okkak-ya er halvblods, resten ødelagte eskimoer [...] De
er gaaet fra deres ejendommelige kulturs højeste form over i vor den laveste”,
siger den stedkendte Drewsen, som Jim er på udflugt med. Skylden lægges fortrinsvis på herrnhuternes missionsvirksomhed, og Jim, der hidtil har været en
ret naiv iagttager af eskimoernes levevilkår, bliver smittet af Drewsens desillusionerede holdning.
Da vi møder Jim fire år senere, går han frysende og arbejdsløs i København og
læser ved et tilfælde et interview med en videnskabsmand, der ved hjemkomsten fra Labrador udtaler sig rosende om missionsvirksomheden og dens indflydelse på levevilkårene i Okkak-ya. Jims erindringer om byen gør ham rasende på denne “statsunderstøttede lærde hallunk”, og der lægges op til, at raseriet skal gå ud over en flue, der kravler rundt. Slutningen kan tyde på, at menigmands erfaringer skal regnes for mere værd end akademisk viden, men Jims
personlighed er stadig temmelig tåget for læseren.
Titlen hentyder til den retning, eskimoernes kultur har taget på grund af
raceblandingen, og den kristne missionsvirksomhed får én over nakken og
udstilles grundigt gennem aviscitatet. Der er imidlertid endnu et aspekt i novellen: Drewsen er tilsyneladende på eskimoernes side, men dog ikke mere, end at
undergangen efter hans mening kunne være rimelig nok, bare naturfolkene ikke
opgav ånden “uden nogen fornuftig evropæisk grund [...] Drak de sig væk fra
tilværelsen, naaja, vorherre være med dem.” Desuden pointerer han raceblandingens uheldige side: “[...] jeg kalder aarsagerne til redeligheden for svineri,
blodskam, utugt, værre end omgang med dyr. Lad træets grene vokse hver for
sig, og træet blir rigtigt træ.”3
I den første version angives Jims efternavn ikke, og man hører
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intet om hans to alias’er, som der i den lidt ændrede version, “Blind Gade”, oplyses om hen mod slutningen: I lighed med den døde Jack i “På Pantecost River”
drejer det sig om en dansker, der antager et engelsk navn – eller rettere, i dette
tilfælde hele to, omend årsagen hertil ikke forklares. Fortællerkommentaren i
den anden version (Fortællinger fra Labrador, s. 118-119) og det korte glimt fra
Spanien understreger, hvordan Jim alias John alias Herman er ved at synke til
bunds, og parallellen mellem hans egen nedtur og den ynkværdige forandring
blandt de forhenværende naturfolk i Okkak-ya bliver dermed tydeligere end i
Forum-versionen.
Det er værd at bemærke, at Drewsens bemærkning om det forkastelige i
raceblanding er strøget i bogversionen, for i alle de tre bøger, der udkommer året
efter, er der racediskriminerende betragtninger. I “Manden fra Hulen” er der
Erik Skjelholms karakteristik af “en usædvanlig fjantet Nar, der efter sin
Opførsel godt kunde regnes for Kvadron eller endog Mulat, i enkelte Øjeblikke
Neger” (Storme ved Jævndøgn, s. 37); i Ungdomssynd kan en anden helt, Vilhelm
Kjær, uanfægtet tænke, at “de brogede Racer følte han sig fjernere beslægtet med
end med Dyrene” (s. 100); og i Mænd fra Atlanten hedder det i en fortællerkommentar, at “[sømanden] lukkes fra Ungdommen af i Sjælen som en Hottentot”
(s. 35). 4
“Matrosen gaar i Land”
Dampbarken Harmony og dens rute optræder også i “Matrosen gaar i Land”,
dog uden Jim. Matrosen, der går i land (rømmer), er danskeren Sigurd Larsen,
og scenen er Newfoundland, hvor også Espen Arnakke rømmer i En sjømann går
i land, men under mere dramatiske omstændigheder og med en grundigere
beskrivelse af hovedpersonens psykologi.
Newfoundlændernes historie om Karls oplevelser stilles i “Matrosen gaar i
Land” op som en kontrast til Sigurds fredelige og næsten farceagtige rømning:
“[...] næsten altfor intimt optog han den i sig. Ved Hjælp af sine Erfaringer klargjorde han sig hurtigt den simple Tragedie.” (Fortællinger fra Labrador, s. 67).
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Hensigten er at fortælle, hvad Sigurd i en lignende presset situation ville være i
stand til, hvorved den indskudte historie om Karl skal bidrage til en forståelse
af novellens ellers ikke særlig reflekterende hovedperson – Jorunn Hareide har
argumenteret for, at Sigurd nok er en primitiv “lykkemand”, men at han bærer
kimen til en “nidding” i sig, og at forholdet mellem Jack Sydney og Sigurd, der
begynder med slagsmål og ender med venskab, introducerer motivet kærlighedshad mellem mænd (Høyt på en vinget hest, s. 44-45). I denne forbindelse kan
også nævnes det affektladede forhold mellem Vilhelm Kjær og bådsmanden i
Ungdomssynd.
Fire detaljer fra “Matrosen gaar i Land” kan følges et stykke på vej:
1) På vej til Millertown-skovene er Sigurd ved at dø af kulde, og under et
ophold i en uopvarmet stationsbygning rusker Ralph, en af de andre fire skovarbejdere, gentagne gange i ham, for at han ikke skal falde i søvn. Ralphs handling er præget af bekymring for Sigurd, og kun en enkelt gang skinner en anden
tankegang, måske grovkornet humor, igennem: “Jeg skal ikke have noget af at
bære dig paa et Brædt tilbage [...]” (Fortællinger fra Labrador, s. 69). Det ender
med, at de alle falder i søvn og af togføreren og fyrbøderen bliver slæbt ud i
toget og lagt ved siden af kakkelovnen for at tø op.5
Om denne scene er inspireret af noget selvoplevet er tvivlsomt, men i epistlen
“Kranglefantene” (Aktuell nr. 26, 11. juni 1960; optrykt i Murene rundt Jeriko, s.
158-159) fortæller Sandemose i jeg-form om en lignende episode. Den tidsfæstes
til december 1916; stationsbygningen beskrives mere indgående og jeg-fortælleren er nu på vej fra Millertown6 sammen med “min plageånd fra den tiden jeg
hadde arbeidet der. Han står for meg som kanskje det mest ondsinnede menneske jeg har møtt [...]” I denne version er han navnløs, og mens læseren af
“Matrosen gaar i Land” intet får at vide om Ralphs udseende, beskrives plageånden på en tydeligt negativ måde i epistlen: “Min felle var en mager mann på
omkring tredve med et likblekt, skarpt ansikt, stikkende øyne og svart hengelugg [...]” Han holder fortælleren i live og tvinger
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ham op på toget, men til trods for at han jo faktisk redder fortællerens liv,
sammenlignes han med kz-vagter i Sachsenhausen:
“I den bitre isnatten hadde han ingen andre å bruke seg på, og for det
formålet skulle jeg overleve. [...] jeg var ikke et øyeblikk i tvil om, og er
det ikke nu heller, at han gjorde det for ikke å miste et øyeblikk av sadistisk lyst som han ikke lengre kunne få avløp for hvis han lot et lik ligge
igjen i skogen.”
Det uhyggelige i optrinnet forstærkes af, at de to befinder sig alene på stationen; i “Kranglefantene” er den hjælpsomme Ralph 37 år senere blevet til en
navnløs sadist, indbegrebet af den dumhed, som så meget af forfatterskabet
bekæmper, mens den voksne Sigurd er blevet til en febersyg og sulten 17-årig.
Alt i alt er en dramatisk, men udvendig beskrevet episode ændret til noget selvoplevet og indføjet i en større sammenhæng.
2) Den i “Matrosen gaar i land” refererede idé om, at havet giver de døde tilbage ved Kristi Himmelfartstid, er kernen i en lille artikel, “De druknede”
(Berlingske Tidende, 8/5 1924). Her tages der udgangspunkt i egne barndomsoplevelser ved Limfjorden, inden teksten slutter i et spøgelsesagtigt syn af morild,
der minder om “en Hær af hvide Ansigter, som stirrer mod Land.” I Der stod en
benk i haven er beskrivelsen mere nøgtern (og drastisk) og indgår i en opsummering af vinterens tristesse, der minder om synet af tre druknede, “alle ennå i
oljehyre som var spent stramt omkring de opsvulmete likene. Ansiktene var
bare ben.” (s. 38).
3) Episoden i En sjømann går i land, hvor Espen sendes op i masten, foregribes
i “Matrosen gaar i Land” med fortællerkommentaren om skandinaviske søfolk,
der “uden at skænke det en Tanke [sætter] Livet i Pant for at bjerge den sidste
Las af et flænget Raasejl” (Fortællinger fra Labrador, s. 56);7 men i novellen er
sådan en tur professionel selvfølgelighed for de mandige typer, hvorimod turen
for den blinde Espen bliver til oplevelsen af at være “en helgen som de spyttet
på” (En sjømann går i land, s. 33).
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4) Beretningen om Karl og de blodige begivenheder, som han var indblandet
i 28 år tidligere, indledes med skildringen af Betty, der lister sig væk fra gildehusets vindue: “Hendes Øjne var ophovnede af Graad, for derinde sad
Skipperen fra Seven Brothers, Manden hvis Barn hun ventede, med Lyse
Gertrude paa sit Knæ.” (Fortællinger fra Labrador, s. 61). Scenen med at se ind på
rivalen og forelskelsens genstand forekommer i adskillige efterfølgende tekster,
for eksempel i “Fædrenes Synd” (se p. 215) og i “En Rømningsmand”
(København, 23/1 1927), hvor Alfred chokeret opdager, at hans tilbedte Judith
fejrer bryllup med en lokal fisker; situationen med at være den udenfor stående, der ser ind, bliver i Det svundne er en drøm et af hovedpunkterne i John
Torsons (halvhjertede) forsøg på at finde frem til sandheden om mordet på
Anton Strand.8
En dramatisk variation forekommer i En sjømann går i land, hvor Espen ligger
på loftet og hører, at en mand og en kvinde har samleje nedenunder:
“Det kom vrede i mannens stemme, en brummende okse. Så blev det
stille. Da lød et klageskrik som blev kvalt under en hånd. Lyden slo
Espen i ansiktet som en pisk. Hå, en bryllupsnatt, tenkte han og vilde
være kynisk, men hjertet slo med tunge slag, og blodet fosset i ørene.”
(s. 62).
Først bagefter, da han ser ud gennem vinduet, går det op for ham, at det drejer sig om John Wakefield og Eva, som han er forelsket i, og da John kort efter
tirrer ham, ender det med det berømte mord i Misery Harbor.
“Ulv og Los”
“Ulv og los” er i optrykket i Fortællinger fra Labrador inddelt i to kapitler, hvilket tydeliggør kompositionen. I det første udspilles handlingen udelukkende i
dyrenes univers, men for at beskrive dem griber fortælleren til de p. 60-62 citerede sammenligninger med mennesket. Også i naturbeskrivelsen er der henvisninger til elementer uden for fauna og flora: “Der ved Søen er
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en kilometerbred Stenplade brækket over paa Midten, saa den ligner et Hustag
med svagt skraanende Flader. Tagskægget forsvinder i Jorden, Ryggen er
grønklædt.” (s. 33). Ulven er både i stand til at tænke, huske og føle hævnlyst,
og via sammenligningen med mennesket bliver teksten ikke kun en novelle om
dyr, men indgår i den linie, der ovenfor er skitseret i forbindelse med digtet
“Feber”.
I kapitel 2 overgår synsvinklen til de to jægere Fred og Henri; en tredje person er en dansk sømand, der er rømt fra sit skib, noget der ifølge Fred er et
nationalt karaktertræk hos danskere (s. 36); han omtales som “en stædig Hund”
(s. 36), og da han dukker op ligner hans blodige hænder kløer. Gennem den
beskrivelse fungerer han som en overgang til det hævnopgør mellem ulv og los,
der blev lagt op til i slutningen af kapitel 1. For jægerne, der ikke kender baggrunden, er det blot en kamp til døden, hvor de går glip af lossens værdifulde
skind, og deres forståelse af det, de ser, er derfor mindre end læserens, eftersom
det drejer sig om den ulv, der spillede hovedrollen i kapitel 1, og som nu tager
hævn over, at lossen havde ædt dens afkom.
“Vandring”
I “Vandring”, der i lighed med “Ulv og Los” foregår i Labrador, er et af motiverne den modsætning mellem europæisk kultur og ur-kultur, som skildres i
“Den blinde gade”/”Blind Gade”.
Den ene af de to hovedpersoner, George, er af europæisk afstamning, og han
forestiller sig “Landets Ejere bryde sammen for den hvide Mands i alskens Last
hærdede Styrke” (s. 101). Den anden hovedperson er Gool, som er halvt eskimo,
halvt indianer, et naturmenneske, der konstant reagerer instinktmæssigt og hurtigere end George opdager en tilsyneladende faretruende situation (s. 92). At
han er forskellig fra George og har kontakt med andre planer af tilværelsen end
denne viser sig især i den vision, der afslutter novellen. Her er Gool i stand til
at fremmane, hvad en dansk rømningsmand, som de mødte tre år tidligere,
oplevede før sin voldsomme død. Mens denne vision kan
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ses som det første eksempel i forfatterskabet på nedarvet bevidsthed om kulthandlinger,9 peger situationen også frem mod det første kapitel i Tjærehandleren,
hvor Verner Vestad i et syn erfarer, hvad Audun Hamre var ude for otte måneder tidligere. Kraften af oplevelsen viser sig ved, at i begge tilfælde synker
“modtagerne” hen i en bevidstløshedsagtig søvn.
Endelig er der i “Vandring” et eksempel på det kærlighedshad mellem
mænd, der også spillede en rolle i “Matrosen gaar i Land” – venskabet mellem
Gool og George sættes alvorligt på prøve, da de begge forelsker sig i den gifte
Metty, og de kan kun få afløb for deres indbyrdes jalousi gennem en primitiv
kraftprøve om, hvem der kan bære flest tunge jernplader på én gang, hvorunder
Gool bliver grebet “af en Vild Trang til Mord” (Fortællinger fra Labrador, s. 104).
Men da Gool slæber sig en brok til, afblæses konkurrencen øjeblikkeligt, og rivalens omsorg kommer frem i stedet: “George bar ham paa sine Arme til Hawke
Bay.” (s. 104).10
“Jægere”
“Jægere” er den novelle i bogen, der forekommer mest pointeløs, men nogle
af de ydre ting fra andre tekster genfindes også her. Scenen er Newfoundlands
skove, herunder en tømmerlejr; matrosen er denne gang norsk, og selv om det
ikke er ganske sikkert, at han er rømt fra sit skib, er der noget skummelt i hans
fortid: “Ogsaa det jagede Menneske opgiver Samlivet med sine Jævninge ligesom Newfoundlands eneboende Bævere”, tænker Bjørn (s. 123), som ikke er den
eneste, der er på flugt – et identitetsskift forekommer også i “Jægere” (s. 131), og
når man har læst alle Fortællinger fra Labrador, ser tømmerlejrene i Canada,
Labrador og Newfoundland nærmest ud til at fungere som refugier på linie
med Fremmedlegionen.
Konkurrencementaliteten kommer denne gang ikke frem i jagten på en pige,
men på en ren, hvilket åbenbart kan komme ud på ét, for den anden jæger
benævnes “Medbejler” (s. 125); ellers er det kun detaljer, der peger fremad fra
denne novelle. Nævnes skal dog erindringen om “en Hest Bjørn i sine
Drengedage havde set faa Benet brændt over af Lynet” (s. 128) – i “Jægere” en
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sammenligning vedrørende den panik, der griber arbejderne under skovbranden, i En flyktning krysser sitt spor en barndomsoplevelse, der i mange år skræmmer Espen, når han husker “Det merkelig levende ben midt på veien” (1933udg. s. 41, 1955-udg. s. 47). Senere indgår benet i Espens billedlige fremstilling
af, hvad der skete, da niddingen/klabautermanden Espen dræbte lykkemanden/den flyvende hollænder John Wakefield: “Det var lynet som slo ned fra tordenhimmelen min og brente benet av hingsten til Adamsen.” (1933-udg. s. 330,
1955-udg. s. 419). 11 (Se også p. 252-253).
Endelig er der Bjørns længsel, da han befinder sig flere timer alene ude i skoven:
“Skoven viste Liv igen efter Menneskets Komme. Det var som havde
den Tanke Magt til at gøre ham baade med Legeme og Sjæl til et med
den ældgamle Granskovs dampende Bund hvor Luften var gennemvævet med usynlige Net af narkotiske Dufte fra Forraadnelsen. Akja, at
blive en tankebefriet Del af denne Højtid, slukke sin usalige Vandreild
og blive salig...” (Fortællinger fra Labrador, s. 124).
Denne idyl kan ses som en kontrast til det billede af den brændende skov, der
males i slutningen af novellen, men samtidig er der en god del naturmystik i
tanken om på denne måde at blive ét med skoven. At “slukke sin usalige
Vandreild” kan forstås som at nå til sit bestemmelsessted, “tankebefriet” tyder
på, at man er sine bekymringer kvit, og “Højtid” kendetegner noget, der er større end det enkelte individ. Ordene forrådnelse, usalig og salig kan endvidere
henvise til en dødslængsel.
Nu er usalig et ord, Sandemose ikke ofte tager i pennen, men det forekommer
i den sidste sætning i Felicias bryllup, hvor Erling er på vej fra Stockholm til Oslo
og fra flyet bevæget genser Nesodden, hvor han sammen med Gulnare befandt
sig en enkelt dag i paradis 44 år tidligere. Han får fornemmelsen af, at flyets
skygge samler de to unge op og rejser videre med dem, lige til landingen i
Fornebu “hvor skyggen endelig efter mange usalige
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år gikk i ett med sitt opphav.” (s. 218). Erindringen munder på denne måde ud
i en sammensmeltning af Erlings forskellige personlighedslag og kan dermed
tillige ses som en forsoning med fortiden – som Erling også har kæmpet med
under sit besøg i Stockholm, bl.a. i gensynet med den gamle kæreste Chi-i.
“En Dolk i Ryggen”
Mens “Vandring” kunne betegnes som pointeløs, er “En Dolk i Ryggen” nærmest bombastisk i præsentationen af en tragedie. De to centrale personer er
James og Ulven, der møder hinanden i en tømmerlejr i Labrador. Som i
“Matrosen gaar i Land” skal der først et slagsmål til, før de føler sig trygge ved
hinanden, og derpå fortæller Ulven om en hændelse, som han har været vidne
til, et barn og en ung kones død. Først da han er færdig med sin beretning, opdager han forfærdet, at han er i selskab med den mand, som hidtil har levet i uvidenhed om, hvad der er sket med hans familie. Der bliver lagt op til denne pointe et enkelt sted: “Ulven [...] lagde ikke Mærke til, at James blev underligt stille” (Fortællinger fra Labrador, s. 135), og næste morgen skilles deres veje, da enkemanden vender ryggen til menneskene for at søge tilbage til naturen: “James
[...] satte mekanisk og lukket ivej, en knækket Mand, der gik tilbage i Skovene.”
(s. 138).
En enkelt detalje fra novellen – barnet der havner i en gryde med kogende
vand – anvendes ti år senere i En flyktning krysser sitt spor; her drejer det sig om
Espens mors lillesøster, Ingebjørg. Episoden og navnet er også med i “Geitost og
gamle graver” (Aschehougs Magasin nr. 3, marts 1934), en ellers overvejende
humoristisk erindringsskitse om et besøg i Norge i 1919; her har denne beretning om barnets død en lille eftertænksom sløjfe: “Ingen vet hvad de døde blir
skånet for” (udtrykt af Sandemoses mor og istemmet af ham), hvorimod medfølelsen i novellen rettes mod James. – I andre forbindelser kan det iagttages,
hvordan Sandemose gør sine fiktive personers oplevelser til sine egne, men episoden i “En Dolk i Ryggen” og i En flyktning krysser sitt spor er inspireret af, hvad
moderen har fortalt ham. 12
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“Forlis”
Der er talrige sømænd, der går i land i Fortællinger fra Labrador, men “Forlis”
er den eneste af novellerne, der udelukkende foregår på havet.
Allerede titlen røber, hvad der skal ske, og i betragtning af de klabautermænd, der senere hjemsøger Sandemoses bøger, hører novellen til de udvendige: Det senere mytiske univers og den psykologiske skildring af livet om bord
på små træskuder glimrer ved fraværet. Overtroen er begrænset til en ligkiste i
storriggen (jf. p. 248), søslanger og havfruer, mens atmosfæren i øvrigt formidles gennem maritime fagudtryk: ydre klyver, skødeblokke, sprydets barduner,
stagsejlslejderen osv.13
“Høg over Høg”
“Høg over Høg” angiver i sig selv temaet konkurrence, og navnet på den ene
af hovedpersonerne, Joe Hawke, spiller på titlen og kan desuden hentyde til
noget glubsk i ham.14 Kappestriden står mellem Jack og Joe og drejer sig om
pigen Laura, som Joe har digtet en sang om – en temmelig sentimental vise, der
slutter med drømmen om en familieidyl, som kun optræder et par steder i
bogen (James og Luzia før katastrofen i “En Dolk i Ryggen”, Jefferson og Metty
i “Vandring”, og Erik og Maja i “Skilte Veje”). Sangen skal nok repræsentere en
følsom side hos den mutte Joe,15 men den psykologiske skildring bliver noget
forvirrende, når han også kan bryde ud i et alliterationsrigt kvad om naturens
vælde og evighed: “Barsk Brænding brøler / i Skærets Tragt / og gaar tilbage /
med Sug og Torden.” (s. 45).
Da Joe hører, at Jack vil bryde op fra tømmerlejren i utide, vil han selv haste
tilbage til Laura før rivalen, hvilket indirekte forvolder hans død. Pointen i historien er, at Laura nogle måneder før har giftet sig med en helt tredje, så faktisk
har hun været lige uinteresseret i Jack og Joe – hun har bare fungeret som en
drøm for dem og har uafvidende afstedkommet et drama, der var helt unødvendigt. At Jack bilder sig ind at have
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myrdet sin rival, understreger hans manglende evne til at skelne mellem drøm
og virkelighed: På trods af at rivaliseringen var ganske overflødig, holder Jack
fast ved den i sin tankeverden og gør sig selv til sejrherre i denne duelagtige version af opgøret.16
“Lucy”/”Kjærlighet er mange ting”
De få kvinder, der optræder i bogen, er fortrinsvis blege skikkelser uden særlig personlighed, genstand for mændenes drømmerier. Lucy i novellen af
samme navn præsenteres mere indgående, både med hensyn til udseende og
egenskaber. Det vigtigste træk ved hende er, at hun er et “Djævlebarn” (s. 77);
hun frister mændene, der opfører sig som lallende idioter, når de ser hende.
Hun kaster sin kærlighed på den mandlige hovedperson Anton, der allerede i
den første sætning omtales som matros og forulykket teolog – en åbenbart
skæbnesvanger kombination, som omtales igen i Ungdomssynd (1924) og i
novellen “Præsten” fra 1928, og som spiller en væsentlig rolle i Vi pynter oss med
horn.
Anton udstilles af fortælleren, først og fremmest på grund af hans selvmedlidenhed og selvhøjtidelighed, og sammenlignes til sidst med en hare
(Fortællinger fra Labrador, s. 88); hans rival er O’Brien, der rummer en betragtelig større grad af både ondskabsfuldhed og beslutsomhed end Anton, hvilket
får denne til at bakke ud af forholdet og til sidst forlade tømmerlejren. Han tager
tilflugt til en vemodig stemning og tænker om Lucy: “Dig kunde store
Oplevelser være beskaaret om du havde været et Sted hvor Kulturen havde lært
dig du ikke i din Ungdom maatte give dig til nogen Mand. Nu ender du i
Rendestenen.” (s. 88). Hans primitive kvindesyn er et eksempel på den madonna-luder-opfattelse, der skaber problemer for mange af Sandemoses mandlige
personer i senere bøger; og sætningen om, at “naar ens elskede promenerer et
blaat Øje, udført af den retmæssige Kæreste, da faar man antipati mod hende og
sjældent ham” (s. 76), peger hen mod Det svundne er en drøm: “Du tilgir aldri din
venninne at du skammet deg, – og det mest parodiske er at du aldri tilgir henne
at hun fikk et blått øye.” (s. 327).
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“Lucy” omarbejdes en halv snes år senere til “Kjærlighet er mange ting”
(Lørdagskvelden nr. 11, 11/5 1935). Den mandlige hovedperson hedder nu
Antonius, måske en hentydning til de fristelser, som Den Hellige Antonius blev
udsat for; latiniseringen af navnet medvirker også til at stille ham i et tilsyneladende mere højtideligt lys, hvorfor fortællerens hårdhændede og sarkastiske
kommentarer får ekstra effekt. I “Lucy” fik læseren ganske vist at vide, at Anton
stod til søs lige efter studentereksamen, så ud fra en nøgtern betragtning nåede
han måske ikke at blive stud.theol.; men i den nye version får Antonius en mere
utvetydig kommentar:
“Strengt tatt innskrenket de teologiske studier sig til at læreren der
hjemme hadde sagt en gang, at han burde bli prest. [...] Hvor Antonius
kom het han stadig Teologen, skjønt han mest lignet noe midt imellem
teosofisk skolelærer og fordrukken slakter.”
Karakteristikken af ham i “Kjærlighet er mange ting” spiller også tydeligere
på, at han flygter af angst for at engagere sig: I “Lucy” blev Anton svigtet af
kæresten, hvorimod Antonius stak af, da det trak op til ægteskab, og digtede en
sørgelig historie om sig selv.
At Lucy bliver banket af O’Brien gør kun, at Antonius bliver flov og ikke vil
værdige hende et blik, men da hendes dobbeltspil med Mews (en ny ingrediens
i denne version) går op for ham, synker han hen i “en stor og rar stemning” om
fortiden, personificeret i erindringen om den forhenværende kæreste, som har
det hyppigt anvendte navn Agnes. For ikke at blive involveret i flere dramaer
flygter han fra Four Miles City; slutningen er en variation af en episode fra
“Høg over Høg”, men mens Joe slap levende fra sit møde med ræven på isen,
ryger Antonius i floden og havner under isflagerne. Fordømmelsen af Antons
karakter mundede ud i, at han opførte sig som en hare; Antonius lider druknedøden.
Der er ingen særlig forskel i beskrivelsen af Lucy, bortset fra
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at hendes seksuelle udstråling (og hendes egen viden herom) understreges
tydeligere. Fortælleren leger et par steder med sin rolle på en måde som er
ukendt i “Lucy”, for eksempel hedder det i den første version om Lucys utroskab kun: “Resten er en fæl Historie.” (Fortællinger fra Labrador, s. 81). I
“Kjærlighet er mange ting” fortsætter sætningen “som en anstendig forfatter må
overlate til leserens fantasi. De kan rolig forestille Dem det verste.” Denne form
for direkte henvendelse i en fiktiv tekst er et træk, som ikke findes i de tidlige
tekster.
“Kraojja”/”Mange slags rettferdighet”
Som det fremgår af citatet p. 59-60 sammenkobler metaforikken i begyndelsen af “Kraojja” et dyr og et stormvejr:
“Lidt op paa Tidernes Morgenstund havde der hvinet en Storm over
Nordpolen. Den gennemhylede Jordens Top og legede Helvede med sig
selv, før den halsende buldrede tværs over Nordatlanten, brølende af
Fryd over sit eget vældige Vejr. Da var den midt i et Spring standset i et
Pigeansigt afsides paa det blege Labrador hvor den første Elverpige er
fra. – Endnu i Dag staar Polarvejret stille i Ansigterne paa indianske
Kvinder fra det sydlige Labrador. Det har de i Arv fra deres Stammor
der voldførtes af Stormaanderne [...]” (Fortællinger fra Labrador, s. 9).
Kort efter er der en sammenligning mellem træer og kvinder: “Birkene strakte Grenene ud som Kvinder der endnu med Søvn i hvide Ansigter rækker de
bare Arme over Hovedet en tidlig Morgen [...]” (s. 9-10), og derpå følger en
beskrivelse af forårsgræsset, der trækker “Mennesket hovedkuls ned gennem
alle Etager i Civilisationens Klisterhus [...] Det hele vilde man vælte sig i [...]
som en elsket Kvinde der er vendt tilbage efter lang Tid behandlede man det,
hende man vil æde helt og aldeles, fra oven eller neden, ligegyldigt hvorfra.” (s.
10).
Alt dette er på den første halvanden side, før nogen personer endnu er blevet
præsenteret. Det første citat henviser til
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skuepladsen, og Kraojjas skæbne foregribes i ordet “voldførtes”; de to andre
citater er koncentreret om en opfattelse af kvinden som beslægtet med naturen,
og da den 15-årige indianerpige derefter beskrives, er hun kun iført et kort skørt
og giver sig hen i ureflekteret livsudfoldelse, når hun først vælter sig over græsset og derpå slår en slags kolbøtter som et dyr. Da hun er faldet i vandet, hiver
hun ugenert sit skørt af og kommanderer en vildfremmed indianer, Graa Jærv,
til at hjælpe hende med at vride vandet ud, uden at have begreb om at manden
bliver lettere distraheret: “Han saa fortabt paa hende imens, uvant med Kvinder
der kunde tænkes at tilfalde ham, og saa megen Nøgenhed havde han aldrig før
set paa en Gang.” (s. 13).17
Navnet Graa Jærv tyder ellers mere på natur end civilisation, og af Kraojjas
far sammenlignes han desuden med både bjørn og “slangesmidig Maar”. (s. 13).
Faderen hedder Noah, et mindre indiansk navn end de to andre, men han har
lige så travlt med at sørge for, at livet går videre, som den bibelske Noah må
have haft efter syndfloden: Efter et halvt døgns bekendtskab med den kommende svigersøn bytter han datteren bort til Graa Jærv mod dennes 40-årige,
velstående husholderske. “Kraojja sagde ingen Ting.” (s. 16).18
Bortset fra en kort indledning og ditto afslutning flyttes synsvinklen i afsnit II
overvejende til den fredsommelige og naive letmatros Karl på skonnerten
Fulton, der ligger for anker i nærheden af Graa Jærv og Kraojjas hus. I afsnit I
var beskrivelsen af Kraojja fortællerens, denne gang ses hun med Karls øjne. I
stedet for den instinktmæssige livsglæde fra afsnit I er der nu billedet af en højgravid kone, der fredeligt tager sig af vasketøjet ved floden: “Hun [...] saa roligt
ud mod Skonnerten. Haaret var glat og sort, et par rolige, fjerne Øjne og en stor
forskreget Mund bjergtog Ens Blik.” (s. 17). Alle om bord på skuden bliver betaget ved synet af hende, således som besætningen om bord på en anden Fulton
bliver betaget af Helga i Vi pynter oss med horn,19 og forbløffede næste dag, da
hun har født sit barn og uden barselshvile igen tager fat på vasketøjet. Mens
Karl nøjes med at beundre Kraojja på afstand, udnytter skipperen Graa
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Jærvs fravær til at voldtage hende, og resultatet bliver et opgør ved slutningen
af afsnit I: Graa Jærvs hævn dagen efter kommer til at gå ud over styrmanden
(som i øvrigt også har haft planer om voldtægt), men umiddelbart efter bliver
han dræbt af skipperen, og retssystemet er ikke i tvivl, når det drejer sig om at
dømme i denne konfrontation mellem natur og civilisation:
“Retten blev sat i Hebron og var snart færdig med Sagen. Den røde
Morder var jo død. Men Retfærdigheden bærer ikke Sværdet forgæves,
ni Maaneder efter slog den ned på Jærvens Enke, der med egne Hænder
havde kvalt sit nyfødte Barn.” (Fortællinger fra Labrador, s. 26).
I afsnit III, der foregår flere år senere, er en anden skude ankret op ud for
Labradors kyst, men da en ung indianer kommer om bord for at sælge skindsko
og ved sin beskyldning om tyveri indirekte starter et slagsmål, karakteriseres
han ved ordet “snogeagtigt”, der skal minde om “slangesmidig”, som blev
anvendt om Graa Jærv i I. Han iagttager passivt, at opgøret ender med mord på
skipperen (“Det angik jo ikke ham.” (s. 29)) og vågner først op til dåd, da han
ser en tatovering på skipperens arm: “Jeg har lovet at finde Manden om han
kom paa disse Kyster. Saa skulde jeg melde det til Morfar, for han dør alligevel
snart. Jeg er Grizzly Wolverene, Søn af Grizzly Wolverene.” At han slæber sit
halsklæde i den myrdedes blod er tegn på glæde og oprejsning, selv om han
ikke personlig kom til at tage hævn. “Kraojja” bliver dermed en historie om
mødet mellem en “primitiv” naturtilstand og en korrumperende civilisation, og
det er den novelle i bogen, der mest effektivt udnytter synsvinkelskift for at
skabe spænding eller lægge op til en pointe.
Hele afsnit I er udeladt i den norske version, “Mange slags rettferdighet”
(Jernbanemanden, julen 1935), hvilket gør, at det stærke eftertryk på naturtilstand
forsvinder, og da Kraojja præsenteres, er det nu uden skær af ro og harmoni:
“Hun stod der i vannet og arbeidet med stor anstrengelse, den svære maven var
i veien, hennes ansiktstrekk var likesom utslukket.” Rangforordningen
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om bord på Fulton (samme navn som i “Kraojja”) pointeres tidligt i teksten:
“Skipperen var altfor høitstående til å diskutere en farvet kvinne. Og styrmannen kunde umulig nedlate sig til guttene som på sin side aldeles ikke betraktet
sig som jevnbyrdige.” Spillet mellem skipperen og styrmanden om at få fat i
Kraojja er også kørende i denne version, mens den menige besætning tænker, at
“det var jo så naturlig at når det bare fantes én kvinne, skulde skipperen ha
henne hvis han vilde.” Kraojja kommer frivilligt om bord, hvorpå styrmanden
sørger for at lade historien gå videre til nogle halveskimoer, og slutningen af
afsnittet følger den første version.
Eftersom Graa Jærv kun optræder som lig i “Mange slags rettferdighet” er det
ikke muligt for læseren at ane noget om den indianer, der mange år efter kommer om bord på en anden skonnert: “Det var en stor og sterk mann med lav og
bred panne, leende øine og en manke som en hest.” Også denne gang ender det
med slagsmål og drab på skipperen, men i stedet for billedet af juniors uskrømtede glæde over at retfærdigheden endelig er sket fyldest, slutter novellen med
beskrivelsen af den skræmte styrmand og mytteristerne.
Der er således i den nye version tale om en kraftig forkortelse. Graa Jærv og
Noah forsvinder, der er et andet og mindre udførligt portræt af Kraojja, og
beskrivelsen af Fulton-mandskabet er koncentreret om rangforskellen om bord,
bl.a. via anvendelsen af flere forskellige synsvinkler. Mødet mellem naturtilstand og europæerne er nedtonet, og naturbeskrivelserne og billedsproget fra
“Kraojja” er barberet væk. Denne ændring kan ses i lyset af, at “Mange slags
rettferdighet” er fra året før udgivelsen af Vi pynter oss med horn; det er de indbyrdes intriger og magtkampen om bord, der optager Sandemose i stedet for
skildringen af mennesker i ødemarken.
“Skilte Veje”/”Skilte veier”/”Vennen”/”Skilda väger”
“Skilte Veje” har flere mellemstadier, før den får sin endelige udformning 30
år senere.
I versionen i Fortællinger fra Labrador hedder hovedpersonen
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Erik Skjelholm. Han optræder også, i yngre udgave, i “Manden fra Hulen”, den
ene af de to lange noveller i Storme ved Jævndøgn, der udkom et år efter debutbogen, og i Klabavtermanden fra 1927 (i den norske Klabautermannen får han navneforandring til Espen Arnakke; se p. 262-264). I “Manden fra Hulen” fortælles
bl.a. om hans møde med Maja, som han i “Skilte Veje” er gift med.
Erik er forhenværende sømand; der er ingen direkte angivelse af hans nuværende arbejde, men at der flyder papirer over bordet, og at han er omhyggelig
med at tage blyant og notesbog med ud på fjorden, kan tyde på, at han er forfatter. Han holder en fredelig ferie med Maja og deres barn, men modtager et
ubehjælpsomt stavet brev fra en forhenværende ven, Villiam Klausen, som vil
besøge ham. I første omgang minder brevet Erik om en dramatisk episode, hvor
Villiam med nød og næppe undgik at blive ædt af en haj, som egentlig også
kunne have sat tænderne i ham selv; derpå husker han diverse ting, der utvetydigt peger på, at den forhenværende ven er en snavs person.
Da Villiam dukker op, viser han sig at være forhutlet og udhungret. Det
væsentlige i novellen er imidlertid Eriks tanker om, at “en Overgang der ikke
var saa ganske kort havde alene Tilfældigheder frelst ham fra Villiams Lod. Han
tænkte paa Maja, paa sit Barn, og gøs.” (Fortællinger fra Labrador, s. 157).
Perspektivet udvides fra Erik til en sømand i almindelighed til, at selv om
denne kommer “af en sund Rod [...] var der for hans Fald fra
Menneskeværdighed ti Chancer mod én.” (s. 157-158). Den tilfældighed, der
frelste Erik fra hajen, var, at han svømmede et kvarter før Villiam fra det ene
skib over til det andet; tilfældigheden senere i livet angives til at være mødet
med Maja og det harmoniske familieliv.
I Villiam ser Erik nu den person, han selv kunne være blevet til, og derfor kan
han reagere med overbærenhed, da han bliver blokket for nogle penge – samtidig med at han stadig kan leve sig ind i den andens tankegang og derfor er på
vagt: “Da han lidt efter rejste sig, traadte han midt paa Gulvet et Skridt til Siden
og vendte sig. Villiams Fingre greb forkert derved og famlede kejtet tæt Eriks
Hals.” (s. 159). Da Villiam går, er det
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sidelæns, “som ventede han et Anfald i Ryggen” (s. 159), hvilket naturligvis kan
skyldes simpel angst for gengældelse, men samtidig afslører hvilken parallel
tankegang de to har i denne spændte situation. Novellen fortæller først og fremmest, hvordan Erik har kæmpet sig væk fra det miljø, som Villiam sidder uhjælpelig fast i, og hvordan han under mødet med fortiden har erkendt noget om sig
selv.
Den første norske version hedder “Skilte veier” (Arbeiderbladet, 28/11 1931) og
følger ret nøje teksten i Fortællinger fra Labrador; Eriks efternavn er dog blevet
ændret til Holme, hvilket kan tyde på, at Sandemose her 1 1/2 måned efter sin
norske romandebut vil slette novellens sammenhæng med Klabavtermanden og
“Manden fra Hulen” – uden at give helt slip på Maja og Erik. Henvisningerne
til Limfjorden og Løgstør er strøget, således at læseren umiddelbart vil regne
med, at historien foregår i Norge, men Villiam præsenteres via brevcitatet som
dansker.
To år senere hedder novellen “Vennen” (Arbeidets jul 1933). Handlingen er nu
henlagt til Grimstad, og to navne er blevet ændret: Erik Skjelholm/Holme hedder Ole Larsen, og Maja hedder Elna (navnet tidligere anvendt om den kvindelige hovedperson i Ungdomssynd). Beskrivelsen af Villiam er nogenlunde den
samme, men hans snuskede karakter understreges af, at han i slutningen af
novellen prøver at belure Elna, mens hun solbader nøgen.
Det er uklart, hvad Ole Larsen bestiller, men han er i så svar pengenød, at han
overvejer at stikke af med familien fra den lejede sommerbolig – omend hans
hæderlighed samtidig antydes ved, at han er fast besluttet på senere at sende
købmanden, hvad han skylder ham. At han alligevel lader Villiam blokke sig for
ti kroner, en fjerdedel af indholdet i tegnebogen, skal i denne version understrege dels sentimentale følelser (udtrykt ved hans tanke “du skjønner det ikke,
men vi er venner allikevel”), dels den moralske overlegenhed, han føler: Titlen
er ganske vist “Vennen”, men der er også en hentydning til fortidens fjendskab.
Den svenske oversættelse, “Skilda väger”, Dagens Nyheter, 18/4 1943, må
være foretaget fra et nyt manuskript; novellens struktur er en anden, omend
“Skilda väger” bibeholder nogle detaljer fra
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1923-1933, som senere ændres, da Sandemose publicerer novellen på norsk
(1946 ff.)
Hovedpersonen har i 1943 igen fået navneforandring og hedder nu Anton
Nilsen. Anton er et navn, der anvendes andre steder i forfatterskabet (jf. “Høg
over Høg”), men den vigtigste Anton forekommer i Det svundne er en drøm. At
efternavnet Nilsen anvendes kan næppe skyldes et tilfælde, eftersom Nielsen jo
var Sandemoses efternavn indtil 1920 – skal navnet Anton på fem bogstaver og
to stavelser så minde om fornavnet Aksel, således at forfatteren i realiteten skriver om en nært beslægtet udgave af sig selv?20 Maja har her fået navneforandring til Agnes, som er et nøglenavn hos Sandemose, ikke mindst i En flyktning
krysser sitt spor og Det svundne er en drøm, og datteren hedder Anna, atter et
nøglenavn i forfatterskabet. Også Villiam er blevet forsynet med et andet navn,
Teodor Klausen, uden at dette umiddelbart kan sættes i forbindelse med andre
tekster – medmindre man konstruerer ufuldstændige anagrammer og via Tor
og klabautermanden finder frem til en niddingtype.
Den nye struktur, som anvendes i 1943-versionen og bibeholdes i de følgende, vedrører først og fremmest beskrivelsen af hovedpersonen, hvis metamorfose nu omtales, endnu før han har læst brevet: “Här satt han, en lycklig människa som hade räddat sig genom en barndom och ungdom som hade varit
mycket mörka. Han hade kommit längre i livet än någon han hade känt under
uppväxttiden...hans barn skulle inte bli proletärer.” (Sandemoses fremhævelse).
De sidste seks ord i sætningen er strøget i de følgende norske versioner, men
som helhed svarer tankegangen til, hvordan Espen Arnakke fjerner sig fra Jantesamfundet.
Først vil Anton afvise Teodor, men dels bliver han sentimental, dels ønsker
han at “se sitt förflutna i ansiktet, se det levande i sitt eget hus.” Dermed
udfordrer han sig selv. Fra og med 1943-versionen er hovedpersonen desuden
kommet så langt væk fra sin ungdom, at han først kommer i tanker om episoden med hajen, da Teodor bringer den på bane – i de første versioner sidder
Erik/Ole og mindes den endnu før gensynet med sin forhenværende skibskammerat.
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Hovedpersonen præsenteres fra og med 1943 utvetydigt som forfatter; han
tjener efterhånden pænt, men der lægges vægt på, hvor svært han har haft det
i livet, og hvilken viljestyrke han har måttet bruge for at nå til, hvor han er nu.
Teodor omtales mere tilintetgørende end de tidligere versioners Villiam; han er
hånlig over for Antons fremgang, og hans klichéprægede sprog pointeres, herunder den gentagne vending “Jo, det lär väl stämma.”21 Hans afhængighed af
alkohol bidrager til at dømme ham, og hen mod slutningen sammenligner
Anton ham med den flue, der samme morgen har irriteret ham. Teodors kejtede forsøg på overfald har her til følge, at Anton slår ham i gulvet, men reaktionen hos sejrherren er ikke ligefrem en følelse af triumf: “Där gick det som Anton
själv kunde ha blivit, en slagen bror. Han svalde gråten som pressade på och
knöt händerna: Jag förlåter aldrig en slagen bror!”
Dermed er Teodor i sidste instans ikke udelukkende en sølle, forhenværende
ven; og når Anton reagerer så voldsomt, skyldes det dels en skræk ved at se,
hvordan hans egen skæbne kunne være blevet, dels en vrede over, at det er
umuligt for ham at vise overbærenhed. Metamorfosen hos Anton er langt mere
traumatisk end hos Erik/Ole; “Skilda väger” præges således af mere selverkendelse og selvransagelse, hvilket kan ses ved, at fortællerkommentarerne fra tidligere er blevet til Antons iagttagelser. Hermed er dobbeltgængermotivet blevet
forstærket; tilmed er “en slagen bror” de sidste ord i novellen, således at den
ikke klinger ud i den tilstand af familieidyl og genoprettelse af harmoni, som
Erik oplevede med Maja i 1923 (og Ole med Elna i 1933).
Den svenske 1943-version foregår i Danmark, hvilket i “Skilte veier”
(Postmannens jul 1946) rettes tilbage til Norge via anførelsen af stednavnene
Oslo og Lillesand. Fra 1946-versionen foretages et par yderligere ændringer
inden den definitive version, som publiceres i Årstidene hefte 7/8 (1953) og
uændret optrykkes i Dans, dans, Roselill -: Efternavnet Nilsen stryges – fordi
Sandemose ikke længere vil have dette private islæt og beslutter sig til, at
læserne ikke som før må have mulighed for at drage konklusioner vedrørende
forholdet mellem hovedperson og
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forfatter? Det er den mest nærliggende forklaring, men i 1953 var Sandemose
næppe så meget offentlig ejendom, at særlig mange mennesker uden tilknytning til Mors var klar over navneskiftet, der havde fundet sted 33 år tidligere.
Udeladelsen af Oslo og Lillesand i 1953 gør, at novellen kan foregå hvor som
helst; og endelig var Anton anno 1946 en anelse mere velstående: Fra sætningen “At han nu også tjente penger på det, for han gjorde det, ikke så helt lite heller [...]”, stryges i 1953 de fem sidste ord.
Fra og med 1946-versionen får udpresningsepisoden desuden Anton til at
erkende noget om sig selv, nemlig at han kan lide at være tilbage på Teodors
plan; og mens det kejtede forsøg på at overfalde Anton i de tidligere udgaver
ser ud til at være et pludseligt indfald hos gæsten, skyldes det nu en bevidst
udfordring fra hovedpersonens side:
“På bordet stod det en lysestake av bly.
Det var med fullt overlegg at Anton tok et par skritt imot vinduet,
med ryggen til Teodor så lenge.” (Årstidene hefte 7/8, s. 159).
At få en lysestage af bly knaldet i hovedet har unægtelig voldsommere konsekvenser end at blive overfaldet af et alkoholiseret vrag. I realiteten tirrer
Anton den anden til et mordforsøg for at bevise sin overlegenhed.
Mens 1923-1933-versionerne således beretter om et ubehageligt møde, som
hovedpersonen er i stand til at ryste af sig ved igen at slutte sig til kone og barn,
bliver konfrontationen med fortiden en mere rystende oplevelse i 1943-versionen, eftersom Anton har glemt – eller fortrængt – så meget fra sit tidligere liv;
for at slippe af med Teodor må han gribe til gammelkendt, primitiv vold. Fra og
med 1946-versionen understreges yderligere den fascination, som Anton trods
alt føler ved at “lege” med fortidens spøgelser.22
Endelig skal nævnes en detalje, som forekommer talrige gange i andre
sammenhænge: Når mandlige Sandemose-personer bliver forlegne eller har
brug for at tænke sig om, tager de hyppigt
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tilflugt til at se på deres hænder. Dette gælder for Erik Skjelholm i “Skilte Veje”,
da Villiam vil blokke ham for penge, og det samme kan ses hos Karl, da både
han og Villads er blevet betaget af Ony, og der viser sig en chance for at få hyre
til Panama (Mænd fra Atlanten, s. 53); efterfølgende hos Gösta, og senere hos hele
besætningen, i Klabavtermanden (s. 53, 103), og hos Esper Arre i Klabautermannen
(s. 44). Samme træk ses i September, da Emil og Frederik har svært ved at finde
det rette ordvalg (s. 151, 176), hos Bjørn Lund i Det svundne er en drøm, da han
indirekte anklager John Torson for at være morder (s. 337), hos Erling Vik i
Varulven, da Felicia stiller ham et pinagtigt spørgsmål (s. 20), og i Felicias bryllup,
da han ikke kan håndtere situationen med Gitte (s. 68).
Uden for de episke tekster finder man formuleringen i et sørlandsbrev om at
genlæse gamle dagbøger; efter at have stuvet dem af vejen i en kasse i kartoffelkælderen vender fortælleren sig om i døren og ser sig selv som 17-årig siddende på kassen:
“Han har bedrøvede øyne og tunge trekk, det har aldrig vært et smil på
det ansiktet. Han bøyer hodet og ser på hendene sine. [...] Du får sitte i
mørket her nede alene, og tenke det alt sammen igjennom enda en
gang.” (Aktuell nr. 10, 18/5 1946).
I epistlen “Hymne til Halmstad” er det for en gangs skyld en kvindelig person, der beskrives med dette træk. Hendes navn nævnes ikke, men det drejer sig
om en, der har fortællerens fortrolighed, og hun “hadde evnen til stadig å forbause meg fordi hun aldri rykket ut med alt” (Aktuell nr. 38, 5/9 1959).
Karakteristikken stemmer overens med de detaljer, der i denne periode fortælles om Eva Sandemose i andre epistler.
At bogen kom til at hedde Fortællinger fra Labrador skyldes Johannes V. Jensen,
der efter at have læst en halv snes af Sandemoses noveller råder ham til at
“samle til et Bind Labrador-Historier, eller Noveller, Fortællinger, men med
Labrador i, det
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er en ny Klang, en ny Region, selv for engelske Læsere.” (Brev af 24/3 1923,
trykt i Sandemoses ansigter, s. 68; Johannes V. Jensens fremhævelse).
Titlen er dog noget misvisende, eftersom det kun er fem af de elleve noveller,
der foregår i Labrador: “Kraojja”, “En Dolk i Ryggen”, “Vandring”, “Ulv og
Los” og “Blind Gade” (slutningen på sidstnævnte udspilles som nævnt i
Danmark). “Matrosen gaar i Land”, “Jægere” og “Høg over Høg” foregår på
Newfoundland og “Lucy” i Quebec. “Forlis” har havet som scene, og “Skilte
Veje” finder sted ved Limfjorden (med et flashback til farvandet ved Gibraltar).
Fortælleren holder sig i alle novellerne til 3. person. Han kan gennemskue
samtlige agerende, ynder at krydre fremstillingen med kommentarer af generel
art, og stiller sig an som en sagkyndig hvad angår både lokaliteter, dyreliv, job
osv.23 Fem af de ni noveller fra det nordamerikanske udspiller sig i større eller
mindre grad i en tømmerlejr, hvorved der sættes fokus på et mini-samfund,
hvor mænd lever tæt inde på livet af hinanden og kommer i konflikt; konkurrence i en eller anden form er et væsentligt handlingselement i seks noveller. I
Fortællinger fra Labrador er personerne socialt nogenlunde ligestillede (bortset fra
i “Kraojja”), mens der i de senere bøger, når det isolerede mandssamfund skildres gennem livet om bord på mindre sejlskuder, altid er lagt vægt på hierarki.
Hvis man ser bort fra “Forlis” og “Skilte Veje”, er persongalleriet i novellerne
dels den stedlige befolkning, dog kun i ringe grad de oprindelige beboere, dels
danskere og nordmænd. Sømænd eller forhenværende sømænd optræder i
næsten alle teksterne, og rømning er et væsentligt motiv i “Matrosen gaar i
Land” og omtales i tre andre historier. Hovedpersonerne er alle mænd; i tre
noveller optræder kvinder overhovedet ikke – men i de tre, der omarbejdes, er
de betydningsfulde, enten som katalysator for handlingen (“Kraojja” og
“Lucy”) eller som mandens redning (“Skilte Veje”). Konfrontationen mellem
natur og civilisation er det væsentligste motiv i “Blind Gade” og “Kraojja”,
mens den “reneste” skildring fra det fremmede forekommer i dyrenovellen
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“Ulv og Los”.
*
Fortællinger fra Labrador rummer adskillige detaljer, som dukker op i senere
sammenhænge, for eksempel rømning, trekantsdrama, en falleret præst, slægtserindring og natur kontra civilisation; men de drabelige beskrivelser resulterer
oftest i en statisk og overfladisk psykologi.
En tydelig udvikling ses derimod i de mange versioner af “Skilte Veje”. I 1923
er Erik Skjelholm kommet fri af sit tidligere miljø og er så fast forankret i sin nye
personlighed, at der kun momentant rokkes ved denne – efter at have sendt
Villiam væk kan han gå tilbage til Maja, uden at han er rystet. I de efterfølgende versioner ser man, hvordan denne forankring viger; mødet med den tidligere kammerat bliver mere og mere traumatisk, og en stigende grad af erkendelse
af og fascination ved fortidens spøgelser kendetegner novellen, således at
hovedpersonen må acceptere, at han stadig slæber rundt på sin fortid og må i
gang med et nyt selvopgør.
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Noter til kapitel 8
1

Trykt med små begyndelsesbogstaver i substantiver. Johannes V. Jensen optog i
øvrigt i samme nummer af tidsskriftet en artikel af Ludvig Holstein: “Om en
Regeneration af Retskrivningen”.

2

Et brev til Sigurd Hoel, dateret 27/8 1931, tyder på, at Sandemose allerede på dette
tidspunkt bestemmer sig for, hvilken novelle, der skal regnes for hans debut, men
det er ikke til at vide, om man heri kan se hele baggrunden for afgørelsen 17 år
senere:
“Engang for lenge siden stod jeg en dag med “Fortællinger fra Labrador” i
hånden og så en novelletitel: “Matrosen går i land”. Det slog mig straks at
sådan skulde min neste bok hedde.
Men jeg tenkte ikke dengang, og heller ikke i hele den mellemliggende tid,
på hvad “Matrosen går i land” egentlig handlet om. Det erindret jeg først forleden kveld da jeg fikk tak i et gammelt brev fra Johs V Jensen som trykte
novellen i sitt tidsskrift “Forum”.
Han var intet mindre enn begeistret for novellen. Den handler om en danske som rømmer på Newfoundland og hører tale om en anden danske som
engang kom svømmende inn til kysten en natt, og siden avsløredes som morder. [...] Johs V Jensen skrev bl.a.: “Det er som om De er den anden, ja den
dobbelte Mand, i den Fortælling.” [...]
“Matrosen går i land” var min debut.
I den er det den sterke, den frie, uhemmede mann som dreper sine fiender
(massemord!) og rømmer gjennem brendingen inn til Fogo Island (en ø
mellem Nfld og Labrador). [...]
Den sterke mann får alt. Han får både kvinde og barn. Hans fiender driver
inn på kysten med kløvde hjerneskaller. Han må flykte, men står i alles
minde som den absolutte seirherre.
Så nær ligger mitt første og sidste ved hinanden, og jeg har gud hjelpe mig
ikke sett det. Jeg har gitt begyndelsen og slutten samme navn uten å vite at
det også var det samme jeg skrev om. Ringen er sluttet.” (Væths samling, Det
kongelige Bibliotek).
Hovedpersonen Sigurds rolle i “Matrosen gaar i Land” nedtones dermed kraftigt, og morderen Karl, der optræder i en tredjedel af novellen som en sagnomspunden skikkelse i newfoundlændernes beretninger, bliver den vigtigste figur.
Brevet er skrevet i anledning af den snarlige udgivelse af En sjømann går i land,
som Sandemose over for Hoel benævner som en
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ny start på et nyt sprog; nu kan han nærme sig det brændpunkt, som Johannes V.
Jensen (intetanende) hentyder til.
Men bortset fra at Sandemose ejendommeligt nok roder i geografien og placerer
Fogo et par hundrede kilometer forkert i sydøstlig retning, er citatet fra Johannes
V. Jensens brev ikke korrekt. Det hedder heri, i forbindelse med diverse noveller
som Sandemose har tilsendt ham: “”Matrosen gaar i Land” er saa langt den bedste, som om De var den dobbelte Mand da De skrev den, ja en anden Mand.”
(Sandemoses ansigter, s. 68). Johannes V. Jensen hentyder udelukkende til den sproglige kvalitet i novellen (Sandemose er en anden, en dobbelt så god forfatter,
sammenlignet med de øvrige noveller); men i brevet til Hoel får Sandemose det til,
at Johannes V. Jensen mærkeligt nok har kommenteret morderen, som afsløres –
den frie og stærke, sejrherren. Motivsammenhængen mellem den tidlige novelle på
dansk og den snarlige romanudgivelse på norsk acccentueres gennem henvisningen til brevet fra 1923.
“Jeg har brevet”, forsikrer Sandemose – men uanset om hukommelsen svigter,
eller han bevidst citerer forkert, lægger han altså i det, hvad han har behov for i den
foreliggende situation.
Åbenbart rummer titlen “Matrosen gaar i land” både rømning, mord og
Newfoundland; hvis det udelukkende var den konkrete ordlyd, der appellerede til
Sandemose, kunne han jo faktisk have brugt den til sin “neste bok”, eftersom Erik
Skjelholm i den lange novelle “Manden fra Hulen” (i Storme ved Jævndøgn, 1924) er
forhenværende sømand; og i Ungdomssynd fra samme år har Vilhelm Kjær både
mytteri og mord på samvittigheden, før han forlader livet på søen.
3

Femten år senere, i Vi pynter oss med horn, er synet på raceblanding det stik modsatte: “Naturen hadde ødslet sine gaver på Claes Winckel og skapt det nesten fullendte menneske, slik som det aldri fins i ublandet rase.” (s. 46). Jf. også det kontante forslag til udryddelse af racisme, som John Torson fremlægger i Det svundne
er en drøm:
“Ingen får lov til å sette barn til verden med noen av sin egen rase eller noen
som har forfedre av denne rase. [...] Enhver såkalt raseren person skal finne
sin ektefelle i den fjerneste rasen [...] Om femti år får ingen som ikke er av
blandet rase ansettes i offentlig tjeneste i noe land [...]” (s. 243-244).

4

I En flyktning krysser sitt spor beskriver Espen i et kapitel homoseksuelles tilnærmelser; blandt andet havner han i en celle
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med én, som kontant opsummeres: “Han var en neger, sikkert en som var trukket
ned fra trærne iforgårs.” (1933-udg. s. 236). I 1955-udg. er Espens afsky for homoseksuelle ikke blevet mindre, men sætningen – og abeassociationen – er erstattet
med oplysningen om, at manden var sort (1955-udg. s. 209).
Når det i “Første dag på Santa Luzia” hedder, at “negerne står antagelig langt
nærmere den åndsformen som vi ennå kjenner rester av i søvnen” (Tidens Tegn,
22/10 1938), kan det umiddelbart lyde nedsættende; og det samme gælder for
beskrivelsen af en gammel negerkvinde i “Tropenatt”: “Fantes det noe som uttrykte mer primitivt hat enn øinene på en slik kjerring? Sånn har de sett ut når de satt
hjemme i sitt Afrika og rotet i tarmene på en levende krigsfange.” (Tidens Tegn,
8/10 1938; Sandemoses fremhævelse). Da artiklerne anvendes i Brudulje, er den
første sætning strøget, mens den anden er med – og i samme bog finder Espen sig
glimrende til rette blandt negerne på Puerto Rico, mens han skoser de hvide amerikanere på øen, så man kan ikke konkludere, at det drejer sig om et tilbagefald til
1920’ernes racisme.
I andre artikler fra 1930’rne udtaler Sandemose sig desuden konsekvent imod
racediskrimination (se for eksempel p. 488-490), så sætningen skal ses som en variation af tankegangen i “Drøm, slektserindring, instinkt”: “Det er sannsynlig at det
ennu på jorden lever menneskeraser som har den visjonære opfatning av omgivelsene selv om de har sprog også. [...] “Urmennesket”, dyret og barnet drømmer
sig tilværelsen inn i hodet.” (Samtiden 1933, s. 595-596; om artiklen som helhed, se
også p. 478-485).
Et par af teksterne fra 1940’erne indeholder sætninger, der af eftertiden kan
opfattes som racistiske. I “Gjøngehøvdingen” omtales Dumas yderst positivt, men
samtidig hedder det, at hans “glede over vaiende fjærbusker og rungende fanfarer” utvivlsomt bunder i hans negroide afstamning; som en generel refleksion skriver Sandemose, at en 10-årig nordmand har “betydelig kortere vei til en skrålende
saxofonist i Haarlem” end en 20-årig, men samtidig munder sætningen ud i et
angreb på nazismens herrefolk-teorier. (Friheten, 28/9 1946). – I en anden tekst i
samme avis anvendes en malende sammenligning i en diskussion om digtning og
“folkefordummelse”: “Forestillingen om hva som er litteratur kan selv i dannede
kretser være så absurde og enfoldige, at de ikke hever seg stort over de tankene en
bantuneger gjør seg når han ser en trykksak.” (“Sterkere enn Gestapo”, Friheten,
15/3 1946).
Bantunegeren som malerisk sammenligningsgrundlag appellerer åbenbart til
Sandemose, for i “Kringkastingen og en lytter” (Programbladet nr. 20, 18.-24. maj
1947) skriver han: “Nesten daglig henvender Kringkastingen seg til oss som var vi
bantunegrer [...]”
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5

Samme form for optøning finder man i “Fattige Folk paa Rejse” (Sorø Amtstidende,
4/7 1928), her om blinde passagerer i Canada, der binder sig fast på en planke for
enden af togvognen: “De kan findes hængende besvimede dèr, naar Vejret ikke
egner sig saa godt til den Form for Rejse, og Personalet lægger dem da oftest ind i
en Ventesal til Kakkelovnen uden at gøre mere ved det.”

6

I betragtning af at turen går fra Millertown, ville januar 1917, og ikke december
1916, være korrekt, hvis tekstens selvbiografiske skær skal opretholdes.

7

Bemærkningen om skandinaven som “Klodens dygtigste Sømand – paa Søen” og
“Klodens daarligste Matros” i havn (Fortællinger fra Labrador, s. 56) varieres i “Den
Sømand han maa lide -” (Dagens Nyheder, 13/11 1929), hvor følgende udsagn siges
at stamme fra en hvalfanger på Newfoundland: “Skandinaviske Søfolk er paa Søen
de bedste af alle. I Havn de daarligste.” I Vi pynter oss med horn hedder det: “Det
sies at den amerikanske matros er verdens beste sjømann i havn, og den norske har
rekorden på sjøen – en aforisme som er sagt, og så lever den.” (s. 52-53).

8

Mens adskillige af Sandemoses personer skildres i en situation, hvor de ser ind
gennem et vindue, er det kun Espen, der ved hjælp af tæpper og aviser omhyggeligt værger sig mod, at andre kan se ham: “Det er ikke alltid nettop natten og mørket jeg frykter. Det er et ansikt på ruten.” (En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s.
222, 1955-udg. s. 198).

9

Jf. Høyt på en vinget hest, s. 45-47, hvor Jorunn Hareide trækker en linie fra denne
scene i “Vandring” til de to drømme, der først beskrives i “Andre årtusener”
(Verdens Gang, 17/4 1957) og senere indgår i Murene rundt Jeriko. Se også p. 867-873.

10

En anekdote i novellen om en bæver, der stjæler skinker fra et forrådshus, indgår
som noget selvoplevet i Sandemoses naturhistoriske artikel “Om Newfoundlands
Bæver” (Gry nr. 21, 19/2 1927). Episoden foregår i Four Miles City, og den koleriske irer, der optræder, minder om O’Brien i “Lucy”.

11

I Det svundne er en drøm skriver John Torson, at da han efter et uvejr går en tur i skoven med Susanne, “lå det en okse over en av yndlingsstiene våre. Den var ramt av
lynet, og svidd ved roten av begge hornene.” (s. 199). Den eventuelt symbolske
betydning er imidlertid uklar – Torson har (midlertidigt) overtaget Gunders
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plads i huset i Asker, oksen kan repræsentere seksuel kraft og hornene hentyde til,
at Gunder er ægtemanden, som bliver bedraget. Det væsentligste i sammenhængen er sandsynligvis, at vejen bliver spærret for Susanne og John Torson, men
“svidd ved roten” kan også pege på, at Susannes utroskab virker kastrerende på
Gunder.
12

Oplysning fra Johannes Væth, 4/11 1995. Navnet på den lille pige, der faldt i gryden, var Julia; en anden lillesøster, Ingeborg, døde af tuberkulose.

13

Sandemose var nøjeregnende med, at det faglige var i orden, når han skrev om
livet på søen, og ifølge en notits i Sandemose forteller fik han et chok, da han efter
trykningen af Vi pynter oss med horn opdagede en tanketorsk:
“Det snakkes side 18 om en skonnert som er skværrigget på stormasten. Det
vilde være lettvint å si det er en trykkfeil, men det er meget verre. Jeg har faktisk skrevet stormast istedenfor fokkemast, og latt det passere gjennem tre
korrekturer, – hvorefter jeg ikke trodde mine egne øine da jeg så det i rentrykket.” (Sandemose forteller, s. 34).
Også i de følgende oplag sejler Fulton imidlertid videre med dette udstyr på
stormasten.
I “Bramfri litteraturkritik” i Felicias bryllup hedder det i forbindelse med en slagters indsigelse mod en episode i Varulven, at “faktiske opplysninger skal stemme
og at en spade er og blir en spade.” (Felicias bryllup, s. 148). Forklaringen på, hvorfor skildringen i Varulven ikke stemmer med den konkrete virkelighed, tager imidlertid udgangspunkt i, at oplevelsen er væsentligere end “virkeligheden” (se p.
1077-1078).
I “Villfarelsens skole” (Aktuell nr. 53, 21/12 1963) henviser Sandemose til erfaringer fra mange forskellige arbejdspladser og roser sig af, at han “ikke kan skrive
nonsens om for eksempel seilføringen på en skute.” – Vedrørende det at kunne sit
fag skriver han i anmeldelsen “Øverland fra Sachsenhausen”: “Det er ingen tilfeldighet, selv om mange kanskje ikke er kommet til å tenke på sammenhengen, at
betydelige kunstnere trives så godt i en prat med dyktige håndverkere.” (Friheten,
2/10 1945).

14

Den engelske stavemåde er hawk, men udtrykket “høg over høg” kan ikke oversættes direkte; det engelske idiom er diamond cut diamond.

15

Den første strofe begynder med linien “Jeg kender en Pige i Boston”; i “Flukten fra
nesten ingen ting. Noen sider av en
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selvbiografi” skriver Sandemose om opholdet på Newfoundland 1916-1917:
“Ennu husker jeg en sang som jeg syns må ha hatt minst hundre vers, og de
begynte alle sammen slik: I have a girl in Boston. Når en har hørt det tusen
ganger, får en lyst til å oppsøke jenta i Boston og slå henne i hue med et vedtre.” (Redningsskøyta, julen 1947).
I “Høg over Høg” nøjes Joe med fem strofer og større variation i indledningslinierne.
16

Denne fortolkning bygger på, at Jack først bilder sig selv ind, at han er morder, efter
han har hørt om Lauras ægteskab. I “Store John vender tilbake” argumenterer
Asmund Lien derimod for, at Jack lider af skyldfølelse (Edda hefte 6, 1965), og Knut
Gørvell er af samme mening (En emigrant krysser sine ord, s. 34).

17

Jf. Tor Anderssens tanker om nøgenhed i Varulven, s. 194 – men hvor Kraojja er
naturbarnet, er Felicia exhibitionisten.

18

I Aksel Sandemose, s. 11-12, sammenligner Randi Birn denne “pragmatiske” indianske holdning med “social integration through love and marriage” i Storme ved
Jævndøgn.

19

Navnene findes i øvrigt også i Mænd fra Atlanten; hovedpersonen Karl, der senere
skifter navn til Charles, har været forhyret på Fulton (s. 76) og gifter sig senere med
Helga.

20

En ældre bror, der udvandrede til USA, da Sandemose var barn, hed Anton
Nielsen, men dette forklarer ikke tilfredsstillende navnevalget i novellen.

21

I de følgende norske versioner: “Jo, det er faen skjære meg riktig nok” (som senere udtales i Varulven af Erlings enfoldige onkel Oddvar).

22

For et lignende møde mellem gamle skibskammerater, se også p. 220 og kap. 10
note 23 vedrørende “Et Minde”, samt omtalen af kronikken “Dagbogsforfattere” p.
374-377.
Motivet er varieret i En flyktning krysser sitt spor, hvor Espen fortæller om sit venskab med Eivind Harre – omend dette venskab går tilbage til Jante, og Espen og
Eivind aldrig har været forhyret på samme skib. Ligheden ligger i betoningen af
Eivinds alkoholisme og hjemløshed kontra Espens familieliv og hans refleksion:
“Når jeg tenker på ham er det med en hemmelig skam over mig selv. Jeg vet hvor
lite som skilte oss [...] Han falt, og det kunde ha vært mig.” (1933-udg. s. 261, 1955udg. s. 370).
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I dette tilfælde er de gamle bånd imidlertid så stærke, at Espen til enhver tid vil
være glad for at gense Eivind. – Et andet møde med fortiden, her med forskellig
social baggrund, skildres da Espen som voksen møder Kristoffer Watch, som det er
gået ned ad bakke for; se p. 438-439.
23

Som tidligere anført havde Sandemose på dette tidspunkt ikke været i Canada, endsige Labrador, hvor han aldrig kom.
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9. TRE BØGER FRA 1924
“MANDEN FRA HULEN”
Som allerede nævnt er hovedpersonen i “Manden fra Hulen”, den ene af de to
lange noveller i Storme ved Jævndøgn, Erik Skjelholm fra “Skilte Veje”; her optræder han som 25-årig, og dermed i yngre udgave end i novellen i Fortællinger fra
Labrador.
Personkarakteristik og samfundsbeskrivelse
“Manden fra Hulen” indledes med en lille beskrivelse af det vestjyske fænomen Rend-Wann, som går over i en karakteristik af, hvordan sømanden opfører
sig, når han får landjord under fødderne, koncentreret om hans forhold til
kvinden. Fortælleren afslører tilsyneladende, hvad den følgende historie går ud
på, så efter den første side er læseren forberedt på, at det drejer sig om en forhenværende sømand, hans betagelse af den første pige, han møder efter sin
afmønstring, og et eller andet drama, der skal klinge ud i en harmoni. Dette indtryk rykkes der dog ved et par sider længere fremme: “Efter den sidste hede
Feber blev han mild – til Forandring fra gale og sterile Instinkter der var den
Sammenbrænding hvori Elskoven endte.” (Storme ved Jævndøgn, s. 9). Maja dukker altså op på et tidspunkt, hvor Erik har raset ud, og den “Skandale med andre
og sig selv”, der omtales i indledningen, kan ikke være hans kvaler med myndighederne og den senere svigerfar.
Fortælleren i novellen hører til den myndige type, der dels maler et psykologisk portræt af hovedpersonen, uden at læseren får mange muligheder for at
danne sig sin egen opfattelse, dels gerne kommer med generelle kommentarer;
s. 11 indeholder en blanding af begge dele:
“Ydmygelsen kommer for den frihedskære Arbejder tidsnok når et Barn
skal have Mad og han selv med ilde Smag i Munden spiser hvad der bliver tilovers af det han fik af andre
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som til Betaling derfor kritiserer Mandens Gøren og Laden, kvæler hans
Selvtillid, hans Glæde og direkte er Skyld i hans Endeligt på Sundholm.
Skønt Erik selv var stor i at give, opfyldtes han af Mistro til dem der gav
ham igen, han fandt inden mange Sekunder et grumset Motiv. [...] Paa
Søen havde han lært at kende Fordelene ved at være udenfor
Samfundets Trængsel, hvor man trædes og albues, nu vilde han, uden at
iklæde det klare Tanker, beholde disse Fordele samtidig med at han slap
fri for Søens Ubehageligheder, en Utopi som alene Vagabonden,
Forbryderen, kan sætte ind i Virkeligheden mod at tilbringe hvert andet
Aar med Tvangsarbejde.”
Eriks sømandstid var en flugt fra problemer i ungdommen. Da han er tilbage
på landjorden, bliver han en enspænder, hvilket bl.a. giver sig udslag i, at han
stritter imod at blive underkastet fagforeningstyranni. Som type er Erik
Skjelholm mere reflekterende end de personer, man møder i Fortællinger fra
Labrador. Han tænker over sin egen situation, og sammenlignet med de mandlige hovedpersoner i novellerne, der kunne føle sig ramt i hjertet næsten uanset
hvilken kvinde, der dukkede op i landskabet, opfatter han Maja Sundby som et
selvstændigt individ. Eller rettere sagt, sådan ser det ud i begyndelsen af novellen; da modstanden fra Majas far begynder at blive for plagsom, overtaler Erik
hende til at gå i seng med sig, og virkningen er lynhurtigt, at “han var ikke mere
hendes Ven, men Herre” (Storme ved Jævndøgn, s. 70). Det er ganske vist Majas
tanker, der gengives, men de stemmer overens med Eriks.
Novellen drejer sig først og fremmest om indre kampe i Erik. Han vil komme
til klarhed over sin plads i samfundet, og samtidig skal han håndtere sin forelskelse i en pige, der socialt og uddannelsesmæssigt står over ham. Dette motiv
kommer til udtryk allerede i deres første samtale, hvor hun præsenterer sig som
“Maja Sundby, cand.phil.”1 og han kvitterer med: “Jeg hedder Erik Skjelholm og
er Arbejdsmand ved den nye Banelinje.” (s. 25). Hans grundliggende karakter er
at være én, der helst holder sig for
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sig selv, men hertil kommer nu længslen efter et samliv med Maja, med alt hvad
det indebærer af forpligtelser. Det er sidstnævnte, der vinder, da Erik tager imod
stedfaderens tilbud om at træde ind i hans forretning, omend accepten ikke ligefrem er entusiastisk: “Saa gjorde Skjelholm en haard Synkebevægelse og sagde
Ja. Det er Mandens Pligt at sluge bitre Ting og bøje sig allerede for det ufødte
Barn.” (s. 102).
Med denne accept siger Erik også ja til at genoptage forbindelsen med moderen, som han ikke har set, siden han var barn. Der antydes et Ødipus-kompleks:
“Da Erik var mindreaarig døde Faderen. Yngre var Drengen dog ikke end at han
protesterede yderst heftigt da Moderen paany giftede sig [...]” (s. 8). Det er ikke
meget, man hører om moderen, men da Erik senere i novellen tænker på sin
barndom, husker han på sin mor, “der var Lyset i hans Barndom, men ogsaa gav
ham det første Indtryk af Svig [...]” (s. 63). Skildringen af en mor, der først står
som en idealskikkelse og senere svigter sønnen, står centralt i kapitlet “Den hellige sten” i En flyktning krysser sitt spor, men det er betegnende for udviklingen
i forfatterskabet, at mens oplysningen serveres uden nærmere kommentarer i
“Manden fra Hulen”, indgår moderens svig i “Den hellige sten” i en langt mere
kompliceret sammenhæng; den voksne Espen har syner, hvori barndommen bliver levende, han indfletter sin forelskelse og jalousi rettet mod lillesøsteren
Agnes, og da han genser den hellige sten i Adamsens mur, fornemmer han, at
den er et lige så farligt knudepunkt i hans liv som Misery Harbor.
Bortset fra selve hulemotivet (se nedenfor) er det ikke så mange ting i
“Manden fra Hulen”, der kan sættes i forbindelse med andre tekster.
Enspænderen Erik, der beslutter sig for at blive som andre (Storme ved Jævndøgn,
s. 67, 76), er en kontrast til senere hovedpersoner som for eksempel John Torson
og Erling Vik, der udtrykkelig værner om deres alenetilværelse; og hulen har
ikke samme symbolske karakter, som man finder et par andre steder. Der er forskellige detaljer, der optræder i andre sammenhænge: Maja går i lavhælede sko,
ligesom Felicia i Varulven (ingen af dem har behov for at understrege deres
kvindelighed ved
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at gå i højhælede); og sætningen “tidligt standser Arbejderen sin Sommerfugleleg” (Storme ved Jævndøgn, s. 57) peger i konkret betydning frem mod
insektsamleren Espen Arnakke, der opgiver sin altopslugende interesse, men
henviser i sammenhængen også i overført betydning til samfundets krav om
lovformeligt ægteskab i stedet for en ubunden tilværelse.2
Espens opgør med Jante er foregrebet i Eriks meninger om, at “Arbejderen
kvæles i sin Opvækst [...] aldrig har Manden haft Havblik i sin Sjæl og set sin
egen Usselhed, derfor er det Gøgl af Demagoger at tale om Arbejderens Kval,
han lider ikke Kval før han staar med aabne Øjne for sin Skæbne, og da laver
han den om.” (s. 71-72; jf. citatet fra “Status”, p. 53). Dette forsøg gør Jens
Abrahamsen i portrætskitsen “Navnløse fra Folket. Skibsofficeren” (Tilskueren,
august 1924), men tekstens jeg-fortæller må konstatere et forlis for sin gamle
ven, der er vokset op som proletar i en snæversynet provinsby, hvor atmosfæren er “usigelig sumpet”; Jens har ambitioner, men selv om han gør karriere, kan
han ikke komme væk fra barndomsmiljøets dødvægt og “anser det for givet at
den talstærke Hob omkring ham er paa de rette Veje.”
De betragtninger om arbejderklassen, der er lagt i munden på Erik Skjelholm,
gives der også udtryk for i den senere portrætskitse “Navnløse fra Folket.
Radiotelegrafisten” (Tilskueren, maj 1927). Teksten beretter om radiotelegrafisten
Peter Karstensen, som fortælleren møder med jævne mellemrum, og i forbindelse med hans nydelige karriere og høje løn udtrykkes det, at “Proletariatets
Individer i visse Maader er forudbestemte til at være i dette Lag. Den fatale
Delingsproces i Befolkningslag skal ikke saa meget søges i Samfundets som i
den enkelte Persons Konstruktion.” Mens der her udtrykkes tillid til, at personlig indsats og viljestyrke er nok til at ændre på dårlige forhold, betegnes Jens
Abrahamsen i den tidligere tekst simpelthen som offer for sin skæbne, og pendlingen mellem skæbnetro og ideen om egen indsats i livet præger en del af teksterne i denne periode. Billedet kompliceres desuden af, at adskillige af de personer, der selv giver udtryk for skæbnetro, investerer en god portion energi i at
forandre deres liv.
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Hulemotivet
For at holde sig på afstand af mennesker indretter Erik sig i en stor hule langt
ude i skoven – i “Manden fra Hulen” nok først og fremmest et konkret tilflugtssted, men hulemotivet genfindes andre steder.
Som nævnt p. 65 udspilles Helenes vision i Mænd fra Atlanten i en hule, hvilket her hentyder til hendes ønske om at beskytte barnet Gustav på samme
måde, som dengang han var foster. Den symbolske anvendelse er ligeledes markant i novellen “Kvinnen du gav meg” (Bonniers Literära Magasin, februar 1945);
efterfølgende ændres titlen til det latinske “Te Deum”, de første ord i den katolske kirkes lovprisning af Gud og Kristus – novellen har ikke noget kristent
motiv, men titlen skal måske hentyde til den form for fortrøstning og fred, som
hovedpersonen finder til slut.
Under en tur i skoven får han en fornemmelse af at være forfulgt; han prøver
at stive sig af ved at tænke på positive ting og henter erindringer frem, bl.a. fra
barndommen, uden at han kan jage skrækken på flugt. Hele den første halvdel
af novellen er præget af en drømmeagtig stemning, der understreger den ubestemte uhyggetilstand, men rummer i og for sig ikke noget, der afviger fra en
skildring af et konkret hændelsesforløb.
Men præcis midt i teksten kommer hovedpersonen til et sted, hvor vejen deler
sig – både i bogstavelig og i overført betydning, viser det sig. Selv om han vælger den retning, som er den forkerte, hvis han skal tilbage til sæteren, hvor hans
kone venter, forsvinder angsten; i stedet for at føle sig forfulgt har han fornemmelsen af at gå imod et mål.3 I takt hermed forsvinder det konkrete præg, der
var over første halvdel af novellen, og da han når frem til en klippevæg, presser
han sig ind gennem en sprække i den: “Fjellet var ikke bart her, men dekket i en
oval av hengende mose.” Vandet, man hører om, hentyder til fostervand, og ved
slutningen af novellen, da klippen lukker sig efter hovedpersonen, er han vendt
tilbage til fostertilstanden, således at hulen er synonymt med det beskyttende
moderskød.4
Selv om det i Mænd fra Atlanten drejer sig om en kvindes vision og i “Te
Deum” om en mands symbolske rejse tilbage, er billedet

124
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 9: Tre bøger fra 1924

af hulen tydeligt nok det samme i de to tekster. Når deres placering i forfatterskabet skal forklares, ser det ud fra årstallene ud, som om Sandemose tyve år
efter Mænd fra Atlanten vender tilbage til et motiv, men som anført i kap. 7 note
5 er “Te Deum” ifølge Sandemose en rekonstruktion af en tekst fra først i
1920’erne; det er altså mere sandsynligt, at det er den første version af “Te
Deum”, som har sat sig spor i Mænd fra Atlanten, på samme måde som de
oprindelige versioner af “Elven” og “Agnes, min deilige sommerfugl” kan ses i
henholdsvis Ungdomssynd og “I Livets Korridor” (se p. 47-51, 133-134).
I øvrigt genfindes hulemotivet i endnu en af de rekonstruerede noveller,
“Robinson” (Magasinet nr. 17, 25/8 1945). Titlen og de første linier om en frodig
tropeø tyder på en ny udgave af Daniel Defoes romanfigur, men af de syv rekonstruktioner, der alle balancerer mellem drøm og virkelighed, er det den tekst,
hvori sidstnævnte plan hurtigst forlades:
“Det var lenge siden han hadde tenkt på måneder og år. Han visste ikke
om han var gammel eller ung, for her var ingen mennesker, og det var
ikke nødvendig å vite hva han var, om han var en dødelig, eller en gud.
Han hadde alt, også den han elsket.”
Den sidste sætning hentyder til, at han kan fremmane billedet af sin ungdomskæreste. Men den tidløse, tropiske fred forgår gradvis i de efterfølgende
fire mini-kapitler. Udviklingen går fra varme til kulde, fra stille til storm, og fra
lykke og harmoni til hadefulde følelser. Til at begynde med har hovedpersonen
en evne til fortrængning parallelt til den, der skildres i “Fluene summer” (se p.
686-689), men senere skifter kvindevisionen karakter, således at hun får skylden
for kulden og stormvejret. Den store ø, som han har hersket over, bliver reduceret til et kalkfjeld og en grotte5 (eller den yderste strand), hvor han dør, da hun
som en Medusa-skikkelse skylles ind mod ham.
“Robinson” forstås bedst som et modstykke til “Te Deum”.
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Bevægelsen er den omvendte: Ensomheden bliver for svær at håndtere, kvindeskikkelsen bliver destruktiv i stedet for at repræsentere moderen, og grotten
bliver død i stedet for længsel. Desuden bliver læseren nødt til at revidere den
opfattelse af hovedpersonen, som titlen i første omgang bibringer. Han er ikke
strandet og nødstedt, eftersom han ikke gør nogen forsøg på at blive reddet af
de både, som han ser; han har foretaget et valg, nemlig at svigte ungdomskæresten, og det er denne handling, der efterhånden knækker ham.
Hulen som erindring om barndommen (eller, hvis man går endnu et skridt tilbage, fostertilstanden) nævnes i “Storm over Atlanteren” (Arbeiderbladet, 2/12
1933) i forbindelse med en sejlskudes ruf: “[...] ja, der sitter man og er barn igjen,
i hulen som man hadde hjemme i skogen for mange år siden.” I “Joe Batts Arm”
(Tidens Tegn, 5/11 1938) er beskrivelsen, da jeg-fortælleren overnatter på stranden og har lavet en hytte ud af sin robåd og nogle grangrene: “Kan et menneske ha det bedre? Jeg kjenner følelsen igjen fra den gangen jeg som liten gutt bygget hemmelige huler i skogen. Denne vesle verden er min!” (Sandemoses fremhævelse).
Et endnu længere skridt tilbage end barn og fostertilstand ser man i et sørlandsbrev, hvor slægtserindring blandes med billedet af Kjørkelvik som et paradis:
“Drømmen vi bærer på om egne hus på ensomme steder, det er vel
ønsket om å komme hjem til hulen etter dagens jakt, hulen i uren hvor
storm og frost er stengt ute, og hvor du velter en blokk for inngangen
mot udyr eller hanmennesker som vil røve din kvinne og din bue.”
(Aktuell nr. 15, 26/7 1947; Sandemoses fremhævelse).
En anden form for hule forekommer i “Sørlandsbrev om trollet som ikke
sprakk” (Aktuell nr. 6, 12/3 1949), især med denne teksts indføjelse hen mod
slutningen af “Dagen” (Årstidene hefte 4); sidstnævnte består af en skildring fra
Kjørkelvik, isprængt erindringer og refleksioner, men skifter karakter på de sidste
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fem sider, hvor Sandemose fortæller om dengang han gjorde sig til “en underjordisk. [...] Langt inne på skogen mellom noen gamle furuer gikk jeg i gang
med å grave en hule.” (s. 76). Både i sørlandsbrevet og i “Dagen” forlader hulegraveriet hurtigt det konkrete plan, eftersom man hører om adskillige år tilbragt
under jorden, labyrintiske gange og en mennesketom by. Til sidst forlades dette
underjordiske bygningsværk, og jeg’et, der på det billedlige plan har gravet sig
ned og været domineret af frygt, kommer hen til udgangen og frem i lyset, altså
en udvikling i positiv retning sammenlignet med personen i “Te Deum”, hvor
livet afvises. Eftersom jeg’et tiltaler sig selv med “Aksel”, og hele teksten tager
udgangspunkt i forfatterens liv, må slutningen ses som et billede på en krise og
overvindelsen af samme; hulen er her et tilflugtssted, men er alligevel ikke egnet
til varig trøst.6
En hule som et konkret fristed optræder i et par selvbiografiske tekster. I
“Sørlandsbrev om vær, vann og tørke, barbering, og huler med energi og høydotter” (Aktuell nr. 16, 6/8 1949) drejer det sig dels om erindringen om en hule
et isoleret sted, et nødværge mod den uforstående omverden, hvor fortælleren i
sin ungdom kunne sidde og skrive i fred og ro (og drømme om fremtiden), dels
om et aktuelt fristed på Kjørkelvik et par hundrede meter fra huset. Følelsen af
dyb fred er fælles for de to primitive ly, men ellers opsummeres forskellen med,
at den nye hule er et hyggeligt sted til afslapning, mens den gamle var “et sentrum av fortettet energi, og ut fra det sentret er hele Kjørkelvik slynget som en
måne.” Hvilket altså betyder, at den sene alders rolige fristed aldrig ville være
kommet i stand, hvis den unge forfatter ikke så stædigt havde hengivet sig til
sin skrivedrift.
Ungdommens hule forekommer desuden i en mindeartikel om Johannes V.
Jensen fra 1951 (heri er skriveriet koncentreret om Fortællinger fra Labrador, som
jo blev antaget, efter at Johannes V. Jensen havde anbefalet den varmt) og i en
epistel med den betegnende titel “Det asociale menneske” (Aktuell nr. 53, 22/12
1962); men selv om følelsen af velsignet isolation er den samme,
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bliver den unge forfatters prøvelser en tand værre gennem årene:
“Taket var omtrent i
nivå med bakken og
laget av kvist og sekker.
Der hadde jeg et brukbart bord og en benk.
[...] Det gjorde ikke noe
at det dryppet ned, og
at det kunne være
kaldt. [...] Der kunne en
utfolle seg fritt med
papir og blyant, med
brød, margarin og pølse.”
(Aktuell nr. 16, 6/8
1949).

“Så gjemte jeg meg en
mil vekk i tykk underskog under en granbuske, og der skrev jeg min
første bok som ble
trykt. Det var forbannet
kaldt under den busken da det ble vinter,
men jeg hadde det godt
så lenge jeg var alene,
mens jeg satt der som
en rev og tittet ut i
fykesnøen.”
(Farmand nr. 9, 3/3
1951).

“Jeg minnes jeg engang
for lenge siden satt et
sted i en skog langt fra
mennesker, gjemt bort
under en granbuske.
[...] Jeg frøs. Vannet
dryppet ned i håret på
meg fordi jeg med venstre hånden måtte
holde luen over papiret
jeg skrev på så det ikke
ble vått [...] Jeg drakk
vann, spiste tørt brød
og skrev videre.”
(Aktuell nr. 53, 22/12
1962).

I takt med at hulen beskrives som mere primitiv, karakteriseres omgivelsernes
holdning til skriveriet som mere aggressiv (i 1962 bruges for eksempel ordet
“forfølgelse”) – og jeg-fortælleren opfatter sig i forstærket grad som en asocial;
som flere andre steder i forfatterskabet fremhæves det, at skriveriet er en skæbne, ikke et valg.
“Det fryser bestandig hardest i solrenningen”
En enkelt sætning i “Manden fra Hulen” forekommer næsten ordret i en senere tekst: En frostkold morgen, mens solen står op, husker Erik pludselig udtrykket “Haardest fryser det i Solrenningen”; i novellen er det en norsk sømand, der
på Nordatlanten er
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kommet med bemærkningen til Erik – replikken er “en Stemme fra et af Erindringens Kamre” (Storme ved Jævndøgn, s. 89), og mindet om den får Erik til at
sammenligne sin nuværende tilværelse med livet som sømand: “[...] han følte at
være i sin Skæbne, og den var det farligt at bryde.” (s. 90).
I “Fragment av en selvbiografi” (Vår Tid, julen 1941) er det Sandemoses mor,
der i let omskrevet form (“Det fryser bestandig hardest i solrenningen”) udtaler
ordene; “solrenningen” er i denne tekst ikke det eneste norske islæt, og det ordsprogsagtige præg, som det foranstillede adverbium giver sætningen i “Manden
fra Hulen”, er neddæmpet.
“Fragment av en selvbiografi” er en erindringsskitse, der foregår i 1923, og
den giver et billede af en fredelig juleferie sammen med kone, småbørn og forældre, samtidig med at tidspunktet angives som betydningsfuldt: “En morgen i
denne sementhytta ved skogbrynet [Hareskoven] ble jeg helt sikker på at jeg
ville til Norge.” Digtet “Norge”, der fortæller om drømmen om at møde moderen i hendes ungdom (Sandemose forteller, s. 20), citeres og angives at være skrevet i første version netop omkring julen 1923, og før moderens replik varieres
naturbeskrivelsen fra “Manden fra Hulen” en smule: “En blodig Sol kastede sit
røde Lys ind over Skoven [...]” (Storme ved Jævndøgn, s. 89); “Sola stod op som i
blod ute over snemarkene.” (“Fragment av en selvbiografi”). Moderens norske
ordvalg, da hun står ved vinduet og ser ud over landskabet, karakteriseres som
bestemmende for Sandemoses beslutning om at skifte sprog og land; i den selvbiografiske tekst kommer Sandemose frem til samme skæbnetro som Erik i den
næsten tyve år ældre novelle: “[...] det var skjebne, og en angrer ikke på skjebnen.”
Sandhedsværdien i “Fragment av en selvbiografi” er tvivlsom for diverse
detaljers vedkommende, ikke mindst hvad angår 1923 som året, hvor Sandemose tager sin beslutning om at blive nordmand, men den fiktive person Erik
og jeg’et i erindringsskitsen mødes med hensyn til den løsrevne sætning på
norsk, spekulationerne vedrørende et radikalt skift i livet, og overbevisningen
om, at skæbne er noget givet.7
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“I LIVETS KORRIDOR”
“I Livets Korridor”, den anden novelle i Storme ved Jævndøgn, har også som
hovedperson en mand i 20’erne. Kresten Ravnborg kommer i opposition til
autoriteterne (repræsenteret ved forstanderen), tiltrækkes af Lily og Hilda, men
får gennem Henny orden på sit liv og melder sig som borger – om ikke på det
Johannes V. Jensenske torv med en præmie af lumpenhed, så dog med mere føjelighed end han lægger for dagen i begyndelsen af sit højskoleophold.
Mens Erik Skjelholm er forhenværende sømand, og i slutningen af “Manden
fra Hulen” kommende forretningsindehaver, præsenteres læseren i de første
linier af “I Livets Korridor” for “Kresten Ravnborg, Bondekarlen fra Solbjerg
paa Morsø [...]” (s. 103). Højskolen skal hjælpe ham til at “grave sig ud af
Aarhundreders Tradition tilbage til Livet” (s. 103), men han ligger så meget
under for en Jantelovsagtig tankegang, at han ikke tør stile mod et gymnasium
eller videre boglig uddannelse. Som bondefødt føler han sig mindreværdig over
for byboere – samtidig med at hans intellektuelle færdigheder sætter ham i
stand til at være kritisk over for højskolelærerne (s. 105).
Jens Nordhammer-figuren
Det er ikke godt at vide, om Kresten Ravnborg ender som forfatter, men han
har haft skrivekløe, siden han var barn, og det er gennem hans optegnelser,
læseren hører om døden og Jens Nordhammers spøgelse, der udkæmper en
kamp ved Krestens vugge, da han er et år gammel; som i andre tekster fra denne
tid (og senere) opfatter hovedpersonen enkelte begivenheder som led i en større sammenhæng: “[...] den Spøgelseshistorie er en Traad i min Skæbnes Væv
[...]” (s. 108). I øvrigt er selve navnet Nordhammer første led i en række, der fortsætter via klabautermanden og Audun Hamre (se kap. 11 og 16).
Når Nordhammer kæmper mod døden om Kresten, kunne man umiddelbart
tro, at det drejer sig om en frelsende engel, men beskrivelsen af ham er udelukkende præget af negative detaljer, både med hensyn til hans psyke og hans
udseende (s. 106-107). Det forekommer
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i første omgang gådefuldt, at han kommer til Krestens undsætning, når han
ellers beskrives som gennemført ondskabsfuld og egoistisk. Også senere i livet
redder han ham fra døden (s. 108, 111, 112), men ikke af godgørenhed; han under
ikke Kresten døden og har planer med ham. Hvad de planer går ud på, åbenbares først på de sidste to sider af novellen, hvor det viser sig, at Henny, som
Kresten er forelsket i, er Jens Nordhammers barnebarn; først da de har besluttet
sig til at blive gift, kan Kresten tage afsked med Nordhammer, som han i et syn
ser slæbe af sted med en kiste (s. 185). Slutresultatet burde så være, at
Nordhammer ikke er så ondskabsfuld endda, eftersom han dels redder Kresten
fra at dø, dels sørger for et sikkert udmærket ægteskab; han har en for spøgelser
sjældent set sammensat karakter, medmindre han efter døden prøver at sone,
hvad han bedrev i levende live.
I En flyktning krysser sitt spor står kampen mellem døden og Nordhammer ved
Espens vugge (jf. p. 253-254). Adskillige detaljer fra beskrivelsen i “I Livets
Korridor” går igen, herunder den efterfølgende sygdom, krampeanfald og hjernehindebetændelse. Forskellen mellem de to versioner ligger i, at Espen lytter til
faderens udlægning om, at det onde element i verden har vundet kampen om
ham, og selv drager han endnu mere vidtgående konklusioner: “Nordhammer
vilde beskytte mig og gi mig sikker reise gjennem verden inntil jeg hadde slått
et menneske ihjel.” (En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 338, 1955-udg. s.
428 -her “slått et annet menneske ned”). Skæbneideen går her på, at Espen er
bestemt til at blive morder.8 Også episoden, hvor Kresten falder i åen, går igen i
En flyktning krysser sitt spor, omend i en mindre dramatisk beskrivelse; i modsætning til Kresten ser Espen ikke Jens Nordhammer, men han tror i lang tid, at
Nordhammer har sendt folk ud for at redde ham (1933-udg. s. 362, 1955-udg. s.
444). I “Også et Seminarium” (Politiken, 27/5 1944), der angives at være erindringer fra Staby Vinterlærer-Seminarium, falder fortælleren i en dyb grøft og
reddes af en bonde.
Den vaklende konsekvens i karakteristikken af Nordhammer i “I Livets
Korridor” kommer også frem i den lange scene i mergelgraven (Storme ved
Jævndøgn, s. 177-183). Kresten jager glassværmeren
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på et tidspunkt, hvor han er kommet frem til, at det vist er Henny, han er mest
forelsket i (uden at kende til hendes familieforhold); det er samlermanien, som
i øvrigt ikke har været omtalt tidligere i teksten, der driver ham ud på denne
insektjagt, ambitionen om at finde et dyr, som er så sjældent i Danmark, at fagfolk vil være misundelige på ham for hans fangst (s. 176-177).
Da han ryger i mergelgravens kolde vand, får han rigelig tid til at tænke over
sit kærlighedsliv og også inddrage Hilda i sine tanker: “Gud ved alligevel, om
det skulde være Henny eller maaske Hilda. Forlovelse og Ægteskab var jo i alle
Tilfælde Eksperimenter.” (s. 180). Han redder en oldenborre fra at drukne, en
handling der udtrykker, at han selv håber på en lignende mirakuløs redning; da
han har ligget der i adskillige timer, ser han Jens Nordhammer, men denne gang
har Nordhammer ikke præg af en, der er kommet for at hjælpe: “Da saa’ han
Jens Nordhammer sidde oppe i Halvmørket paa Gravens Kant og smile ned, et
godt Smil som Ræven sætter op naar den har ædt en Kat.” (s. 181-182). Her sidder spøgelset og godter sig over, at Kresten er nær døden, og det er Henny, der
jager sin bedstefars spøgelse væk og sørger for, at Kresten redder livet.
Bagefter kan Kresten se på oplevelsen som afslutningen på en fase i sit liv:
“[...] det er et Køterinstinkt unge Mennesker har til Fælles med faldne Kvinder.
De kender ikke Individer, men et modsat Køn. Hos mig har det længe været paa
Retur, det sidste ligger ude i en Mergelgrav.” (s. 184). Set i lyset heraf er hans
ekskursion ikke bare en jagt på et insekt, men en driftsbestemt jagt på kvindekønnet, og det gælder om at vinde et trofæ, der vil vække andres jalousi; jf. at
han er “næsten vild [...] hverken hørte eller saa’” (s. 177), og når han har indlemmet dyret i sin samling vil det “faa Fagfolks Øjne til at skinne, faa deres
Fingre til at dirre i Længsel efter at eje det.” (s. 177). Oplevelsen i mergelgraven
og den efterfølgende samtale med Henny bliver afslutningen på Krestens spekulationer vedrørende identitet og eksistens; han får den indsigt, som han
oprindelig havde håbet at opnå ved at melde sig til et år på Karleby Højskole.
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Anvendelse i “Agnes, min deilige sommerfugl”
Den dramatiske episode med at havne i en mergelgrav under jagten på en
sommerfugl anvendes en snes år senere som en selvstændig novelle, “Agnes,
min deilige sommerfugl” (Magasinet nr. 22, 3/11 1945; først trykt i svensk oversættelse under titlen “Makaonfjärilen”, Folket i Bild nr. 12, 18/3 1945).9 Her hører
man kun om et enkelt døgn i den unavngivne hovedpersons liv – han er på jagt
efter svalehalen, som han tidligere har haft i sin samling, men det understreges,
at det er én bestemt, som han jagter: “Det var blitt en fiks idé hos ham at fant
han ikke Svalehalen – og nå skulle det være denne bestemte Svalehalen – nå i
sommer, ville ferien være mislykket.” Koblingen seksualitet/sommerfuglejagt
er endnu tydeligere end i “I Livets Korridor”, siden hovedpersonen i novellen
har fået Ibsen-digtet “Agnes” med indledningslinien “Agnes, min deilige sommerfugl” ind i hovedet og tænker på pigen Agnes, som han ikke har set i mange
år, og de kålsommerfugle, som kredser om svalehalen, omtales som “tilbedere”.10
Mens glassværmeren er et stykke fra Kresten, da han falder i mergelgraven,
er hovedpersonen i “Agnes, min deilige sommerfugl” lige ved at få fat i svalehalen. Det forekommer nærmest, som om sommerfuglen har lokket ham på
afveje og dernæst behandler ham med spot og overlegenhed, da han ligger i
vandet: “Han kunne tatt Svalehalen med hånden, men den forsto han ville ikke
gjøre det nå.” Den ser på ham med øjne, der er fulde af ondskab – jf. at
Nordhammer smiler skadefro til Kresten – og for hovedpersonen antager den
karakter af døden: Han kan kun overleve, hvis en eller anden kommer og jager
den væk – jf. at Nordhammer fordrives ved Hennys tilsynekomst. Der er imidlertid ingen Henny-lignende redningsmand i nærheden, og novellen slutter
med skildringen af en nær-døden-oplevelse, her “de usaliges brønn” i stedet for
den gængse tunnel og svalehalen som det lys, der nærmer sig i form af en spiral.
Da novellen få år senere optrykkes i Årstidene hefte 3,
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forsyner Sandemose den med en indledning, som dels er af entomologisk karakter, dels peger på forbindelsen mellem “barnets og den unge mannens intense
insektjakt” og novellens underliggende lag (s. 11). I et fælles forord til de seks
noveller “Agnes, min deilige sommerfugl”, “Te Deum”, “Den svevende hund”,
“Fluene summer”, “Robinson” og “Elven”, som alle er koncentreret om en
enkelt person og har en grundtone af melankoli, fortæller han desuden: “Jeg
hadde satt meg i hodet, at jeg skulle bruke ordene som maleren bruker penselen
[...] den “handling” som kunne oppstå skulle fortelle meg noe jeg ikke visste.” (s. 9;
Sandemoses fremhævelse). Hvad angår “Agnes, min deilige sommerfugl” er i så
fald den erkendelse, som forfatteren skriver sig frem til, at jagten efter at indfange skønhed med tanke på at dræbe den (hovedpersonens samlermani) kan
resultere i en hævnakt fra det jagede objekts side og deraf følgende ensom hjælpeløshed hos jægeren/samleren.11
En parallel til “Et år ved Gamaliels føtter”
En anden episode, der relaterer til en senere tekst, er optrinnet, hvor forstanderen maner til moralsk oprustning, men bliver til grin over for en flok elever;
det bliver til et humoristisk islæt i novellen, og Kresten hører til blandt de
obsternasige.
I den lange selvbiografiske artikel “Et år ved Gamaliels føtter”12 (Årstidene
hefte 5, 1953) fortæller Sandemose om sin tid ved Staby Vinterlærer-Seminarium
(1914-1915), og som i “I Livets Korridor” skyldes forstanderens moralske opstød
en elevs påståede tilnærmelser til egnens kvinder. Andre scener i artiklen er
præget af barok humor og den ældres nøgterne tilbageblik, for eksempel beskrivelsen af Jeppesens egensindige grammatiske system (Årstidene hefte 5, s. 3839), men hvad angår forstanderens svada, er der en tydelig forskel fra novellen:
“Jeppesen mistet fort beherskelsen, og jeg satt lammet av skrekk [...] Ingen våget
si noe. Han hadde gjort hakkemat av oss, og det kommer ikke lyder fra hakkemat.” (s. 25). Karakteristikken af Jeppesens kadaverdisciplin er konsekvent i “Et
år ved Gamaliels føtter”, så medmindre
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Sandemose med stor omhu har konstrueret det omfattende erindringsbillede,
må skildringen i “I Livets Korridor” repræsentere en fantasi om, hvordan ældre
og mere kritiske elever kunne have reageret i en lignende situation.
Om “Spor i sand”
Afsluttende om nogle ord i Krestens lange monolog om den forjættende “havfrue”, som han ved Stenbjerg skræmte tilbage i vandet: “Men længe gik jeg ved
hendes Spor i Sandet [...]” (Storme ved Jævndøgn, s. 122). Vestkysten og en kvindes fodspor lyder besnærende som forlæg til epistlen “Spor i sand” (Aktuell nr.
35, 13/8 1960), hvori Sandemose forteller om en episode “for lenge siden”, en
timelang vandring på stranden mens han følger sporene af en ung kvinde, som
han har set på lang afstand, og det forgæves håb om, at han kan indhente hende:
“Her sitter jeg med det fjerne minnet om spor efter en pikefot i sand, og hun vet
det ikke.”
Da epistlen indgår i Murene rundt Jeriko og giver navn til et kapitel, svulmer
den voldsomt op, selv om epistlens kerne, drømmen om at møde kvinden, bibeholdes (i modsætning til Krestens oplevelse af “havfruen” har fortælleren overhovedet ikke set hendes ansigt). I Murene rundt Jeriko skriver Sandemose om
oplevelsen:
“Da jeg kom tilbake til hytten bak klittene efter den turen jeg hadde gått
langs stranden, skrev jeg noen få linjer om det jeg hadde opplevd. Det
ble meget utvidet i dagene som fulgte, og svært meget av det jeg siden
har skrevet er på impuls fra ting som lå i denne pakken som efterhvert
ble stor og er blitt større år for år. Det ble en aldri komponert fortelling
om kjærlighetens vekst opp av dyp fornedrelse.” (s. 114).
Dette er umuligt at se ud fra epistlen i Aktuell, som blot munder ud i en genopvækkelse af den unge Sandemoses fantasi om, hvad et møde med kvinden
kunne have betydet: “Jeg kjente det slik
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at om hun nu viste seg før solen gikk ned ville livet mitt bli endret fra denne dag,
aldri bli som før.” I Murene rundt Jeriko giver opsummeringen om fornedrelse og
kærlighed mening, eftersom der i kapitlet fortælles om madonna-luder-kompleks, et bordelbesøg i Cartagena, betagelse af en ung pige i København en sommerdag omkring 1920, og kærligheden til Eva Sandemose.
At “spor i sand” således er et begreb med vidtrækkende associationer, er der
ingen tvivl om; sommer, den jyske vestkyst, klitlandskab, en yndig pige, der bliver set af en mand, sporene, ingen andre mennesker i nærheden – ingredienserne er de samme i “I Livets Korridor” og i “Spor i sand”. Det er derfor fristende
at tro, at beskrivelsen i novellen fra 1924 har sin oprindelse i de notater, som
Sandemose nævner i epistlen. Men problemet er, i hvor høj grad epistlen så kan
opfattes som “virkelighed”, for Sandemose angiver sin alder i den – han er lidt
over 30, hvilket betyder, at oplevelsen skulle have fundet sted cirka seks år efter
offentliggørelsen af “I Livets Korridor”; beskrivelsen af Krestens voldsomme tilnærmelser og hans optagethed af sporene kan dermed ikke føres tilbage til episoden, som omtales i “Spor i sand” – hvis man ellers stoler på Sandemoses
udenomsoplysninger i epistlen.
Hvis man tager tilflugt til biografien for at finde en forklaring, opdager man,
at Sandemose i årene omkring 1930 ikke boede alene ved Vesterhavet i “noen
uker” en sommer, og at han for den sags skyld heller ikke gjorde det tidligere. 13
Beskrivelsen i “Spor i sand” af det ensomme, flittige forfatterliv i en smuk natur,
hvor han skriver fra solnedgang til solopgang (og i mindst fjorten dage ikke har
set andre kvinder end “den astmatiske kona til landhandleren” – i versionen i
Murene rundt Jeriko er hun åbenbart blevet kureret) repræsenterer en romantisk
ønsketilstand og skal angive en ramme omkring drømmen om den fjerne skikkelse. Hvis man skal regne med noget selvoplevet som udgangspunkt for
Krestens betagelse af sporene i sandet, må der dels rykkes ved aldersangivelsen
i “Spor i sand”, dels ved varigheden af opholdet, for eksempel en dagsudflugt
eller et par døgn i stedet for “noen uker”.
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En anden mulig – og bedre – forklaring på forbindelsen mellem novellen fra
1924 og epistlen fra 1960 er, at Sandemose mange år efter benytter en detalje fra
sin hovedpersons oplevelse i en – tilsyneladende – selvbiografisk skildring.
Naturskildringen og sommerdagen bibeholdes, og det drømmeagtige i Krestens
oplevelse bliver til “Snart var hun bare et par fargeflekker, og straks efter gikk
hun i ett med omgivelsene og ble borte.” I tråd hermed dæmpes Krestens voldsomme tilnærmelser ned til betagelse på afstand.
Udgangspunktet for de sidste par sider var otte uskyldige ord i “I Livets
Korridor”, men der er gjort så udførlig rede for disse spor i sandet, fordi de er
et eksempel på, hvordan motiver dukker op i forfatterskabet med årtiers
mellemrum. De viser også, at man skal være nænsom med at tro på de epistler
og artikler, der giver sig ud for at være selvbiografiske; hvis Sandemose for
eksempel havde angivet sin alder til ca. 25 i “Spor i sand” (eller hvis “I Livets
Korridor” stammede fra 1930), ville sammenhængen have forekommet åbenbar.
Det kan også tilføjes, at med hele forfatterskabet in mente er det ikke så underligt, at forfatteren interesserer sig for spor, omend de i dette tilfælde altså ikke
krydses, men behandles med andægtighed. Og uanset oprindelsen til “Spor i
sand” står epistlen naturligvis som en af de smukkeste tekster, Sandemose
nogensinde skrev.14
UNGDOMSSYND
Ungdomssynd er en roman, hvis hovedingredienser er kærlighed, jalousi,
mord, flugt og identitetsskift før bogens happy ending. Den udspiller sig til søs,
på Newfoundland, samt i Danmark, England og Canada. Mens skildringerne
fra Newfoundland ligger i forlængelse af Fortællinger fra Labrador, indvarsler
beskrivelsen af sømandslivet om bord på sejlskuderne noget af det, der også
kommer til udtryk i den sidste bog fra 1924, Mænd fra Atlanten, samt i
Klabavtermanden, Klabautermannen og Vi pynter oss med horn.
Næsten 30 år efter udgivelsen skriver Sandemose en stærkt omarbejdet version, der under titlen En torpedo under arken går
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som føljeton i “Morgenposten” (november 1952-februar 1953), og denne
udkommer – med ubetydelige rettelser – i bogform i 1963 som Mytteriet på bar ken Zuidersee. En sammenligning mellem Ungdomssynd og Mytteriet på barken
Zuidersee følger efter en gennemgang af de vigtigste elementer i Ungdomssynd.
Struktur og hovedpersoner
Med hensyn til struktur og fortælleteknik er Ungdomssynd noget mere raffineret end Sandemoses to første udgivelser, eftersom læserens nysgerrighed pirres på en anden måde, end det hidtil har været tilfældet i forfatterskabet:
Fortælleren tilbageholder i begyndelsen sin viden om, at Georg i virkeligheden
er en pige ved navn Elna (bl.a. ved konsekvent at omtale hende som “han”),
men lægger via styrmandens bemærkninger op til, at en eller anden skummel
hemmelighed står foran sin afsløring (s. 7, 13). Hvad det hele drejer sig om, og
hvorfor Jørgen er så beskyttende over for sin yngre kammerat, åbenbares imidlertid ikke for læseren på dette tidspunkt; efter mytteriet i Nordatlanten og
Zegendelfzijls stranding ved Afrika fortælles intet om deres skæbne, og i stedet
følger et flashback (s. 20-44), der tilsyneladende introducerer en helt ny person,
Vilhelm Kjær, og som fortrinsvis udspilles i Københavns nordlige omegn. Ved
tilbagekomsten til det oprindelige tidsplan omtales Vilhelm og Elna som Jørgen
og Georg (omend sagens rette sammenhæng nok er gået op for læseren på dette
tidspunkt), indtil de under en tur i skoven på Newfoundland har kaldt hinanden ved deres rette navne (s. 59).
Det 25 sider lange flashback skal give baggrunden for de to hovedpersoners
flugt og forudsætningen for en forståelse af Vilhelms personlighed: Han er
handlekraftig, lever i nuet, og er uden større behov for selverkendelse, når undtages dels det årsagsforløb, som han rekonstruerer efter Elnas forsvinden (s. 9698), dels den sidste konfrontation med bådsmanden; og han er afgjort den af forfatterskabets helte, der hurtigst ryster eventuelle samvittighedskvaler som morder af sig. Da han senere i romanen regner med, at Elna er død, hedder det, at
“mange indre Hændelser efterhaanden som Kilder havde slidt Hul paa Sindets
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Skorpe og brød op” (s. 108), men han bruger først og fremmest sine erfaringer
til at skabe sig et tåleligt liv, hvor han nu tilfældigvis befinder sig. Hertil kommer, at han er udrustet med en god portion tro på skæbnen, hvilket kommer til
udtryk i hans konfrontationer med bådsmanden (s. 83, 114); hævntørst, raseri
eller lignende ville være naturlige følelser, men i stedet er han opfyldt af ideen
om, at han er forudbestemt til at dræbe sin modstander.
Ude af stand til at få en hyre er Vilhelm på nippet til at gå under i København,
men griber chancen for et meningsfyldt liv, da han får arbejde som bådebygger.
Først da han har stillet sin værste sult og dermed fået opfyldt ét elementært
behov, får han øjnene op for Elna: “Sine Mandsdrifter trak han med sig velbeholdne ud af Fasten, de havde slumret, men viste sig nu at være levende. [...]
Han byggede hende ind i Sømandens skære Drømme, som under hans knortede Overflade leger med vege, lyse Farver [...]” (s. 27). Hidtil har kvinder tilhørt
en anden race, og hans erfaringer med dem har begrænset sig til visitter hos
ludere i havnekvartererne (s. 98-99). Han har endnu ikke vekslet et ord med
Elna, da han går og fantaserer i Dyrehaven:
“Blodet bankede ham i Halsen af Spænding, naar han selv personificeret i Ræven listede hen ad Skovstierne [...] han laa og stirrede efter en
Jæger med skarpe Metaløjne, Ræv som han var med Menneskeforstand,
– indtil han rettede sig, hvor han sad og trak Vejret dybt, ønskede sig at
være et Dyr og tænkte paa Elna.” (s. 29).
Det er et billede, der dels viser driftslivet i ham, dels er en videreførelse af
Eriks tanker om ræven i “Manden fra Hulen” (se p. 64); selv om Vilhelm ikke vil
vedstå det over for Elna, plager det ham senere undertiden, at hun ikke var jomfru, da de mødte hinanden, og han er nødt til at se på hendes ægteskab som “det
abnorme Forhold”, hvis snavs opholdet på havet har befriet hende for
(Ungdomssynd, s. 61) – en noget paradoksal tankegang i betragtning af det rå
miljø, men understregningen af deres liv
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sammen er nødvendig, for at han kan fortrænge den jalousi, som hendes tidligere liv afstedkommer. Da Vilhelm er overbevist om, at Elna er død, blandes billederne af hende og af hans mor: “[...] hans Mor, der blev til ét med Elna, Elna,
der blev hans Mor [...] uden dem havde han været Intet, som han blev det nu,
da han havde mistet dem begge.” (s. 86). Eftersom Elna udtrykkelig beskrives
som Vilhelms første kærlighed, er der også et Ødipus-element i dette blandingsbillede, men det udvikles i øvrigt ikke i romanen.
I en periode opnår Vilhelm tillige evnen til at mane Elna frem: “[...] paa en
hemmelighedsfuld Maade fik [han] hende igen enkelte Timer, især i de mørke
Aftener, naar han sad ved Ovnen og saa’ ind i Ilden [...]” (s. 90). Denne form for
magi udgør hovedindholdet i den tidligere (p. 125-126) omtalte novelle
“Robinson”, hvor hovedpersonens fysiske ensomhed er lige så påtrængende
som Vilhelms psykiske: “Han hadde saknet henne meget det første året [...] Så
besvor han henne, og hun kom. Nu var hun hos ham når han ville.”
For at Vilhelm ikke skal kunne opfattes som en simpel morder, skildres offeret, Elnas mand, gennemført negativt (Ungdomssynd s. 28, 43), og Vilhelm føler
instinktivt fjendskab over for ham, allerede da han formoder, at det drejer sig
om hendes far. At han har reddet Elna fra at begå selvmord er endnu et signal
om, at det er ham, der skal tage sig af pigen.
Romanen rummer det første af en række jalousimord i forfatterskabet; ligesom i En sjømann går i land reagerer morderen med pludseligt raseri over for
rivalen, da hans forestilling om den uskyldige unge tilbedte må gå fløjten, men
til forskel fra Espen i En sjømann går i land tager Vilhelm pigen med sig på flugten. Sikkerheden finder de i første omgang til søs, men kun gennem anvendelse
af identitetsskift; Elna må skjule, at hun er pige, og går under navnet Georg,
mens Vilhelm bliver til Jørgen – som er en form af Elnas nye navn og derfor skal
antyde deres sammenknyttede skæbne; dette fremtræder endnu tydeligere, da
deres dæknavne på Newfoundland er Store George og Lille George.15
Beskrivelsen af livet i tømmerlejren i det indre Newfoundland
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svarer til skildringer af lignende lejre i Fortællinger fra Labrador hvad angår landskab, arbejde og andre ydre ting; der er tilmed en sætning om, at mange søfolk
søger arbejde i skovene (Ungdomssynd, s. 68), hvorved den imponerende rekruttering i novellerne er retfærdiggjort. Med hensyn til arbejdernes tankeverden og
seksuelle fantasier afdækkes imidlertid et lag, som kun blev strejfet i debutbogen; nogle nøgleord er “gramsende Sjælsliv”, “syg Tale”, “skumle Savn”, “graadige Ord”, “gale Syner” (Ungdomssynd, s. 58). Eftersom Elna også i disse omgivelser må skjule, at hun er en pige, lever hun i konstant angst for opdagelse, ikke
mindst efter at horden fra den nærliggende lejr i kollektiv brunst reagerer på
rygtet om, at der er en forklædt kvinde på egnen (s. 63-66).16 Massejagt på
kvindeligt bytte kommenteres senere i det essayistiske forord til kapitlet
“Rotten” i Vi pynter oss med horn: “Et ord som bryllup, brudeløp, forteller ganske
meget. Vi gikk ut i flokk og jagde den enkelte [...]” (s. 77; Sandemoses fremhævelse).17
Da Elna senere igen kan vedkende sig, at hun er kvinde, og klarer sig på egen
hånd, benytter hun et engelsk navn: “[...] jeg er født af Skoven i Dag, jeg vil
hedde Glory Antedate, jeg er tyve Aar og den skønneste Kvinde paa Østkysten
af Amerika...” (Ungdomssynd, s. 142). Glory, der på engelsk egentlig er et substantiv og som fornavn langt oftere forekommer i den oprindelige latinske form
Gloria, skal her stå for pragt eller glans i den genvundne, kvindelige identitet,
som Elna fryder sig over, da hun står foran spejlet “hel og ren” (s. 142), og antagelsen af det særegne efternavn betegner, at hun ønsker at starte forud for det af
forældrene påtvungne ægteskab med den langt ældre mand. Tilmed er ægteskabet blevet efterfulgt af to perioder (til søs og i skoven), hvor det ville være
livsfarligt for hende at røbe, at hun er kvinde. Hun har på dette tidspunkt, hvor
hun er overbevist om, at Vilhelm er død, et overordentlig nøgternt syn på
mænd, eftersom hun har oplevet dem i flok under trange forhold. Da hun
møder Charles Goule, alias matrosen Holmstrand fra Zegendelfzijl, ræsonnerer
hun: “Hun maatte gifte sig, og da hun næppe fandt nogen bedre kvalificeret,
blev det vel Charles Goule.” (s. 163).
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Dobbeltgængere
Identitetsproblematikken i romanen er imidlertid ikke begrænset til, at
hovedpersonerne må anvende andre navne, eller at Elna i en periode må udgive sig for at være en dreng. Som omtalt p. 46-47 opdager Vilhelm noget om sig
selv i løbet af det døgn, han våger over den dødsmærkede bådsmand. Han har
hadet sin modstander og har villet myrde ham, men nu skifter hans følelser:
“Han [...] syntes han aldrig i sit Liv havde haft saa ondt af noget Menneske.”
(Ungdomssynd, s. 127). Dette omsving kommer ikke af overbærenhed eller af
medlidenhed med en døende, men udelukkende fordi han ser en tidligere mulig
version af sig selv i ham:
“Baadsmanden var jo Fortsættelsen af den Vilhelm Kjær, der ikke traf
Elna Holm i Skovshoved, derfra det blinde Had. De havde samme
Oprindelse, havde gennem Ungdommen traadt samme Spor, kendte
den samme Verden [...]” (s. 127; Sandemoses fremhævelse).
Det er således ikke kun bådsmanden som person, Vilhelm har hadet, men
også en mørk og brutal side af sig selv, en del af personligheden, som under
andre omstændigheder ville være kommet for dagens lys; hans redning har
været mødet med Elna og deres kærlighed, selv om resultatet samtidig har
været, at han blev morder og flygtning.
Da bådsmanden er død, og Vilhelm som en anden Charon færger ham af sted
på floden,18 udvides fornemmelsen af en tvillingeskæbne; nu bliver den døde til
den “eneste Ven, han i sit Liv havde haft mellem Mænd” (s. 133), og da denne
tanke skal forliges med det brutale fjendskab, der har hersket, er Vilhelms konklusion, at betegnelserne had eller kærlighed ikke betyder noget synderligt (jf.
kapiteltitel i En flyktning krysser sitt spor: “Jeg elsket den jeg hatet mest”); det
eneste afgørende er, at der har været følelser på spil. Det er en idé, der ligger i
forlængelse af den beskrivelse af kærlighedshad mellem mænd, der forekommer i “Matrosen gaar i Land”, men i forbindelse med Ungdomssynd virker den
inkonsekvent og påklistret: Dels er det udtrykkelig kærligheden,
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der frelser Vilhelm (jf. hovedpersonens redning i “Skilte Veje”), dels er det ikke
bare en person, han tilfældigt har mødt, men et element i sig selv, han har hadet;
i forbindelse hermed er det betegnende, at bådsmandens navn aldrig bliver
oplyst. – I omarbejdelsen af romanen (se p. 149-163) får identitetsspørgsmålet
større vægt.
Søroman
Selv om nogle af personerne i Fortællinger fra Labrador er sømænd, der er gået
i land, har Sandemose på tidspunktet for udgivelsen af Ungdomssynd (december
1924) ikke publiceret særlig mange tekster, der omhandler livet til søs, og i forhold til skildringerne i romanen forekommer de at være ret konventionelle.
Følgende har kun en perifer beskrivelse: “Hjemløse Fugle”, “Den blinde
gade”/”Blind Gade” og “Matrosen gaar i Land”. “Forlis” er først og fremmest
et drastisk maleri af en orkan, “Sommer under Labrador” rummer ingen farlige
dybder, og “Radiotelegrafisten” og “Skibsofficeren” er miniportrætter af ungdomsvenner – eller fiktive ditto. I “Kraojja” og i “Fædrenes Synd” fortælles der
om tyranni om bord (for sidstnævntes vedkommende dog kortfattet), og i
“Marstal-Skonnerterne under Labrador” er det kun i halvdelen af artiklen, at
forfatteren går under dæk og fortæller om depressioner, stank og dårlige levevilkår.
Den flyvende hollænder, som senere kommer til at spille en vigtig rolle som
klabautermandens modsætning, nævnes kortfattet to gange i Ungdomssynd.
Første gang bruges betegnelsen åbenbart kun for at understrege stemningsbeskrivelsen af en skude på Atlanterhavet i stormvejr (s. 9); anden gang forekommer i en af Elnas samtaler med en af de forhenværende matroser fra skibet: “Der
er Folk nok dig foruden, som sejler med den flyvende Hollænder Zegendelfzijl
sønden for Island og ikke faar Lov at slippe hjem, før de dør.” (s. 167). Dette hentyder til mytteriet, som til evig tid vil plage sømændene, men den flyvende hollænder omtales i bogen på en måde, der er temmelig luftig i sammenligning
med forklaringerne i den senere artikel “Den flyvende Hollænder” (Berlingske
Tidende, 23/8 1928) og virker her mest som en af de
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kulissegenstande, som Sandemose ellers bestræber sig på at fjerne fra søromanernes univers;19 for Ungdomssynd forekommer med skildringerne af rang, hakkeorden og tæv (s. 10-11) at være mere realistisk end de tidligere offentliggjorte
tekster, der er nævnt ovenfor.
Dermed kan bogen ses som et første opgør med forloren søromantik, men
livet om bord skal også opfattes i et videre perspektiv: “[...] det er i Smaaskibe
som i afsides provinsbyer, Milieuet er af saa ringe Format begge Steder, at det
taarner sig op til noget uhyre, naar en vover at fremsætte et Krav og paa den
Maade sætte sig i Belysning [...]” (s. 53). Selv om Vilhelm Kjær ikke har Espen
Arnakkes trang til selverkendelse og dybdeboring, drejer det sig om den senere
Jante-problematik, her med sejlskuder som udgangspunkt, og senere i bogen
udvides perspektivet til hele den danske nation:
“[...] der gik han i et Provinshul, en lille Model paa Danmark [...] det
gjaldt jo om at faa nogen under sig, det var Maalet i Danmark, hvor man
kravler rundt og træder paa hinanden [...] allesammen lige snavsede
under Flippen, Kvinderne vasket til nedringet.” (s. 92).
Iagttagelsen vedrørende (mangel på) renlighed forekommer senere i En flykt ning krysser sitt spor om indbyggerne i Jante (1933-udg. s. 268, 1955-udg. s. 375);
et andet træk fra Ungdomssynd, der anvendes i denne bog, er Vilhelms erindring
om sin første hyre, en beskrivelse, der bliver betydelig mere drastisk, når det
gælder Espens oplevelser:
“Femten Aar gammel fik Vilhelm
Kjær
Hyre
i Aalborg
med
Skonnertbriggen Gösta af Gefle. Det
var en ældgammel smadderraadden
Kasse med Brædder slaaet over
Hullerne i Dækket, og Ræer, som raslede ned,

“Skuten var en skonnertbrigg,
Ragnar het den og hørte hjemme i
Gävle. Gud vet om den ennu flyter på
bøljan blå for den trakk vann som en
klut. Det vesentlige arbeid var ved
pumpen, og jeg blev satt til det,
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naar der brasedes rundt. En Mand
stod ved Pumpen det halve af
Døgnet. [...] [Skipperen] havde en
kvindelig Kok med fra Aalborg, et
Anker Sprit, fem hektoliter Kartofler
og en Tønde saltede Sild.”
(Ungdomssynd, s. 96).

jeg pumpet halve Østersjøen gjennem
skutens råtne planker og over bord
igjen. Et ludder var ombord som
kokk, hun delte køie med skipperen
og hengte sine skitne bukser til tørk
over suppegryten. Det blev drukket
meget og svinsk, lugaren lå i et evig
søl av spy, sprit og urin. Maten var
råtten, folkene råtne, skuten var råtten og herjet av veggedyr, lus og lopper i legioner.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 408, 1955-udg. s. 471).

Efterfølgende oplever Vilhelm slagsmål, fuldskab og orgier, men eftersom han
er “et vegeterende Dyr” (Ungdomssynd, s. 98) er der intet af råheden, der hænger ved. Espens problem er ikke mindst, at han har set sømandslivet i et
Marryat-skær.
Erindringen om stæren
En detalje fra slutningen af Ungdomssynd optræder senere i flere forskellige
sammenhænge: “Da mindedes han en Morgen med Stærefløjt i Danmark, han
stod paa Køkkenets Cementgulv og skulde i Skole. Han lyttede til Stæren, og saa
gammel var han, at han blev inderlig betaget.” (s. 182). En udvidelse af denne
beskrivelse dukker op i “I Loglinen” (Berlingske Tidende, 11/11 1927), hvor
matrosen Hartvig falder over bord fra et skib og efter mange timer i
Atlanterhavet mirakuløst reddes, da det lykkes ham at gribe fat i en passerende
dampers logline. Som helhed kan skitsen karakteriseres som en variation af episoden i “I Livets Korridor”, hvor Kresten Ravnborg falder i mergelgraven, og
meget naturligt indeholder begge tekster et par refleksioner om at ligge ensom
i vandet og have udsigt til den visse død; men
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den eneste erindring, der fortælles om i “I Loglinen”, er følgende:
“Han stod en Sommermorgen paa Køkkenets Cementgulv og skulde til
Skole. Det havde regnet om Natten, men nu skinnede Solen fra en blaa
Himmel over renvaskede Haver. Lige ved Vinduet lod Stæren sin lidenskabelige Røst høre. Hartvig lyttede betaget. Da kom Faderen og slængte ham ud med et Spark.”
Af det næste afsnit fremgår det, at salighedsfølelsen på grund af stæren betyder mere, end at faderen river ham tilbage til virkeligheden.
I Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” er Espens bedste barndomsminde
“en sommermorgen når stæren jublet i treet ved et åpent vindu, og jeg stod henført og glemte den heslige skolen.” (s. 41). I denne erindring forbindes lyden af
stæreunger med, at den eventyrlige dyrskuedag er nær.
“Hellige stener” (Dagbladet, 15/5 1937) omhandler et besøg i barndomsbyen,
og teksten indledes med en ironisk henvisning til balladen omkring En flyktning
krysser sitt spor (Sandemoses ærinde denne gang er at sige noget pænt, så ingen
kan beskylde ham for at bagtale stedet). Et par detaljer fra bogen dukker op, dog
hverken den hellige sten eller ordet Jantelov, og fortælleren slentrer rundt og
husker diverse ting uden at blive særlig berørt, bl.a. fordi så meget er forandret.
Men da han står uden for barndomshjemmet er der en tydelig erindring:
Køkkengulvets cement og aftryk af en fod (og af en hundepote oveni). Dette
huskes som en anelse om evighed – noget var blevet tilbage efter dette ukendte
menneske.
I Der stod en benk i haven forbinder Espen generelt køkkenets cementgulv med
“latter og tårer, mange års historie.” (s. 41). Også i denne version har gulvet et
aftryk af en menneskefod og aftryk af en hundepote oveni, men erindringen om
det uforanderlige ved gulvet hænger ikke mindst sammen med, at når han og
Agnes kom ind for at få en mellemmad, blev hans eget ønske altid
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opfyldt, eftersom han kun bad om grovbrød, og “da hadde mor alltid vært
vennlig.” (s. 42). (Ifølge sammenhængen vil Espen skille sig ud fra de andre, der
beder om franskbrød, men en anden mulig forklaring på hans forkærlighed for
grovbrød er hans viden om, at ønsket fremkalder denne venlighed fra moderens
side).
I “Storken, stæren og vipa” (Friheten, 3/5 1947) gengives episoden som
Sandemoses egen erindring, som bliver betydningsfuld af én bestemt grund:
“Det er et minne som aldri gir seg, og det var det aller første jeg prøvde å gi
uttrykk for da jeg som voksen gjorde meg helt klart at jeg ville skrive.” Det drejer sig nu kun om en drengs fodaftryk (og en enkelt sætning kan forstås, som om
det er Sandemoses far, der har støbt gulvet). Erindringen hører sammen med at
spise et stykke brød, mens jeg’et nyder fornemmelsen af bare fødder mod gulvet, men er i lighed med Vilhelms i Ungdomssynd og Hartvigs i “I Loglinen”
begrænset til en enkelt morgen, og også i “Storken, stæren og vipa” forekommer
stærefløjt og skolegang; i sidstnævnte tekst huskes episoden som en fredfyldt
oplevelse fra et tidsrum, hvorom erindringen ellers karakteriseres som bitter. –
Der er kun få og i denne sammenhæng ubetydelige ændringer, da teksten i 1953
indgår i “Gjensyn med Jante” (Årstidene hefte 6).
Den sidste forekomst er i “Fuglene” (Aktuell nr. 30, 9/7 1960; tillige i Murene
rundt Jeriko, s. 150-151), hvor erindringen, sammen med andre om fugle, indrammes af iagttagelser fra Kjørkelvik. Her bliver det specifikke generelt (“Det
hendte at stæren var skyld i at jeg kom på skolen i siste øyeblikk [...]”); køkkengulvet er stadig af cement, men nu uden aftryk. Til gengæld er der refleksioner om evigheden i tekstens sidste afsnit: “[...] det er nu og nu og nu og siden
aldri, aldri mer. [...] Jeg har evigheten her, i den fortetning som gjør den
meningsfylt [...]” (Sandemoses fremhævelse). Direkte udtrykkes en carpe diemfølelse, men indirekte fremgår det af teksten, at erindringer også er en form for
evighed.
Skematisk opstillet indeholder de syv tekster følgende:
1924, fiktion: Én morgen før skoletid, cementgulvet, stæren.
1927, fiktion: Én morgen før skoletid, cementgulvet, stæren, brutal far.
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1934, fiktion: Én morgen før skoletid, perspektiveret til erindringer om flere
somres dyrskuedag i Jante.
1937, erindring: Gentagne episoder, cementgulvet, aftryk af fod, tanker om
evighed.
1937, fiktion: Gentagne episoder, cementgulvet, aftryk af fod, tanker om evighed, brød, venlig mor.
1947/1953, erindring: Én morgen før skoletid, cementgulvet, bare fødder,
aftryk af fod, stæren, brød.
1960, erindring: Mange morgener før skoletid, cementgulvet, bare fødder,
stæren.
I seks af de syv tilfælde er det køkkenets cementgulv, der er rammen om
oplevelsen/oplevelserne. I 1924 drejer det sig om en ubrudt lykkefølelse; i 1927
afbryder den voksne barnets salighed, men retrospektivt er saligheden på grund
af stæren mere væsentlig end faderens brutalitet. I 1937 (erindring) forekommer
evighedsaspektet første gang, og i fiktionsversionen ser den lykkefølelse, som
stæren én morgen afstedkom, ud til at være erstattet af erindringen om de episoder, hvor moderen altid var venlig. Lykkefølelsen i teksten fra 1947 om den
ene, strålende erindring indeholder en henvisning til hele fire sanser – og (som
i 1924 og den første 1937-version) et fravær af voksne, således at det er barnets
egen verden, der kommer i centrum. Ændringen fra én morgen til adskillige
(1960) udelukker indtrykket af en særlig betydningsfuld erindring, men understreger til gengæld fortællerens optagethed af stæren.20
Bogens slutning
Vilhelms lede ved forholdene i Danmark – formodentlig sammenkoblet med
hans viden om, at han dér er eftersøgt for mord – fører til, at han drømmer om
en tilværelse med Elna i det nordlige Canada, altså langt fra civilisationen. Det
er første gang i forfatterskabet, at en dansker planlægger et liv som nybygger,
og i “En torpedo under arken” har Johannes Væth oplyst, at Sandemose
oprindelig så Ungdomssynd som bind 1 i en trilogi om en nybyggerfamilie (På
sporet af Sandemose, s. 131). De senere
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bøger fra Canada kan imidlertid ikke ses i forlængelse af Ungdomssynd; Vilhelm
og Elna optræder ikke i dem, og de foregår i et udpræget landbrugsmiljø i
Alberta, hvorimod Vilhelm søger så langt mod nord, at han også kan ernære sig
som jæger (s. 181). Det er her, på afstand af andre mennesker, at bogens happy
ending udspilles: Vilhelm, Elna og barnet har nok i hinanden, og både konkret
og metaforisk er slutningen fyldt med solskin. Det er en afrunding, som hårdnakket påstår, at fortidens spøgelser ikke længere eksisterer, og den forekommer
unægtelig meget idyllisk, når man tænker på, hvad samme forfatter ellers
mener om den slags genfærd, især efter at han har skiftet sprog.
EN TORPEDO UNDER ARKEN/MYTTERIET PÅ BARKEN ZUIDERSEE21
Titler, undertitel og fortæller
Den oprindelige titel Ungdomssynd hentyder til Vilhelm Kjærs meriter og har
et forsonende skær over sig; man aner, at hans nye tilværelse vil holde sig inden
for lovens rammer.
At lægge “en torpedo under arken” er i den nye versions indledende linier
anført som hovedpersonens billedlige opfattelse af starten på de dramatiske
begivenheder, som historien skal fortælle om; titlen er taget fra et digt af Henrik
Ibsen, men der henvises ikke direkte til forfatteren, eftersom der kun nævnes
“ordtaket om å legge en torpedo under arken” (Sandemoses fremhævelse).
Føljetonens afsnit 1 (af i alt 61) lægger op til, at fortællesituationen er ændret
radikalt:
“Da jeg hørte denne historien fortalt første gangen i en skipsruff, trodde
jeg det var en legende [...] Men jeg kom til å høre om dette enda en gang,
og da ble det fortalt visse trekk som folk ikke dikter [...] Jeg måtte spørre meg selv hvorfor Jørgen Hanke kastet seg ut i noe som han burde
visst var dømt til å mislykkes. [...] Denne beretningen er bygd opp på de
kjensgjerninger som har vært tilgjengelige [...] Det har ikke vært så
mange muligheter å velge mellom fra de gangene Jørgen Hanke forsvinner helt, og til han
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dukker opp igjen.” (Morgenposten, 21/11 1952).
Men denne fortæller i 1. person forsvinder brat, da den egentlige handling går
i gang. I afsnit 18 får man en mistanke om, at han er den samme som den
“bekjent fra sjøen som møtte ham [Jørgen Hanke] i denne tiden”, og som også
møder Jørgen næsten 40 år senere i en anden verdensdel, “da han [Jørgen] i så
lange tider hadde vært forsvunnet og blitt ansett for å være død for lenge siden.
[...] Både han og hans kone lever ennu i dag.”
I En torpedo under arken forbliver den kortlivede jeg-fortæller imidlertid et
mysterium. Muligvis er der simpelthen gået kludder i de oprindelige planer
vedrørende struktur og fortæller – Johannes Væth oplyser, at Sandemose skrev
føljetonversionen, samtidig med at den blev bragt i Morgenposten (På sporet af
Sandemose, s. 131), og selv Alexandre Dumas og Charles Dickens havde det med
at være glemsomme eller skødesløse med hensyn til personer og handling i lignende pressede skrivesituationer.
En halv snes år senere lægger bogtitlen Mytteriet på barken Zuidersee op til et
drama til søs; undertitlen 22 understreger imidlertid også andre elementer:
Et øyenvitnes beretning om det som virkelig skjedde før barken Zuidersee av
Rotterdam ved nyttårstid i året 1908 forliste på kysten av Nova Scotia, og om
de selsomme begivenheter som derav fulgte. (s. 3; Sandemoses fremhævelse).
Hvilket betyder, at bogen lige så meget handler om det, der sker før og efter
mytteriet. Undertitlen har tillige en tone af gammeldags røverhistorie over sig:
Der er den lange svada, som var ret almindelig i tidligere tiders romanskrivning,
læseren får lovning på at få at vide, hvad der “virkelig skjedde”, tilmed af et
øjenvidne, og det drejer sig om sælsomme begivenheder.
Det forvirrende element i undertitlen er øjenvidnet, for ifølge ordets gængse
betydning må denne person jo have været om bord på Zuidersee. Alligevel svarer formuleringerne vedrørende jeg-fortælleren (s. 5-6)
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til føljetonversionens afsnit 1, og beskrivelsen af vennens senere møde med
Jørgen (s. 55-56) er ikke ændret i forhold til føljetonens afsnit 18. Hvortil kommer, at denne mystiske ven jo ikke var om bord på skibet – og derfor heller ikke
kan være øjenvidnet?
Men via indføjelsen af undertitlen i 1963-versionen leger forfatteren muligvis
hokuspokus med læseren vedrørende hovedperson og fortæller – forstået på
den måde, at Sandemose her benytter samme teknik, som kan iagttages i
Varulven og Felicias bryllup. Varulven slutter jo med, at Erling vil nedskrive “alt
det som hendte i Felicias tid” (s. 428), dvs. en beretning om de samme begivenheder, som læseren bliver færdig med at læse om nogle sekunder senere. Der
kan dermed argumenteres for, at Erling er fortælleren i romanen, selv om den er
skrevet i 3. person, og selv om han ikke optræder i alle kapitlerne. I Felicias bryl lup bliver forholdet på én gang mere tydeligt og mere speget; s. 5-28 optræder
Erling i 3. person, men pludselig forekommer nogle linier i 1. person:
“Da jeg beskrev opplevelsen for de to, slik det er fortalt i min første bok
om det som hendte i Felicias tid, fulgte jeg en bestemmelse om at jeg
ikke ville vite mer om noe av det som skjedde enn det også leseren visste for hvert blad han vendte i boken.” (s. 28).
Resten af dette kapitel skifter mellem 1. og 3. person, og legen med forfatter,
(jeg)fortæller og hovedperson får en yderligere trykseksten, når det for eksempel hedder: “Han [Erling] har et gott minne, selv om mitt er bedre.” (s. 137). Og
bogens fortælleteknik bliver selvfølgelig ikke mere overskuelig af, at Sandemose
har inkorporeret tekster, der oprindelig kun var planlagt til at være epistler i
Aktuell, og som havde været trykt heri; se endvidere p. 1068-1074.
Eftersøgningen af det øjenvidne, som er nævnt i undertitlen til Mytteriet på
barken Zuidersee, kan indsnævres til to personer: Den ikke-navngivne ven, der
tilbringer en uges tid i selskab
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med Jørgen Hanke sommeren 190623 og møder ham igen 40 år senere – og
Jørgen selv. For den første mulighed taler, at jeg-fortælleren på s. 5-6 nævner, at
han første gang hørte historien om bord på et skib – men imod taler, at vennen
overhovedet ikke har været et øjenvidne i den gængse betydning af ordet; han
har ikke været forhyret om bord på Zuidersee, og han har skullet præstere en
imponerende indfølingsevne vedrørende mange episoder i romanen, ikke
mindst Elnas tur fra Boston til Melbourne.
Imod Jørgen som “øjenvidne” taler to ting: Også for ham er der diverse huller at fylde ud, og intet i bogen tyder egentlig på, at han skulle være i stand til
at komponere en roman – Erling Vik er dog forfatter af profession, så hvorfor
skulle han ikke give sig til at skrive et selvbiografisk værk? (John Torson i Det
svundne er en drøm repræsenterer en mellemting: Den hårdtarbejdende fabrikant
er velbevandret i litteratur og anfører selv, at han efter de mange år i USA lærte
at skrive norsk af forfatteren Gunder Gundersen).
Men hvis ordet “øjenvidne” skal have nogen mening, peger pilen alligevel på
Jørgen; den kortlivede jeg-fortæller, der forekommer påklistret i føljetonen, må
på baggrund af bogen henføres under samme kategori af leg med læseren, som
Sandemose bedriver i Felicias bryllup, og Jørgens evne til skriftlig formulering er
strengt taget ikke mindre mystisk, end det ofte er tilfældet med brev- eller dagbogsromaner, der byder på velskrivende degne, læger eller professorer.
Strukturen i Ungdomssynd og i Mytteriet på barken Zuidersee
En sammenligning mellem Ungdomssynd og Mytteriet på barken Zuidersee fortæller først, at bogen fra 1924 svulmer voldsomt op. Hvis man regner i sidetal,
er sidstnævnte bog ganske vist kun 7 sider længere, men på grund af sats og format bliver resultatet, at Ungdomssynd udvides med 75%. Indtil cirka halvvejs i
begge bøger (“brudeløbet”) er handlingen nogenlunde den samme; derefter bliver bådsmanden Gunnar en central figur i Mytteriet på barken Zuidersee – og
Jørgens fortrolige. I stedet for at Elnas alenetilværelse foregår om bord på et skib
i rutefart mellem St. John’s
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og Halifax, mens hun er overbevist om, at Vilhelm er død, sejler hun som passager til Australien, velvidende at hun dér skal møde Jørgen – og Gunnar.
Endelig slutter Ungdomssynd med billedet af den lykkelige familie i Canada,
mens Elna i Australien må erkende, at det er Gunnar, hun hører sammen med;
Jørgens senere kone (som omtales s. 56 i Mytteriet på barken Zuidersee i et kort
flashforward) er den kahytsjomfru, som Gunnar nævner for at dulme Elnas dårlige samvittighed (s. 186-187) og som Jørgen spår vil blive en god bådebyggerkone (s. 188).
En sammenligning mellem de to bøger bliver som følger:
Ungdomssynd

Mytteriet på barken Zuidersee

5-20

Zegendelfzijl, inkl. mytteri

5-32

Zuidersee

20-44

Danmark

32-61

Danmark

61-79

Zuidersee, inkl. mytteri

44-57

til søs; England

80-83

St. John’s

57-85

Newfoundland; Vilhelm
og Elna

84-99

Newfoundland; Jørgen og
Elna

85-134 Newfoundland; Vilhelm

99-130 Newfoundland; Jørgen,
Elna og Gunnar
131-136 Boston; Jørgen, Elna
og Gunnar

134-172 Newfoundland og til
søs; Elna

136-176 Boston-Melbourne;
Elna

172-176 St. John’s og til
søs; Vilhelm
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176-180 til søs; genforening

176-191 Melbourne;
genforening og opbrud

181-183 Canada; ny tilværelse
I hver bog fylder enkelte episoder omsat til procenttal af bogens samlede
længde:
Ungdomssynd

Mytteriet på barken Zuidersee

Zegendelfzijl: 8%

Zuidersee: 15% + 10% = 25%

Danmark: 14%

Danmark: 16%

Newfoundland, Elna og Vilhelm
indtil bortførelsen: 16%

Newfoundland, Elna og Jørgen i
tømmerlejren indtil Gunnars
opdukken: 9%

Newfoundland i alt: 44%

Newfoundland i alt: 27%

Elna alene: 22%

Elna alene: 22%

Canada: 2%

Australien: 10%

At omarbejdelsen gør bogen meget længere skal med i billedet, når procenttalene sammenlignes; for eksempel ser der ud til at være en kraftig forskel
mellem “Newfoundland i alt” i de to bøger, men faktisk er de to afsnit næsten
lige lange, med en lille overvægt til Ungdomssynd. “Danmark” er næsten dobbelt
så langt i Mytteriet på barken Zuidersee, og i samme bog er “Newfoundland, Elna
og Jørgen indtil Gunnars opdukken” lidt længere end det tilsvarende afsnit i
Ungdomssynd.
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Alligevel siger både oversigten over sidetal og den procentmæssige opgørelse
noget om den ændrede struktur. Mytteriskibet får langt større plads i handlingen (næsten fire gange så meget), men den nye vægtning er også nødvendig, når
Gunnar skal ende med at blive en så central skikkelse. Mens beskrivelsen af livet
om bord på Zegendelfzijl er samlet, og slutter med mytteri og forlis, knækkes
skildringen af Zuidersee over i to, og indimellem kommer historien om, hvordan Jørgen og Elna mødes; på den måde holdes spændingen ved lige, for indtil
s. 32 i Mytteriet på barken Zuidersee er læseren vidne til nogle voldsomme konfrontationer. Scenen hvor bådsmanden røber, hvad han ved om Elna, flyttes fra
skibet Isle of Man til caféen i St. John’s. “Canada” behøver kun at blive en kort
afrunding af historien, eftersom Vilhelm igen har taget Elna under sine vinger,
mens “Australien” skal fortælle om Elnas konflikt og valg.24
Som ovenfor nævnt er Ungdomssynd blevet 75% længere, men næppe 75%
bedre. Den nye udvikling af identitetsproblematikken kræver ganske vist mere
plads, men man møder samtidig en langt mere snakkesalig fortæller end i den
tidlige roman, når det drejer sig om tankereferater og beskrivelser. Der er digressioner af forskellig art, for eksempel om forskellen mellem sejlskuder og
maskindrevne både (Mytteriet på barken Zuidersee, s. 7) og om den korrekte stavemåde af Newfoundland (s. 84-85),25 og der er upræcise udsagn i stedet for
økonomisk sprog:
“Ved roret stod en gutt som ikke kunne være stort mer enn sytten eller
muligens atten år.” (s. 7).
“Det avgjorde kanskje saken at annenstyrmannen stod der og måtte se
opp for å møte den andres blikk.” (s. 11).
“Det kunne nesten se ut som guttene selv likte å bli holdt litt i tømme
på det området, kanskje det var en trang til autoritet de hadde med seg
hjemmefra.” (s. 14).
Hertil kommer, at fortælleren undertiden virker ret anmassende og/eller
gammeldags:
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“Den som leser dette har sikkert som barn opplevd å bli drevet gjøn med
av andre barn [...]” (s. 54).
“Så leseren får gjøre seg sine egne refleksjoner.” (s. 86).
“Nu var det slik, men det kunne ikke Elna og Jørgen vite da [...]” (s.
129).
Og endelig forsynes læseren med oplysninger, som er inderlig overflødige, af
typen: “Her stod han med den han elsket langt inne i veiløs og øde skog i fremmed land [...]” (s. 92). Alle de ting, der er nævnt i den sidste sætning, ved selv
den sløveste læser udmærket ud fra det foregående.
Teknikken bag omarbejdelsen er dermed oftest den enkle, at der bunkes mere
på, således at fortælleren forklarer i stedet for at vise. Stilistiske stramninger
forekommer derimod i langt mindre grad; hvor et substantiv i Ungdomssynd har
to foranstillede adjektiver, nøjes Sandemose i Mytteriet på barken Zuidersee dog
gerne med et.
Da føljetonversionen En torpedo under arken er færdig i foråret 1953, noterer
Sandemose:
“Slik som boken foreligger her er den en kladd, råstoff til en roman.
Boken skal i sin endelige utforming bli mer realistisk hvor dette var utelukket i en føljetong. Den vil bli gjennomarbeidd og lengre. I den siste
versjon er det meningen å gi romanen navnet Tømmermannsruffen.” (På
sporet af Sandemose, s. 137).
Ud fra dette notat ser det ud, som om Sandemose har skåret stoffet til med
henblik på offentliggørelse i et dagblad, og at de fremtidige læsere af romanversionen vil få et andet produkt, men det er ikke til at sige, hvori det mere realistiske præg skulle bestå. Den omtalte udvidelse af bogen hænger muligvis
sammen med den nye titel, der foreslås, for den peger på, at Gunnar Limyr skulle blive en endnu mere central person. Som allerede nævnt skal man imidlertid
have mikroskopet fremme for at
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finde forskellene mellem En torpedo under arken og Mytteriet på barken Zuidersee
– bortset fra sidstnævntes undertitel.
Hoved- og bipersoner
Med hensyn til navne i de to bøger er der et par ændringer.
Elna får et andet efternavn (Andersen), men går under det gamle dæknavn på
Zuidersee og i tømmerlejren, Georg, altså den oprindelige form af Jørgens navn.
Da hun rejser til Australien er det som Elna Nelson, uden den gennemgribende
forandring a la Glory Antedate i Ungdomssynd.
Vilhelm Kjær bliver til Jørgen Hanke, der anvender sit rigtige navn om bord
på Zuidersee; på rejsen til Australien kalder han sig Georg Moen, sandsynligvis
i et forsøg på at fastholde samhørigheden med Elna, og dette navn vil han fortsat bruge (Mytteriet på barken Zuidersee, s. 188) – Jørgen Hanke forsvinder, men
ekkoet af Elna bliver tilbage. Betydningen af efternavnet Hanke er uklar; fornavnet er jo det dæknavn, som Vilhelm anvender i Ungdomssynd, og i flashbacket fra Danmark forledes læseren ikke til at tro, at en ny person introduceres.
Eftersom bådsmanden spiller så væsentlig en rolle i den nye version, får han
passende nok et navn, Gunnar Limyr, men det røbes først halvvejs inde i bogen
(i den afsluttende scene sammen med Einar Arnfred præsenterer Elna ham som
Rud, men her skal hun bare finde på et eller andet navn). – Både Jørgen Hanke
og Gunnar Limyr er nordmænd i stedet for danskere.
Den anonyme bådsmand i Ungdomssynd (bedstemand om bord på
Zegendelfzijl) omtales kun kort to gange s. 5-20: I forbindelse med skibets hakkeorden (s. 11) og som den, der tager kommandoen efter mytteriet (s. 19). I
Mytteriet på barken Zuidersee præsenteres han mere indgående (s. 25-32), dog
uden navns nævnelse, og der lægges vægt på, at han tidligere har været andenstyrmand om bord på en anden skude og føler sig degraderet i sin nuværende
stilling; derfor prøver han at hævde sig over for den øvrige besætning i almindelighed – og i særdeleshed over for tømmermanden, som han deler kahyt med og
som har navngivet den tømmermandsruffet. Han beskrives som en primitiv og
farlig
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person, fordi han ikke er sig sine handlinger bevidst, men handler impulsmæssigt (s. 28). Han aner, at der er noget galt vedrørende Georg (Elna), men ved ikke
hvad det er, og er derfor brutal over for ham (hende). I det næste afsnit om
Zuidersee (s. 61-79) er der en første hentydning til hans alkoholisme, som han
på Newfoundland diskuterer mere indgående med Jørgen.
I beskrivelsen af mytteriet er der en afgørende forskel mellem de to bøger. I
Ungdomssynd er det Jørgen, der er primus motor. Bådsmanden (bedstemanden)
deltager ikke i samtalen om mytteri (s. 11-12), og han forholder sig passiv, mens
andenstyrmand kastes over bord og skipper og førstestyrmand spærres inde,
hvorpå han giver kommando vedrørende sejlføring – uden nærmere forklaring
og uden protester fra mytteristerne. I Mytteriet på barken Zuidersee er kokken
handlingsmennesket, og det er ham, der opirrer Gunnar til at låse officererne
inde, hvorpå den degraderede udnævner sig selv til kaptajn og Jørgen til styrmand: “Han [Jørgen] likte ikke å se båtsmannen, eller kapteinen, eller hva en
skulle kalle ham, i øynene. For nu var det iallfall ikke tvil om hvem som var den
gale om bord på Zuidersee.” (s. 78).
Den gale om bord er unægtelig Gunnar, men den mest gådefulde person i
dette spil er kokken; Jørgen er nervøs for, at Elnas identitet skal opdages, bådsmanden drømmer om kaptajnsværdighed og nedgørelse af tømmermanden –
men hvorfor involverer kokken sig?
I Ungdomssynd hører man kort om “en madlavende Neger” (s. 5), som overhovedet ikke spiller nogen rolle senere. I Mytteriet på barken Zuidersee er det “en
mulatt som var kokk” (s. 6); han identificeres under søforhøret i Halifax som “en
farget fra Puerto Rico” (s. 78), men ifølge Gunnar var hans papirer forfalskede,
og i virkeligheden var han malaj, hvilken betegnelse også anvendes, da Elna
møder ham på turen til Australien.
Elna er altså ikke den eneste om bord på Zuidersee, der skjuler sin rette identitet. Mens hun ikke nærer mistanke om, at mulatten er malaj, og ikke har nogen
særlig grund til at interessere sig for spørgsmålet, er han efter alt at dømme den
første, der gennemskuer hende. På grund af sin race føler han sig som outsider

158
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 9: Tre bøger fra 1924

og kan dermed sætte sig ind i hendes fornemmelse af ikke at høre til om bord;
han nyder at lege deus ex machina, for eksempel da han opdager, at Gunnar er
alkoholiker og på det kritiske tidspunkt forsyner ham med en flaske, velvidende at han så er i stand til at gøre vanvittige ting.
Ifølge Jørgen er malajen en intrigemager, der bare søger spænding i tilværelsen (s. 72), men af de tre hovedpersoner er det Elna, der kommer tættest ind
på livet af sin redningsmand, da hun genser ham om bord på båden til
Australien. Den stumme samtale, de fører sammen, bekræfter for hende, at han
er hendes ven, som han var det på Zuidersee, og hans opførsel bliver for hende
et bevis på, at der findes godhed blandt mennesker: “Den mannen sviker aldri
noen som er utenfor loven, fordi loven er hans onde ånd. [...] Hun mintes ham
som en venn i alle årene som kom, for han hadde vært redskapet da hun tok tilbake sin frihet og vilje som hun hadde mistet i barneårene.” (s. 171).
Elnas reaktion, da hun genser malajen, beviser for hende selv, at hun er blevet
et andet menneske; tidligere ville hun være blevet panikslagen ved et sådant
møde med sin fortid, nu fortæller det hende i stedet noget om hendes nye identitet. I Ungdomssynd får hun allerede bekræftet denne, da hun i Kelligrews køber
nyt tøj og ser sig selv i spejlet (jf. p. 141); også i Mytteriet på barken Zuidersee er
der en beskrivelse af Elna foran et spejl, nemlig da White Gull stævner ud fra
Boston, men på dette tidspunkt ser hun stadig “redsel som var dempet ned”, og
hun føler sig usikker, når hun er sammen med andre kvinder (s. 136).26
Oplevelsen foran spejlet i Ungdomssynd transformeres i Mytteriet på barken
Zuidersee til mødet med malajen, jf. at hun “kjente seg selv som en farget” (s.
171); det er også umiddelbart efter mødet, at man hører om hendes drøm, der
udspiller sig i tømmermandsruffet, hvor alle de vigtigste personer i hendes liv
er til stede: Hendes første mand, Jørgen, Gunnar, andenstyrmanden – og malajen. Som Jorunn Hareide skriver, afrundes tømmermandsruffet og dets traumer
først i romanens sidste linier (Høyt på en vinget hest, s. 245); Elnas første mand og
andenstyrmanden er
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døde, Jørgen og malajen har hun vinket farvel til, og Gunnar er en anden, end
da hun mødte ham om bord på Zuidersee.
I Ungdomssynd genser Elna, som nævnt p. 141, en af matroserne fra
Zegendelfzijl. Hun husker ham som en stilfærdig mand, der nu og da kunne få
bersærkergang; på sine ture om bord på Flying Star forelsker han sig i hende, og
hun er på nippet til at sige ja til hans frieri, da Vilhelm dukker op.
Holmstrand/Charles Goule er gledet ud i Mytteriet på barken Zuidersee – eller rettere, hans funktion i den tidlige roman er i omarbejdelsen spaltet ud på to personer. Vedrørende gensynet med fortiden og Elnas selvkontrol ved det uventede møde repræsenteres han nu af malajen – og så er det slut med dén parallel,
eftersom Holmstrand i Ungdomssynd s. 5-20 kun nævnes indirekte (han er blandt
de norske dæksfolk), og hans rolle i mytteriet af Elna opsummeres til, at han
ikke var helt uskyldig i, at andenstyrmanden røg over bord (s. 157). Hvad angår
Goules frieri til Elna, repræsenteres han i Mytteriet på barken Zuidersee af supercargo Einar Arnfred, der under den lange rejse til Australien mystificeres af
Elna, forelsker sig, lider af jalousi og lettere desorienteret til sidst må fortsætte
livet på egen hånd.
Det kan endda diskuteres, om der ikke også er en tredje reinkarnation af
Goule – nemlig Gunnar Limyr, som han fremtræder i anden halvdel af Mytteriet
på barken Zuidersee: Som Holmstrand en mand med et mørkt punkt i fortiden, en
mand der skaber sig en ny identitet, og en mand der kan blive grebet af raseri,
en med farlige understrømme, når han tirres. Men sammenligningen kan af
gode grunde ikke føres helt igennem – for da Elna i Ungdomssynd står over for
valget mellem Goule og Vilhelm, er hun ikke i tvivl om, at hun skal vælge
Vilhelm; Goule er kun en nødløsning, så længe hun formoder, at Vilhelm er død.
I Mytteriet på barken Zuidersee er Gunnar i den første halvdel af bogen en brutal,
utvetydig skurk, og først da White Gull har rundet Afrikas sydspids, må Elna
erkende, at det er ham, hun elsker, og ikke Jørgen.
Bådsmandens metamorfose udgør det mest drastiske skridt i omarbejdelsen.
I Ungdomssynd angriber han Elna om bord på Isle of Man,
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prøver at pudse politiet på hende og Vilhelm i Liverpool, sender de brunstige
skovhuggere af sted til Burleys lejr på Newfoundland, og bortfører Elna i den
hensigt at voldtage hende; han har altså et langt synderegister, inden Vilhelm
ved hans dødsleje opdager noget om sin egen karakter. I Mytteriet på barken
Zuidersee præsenteres han som brutal og primitiv i den første halvdel af bogen;
der er ikke som i Ungdomssynd tale om politianmeldelse eller bortførelse, men
først under konfrontationen med Jørgen efter “brudeløbet” kommer man nærmere ind på livet af ham, bl.a. da han fortæller om sin alkoholisme som forklaring på vanvittige handlinger. Jørgen, som hidtil har været handlekraftig og
snarrådig, kommer på flere punkter til at føle sig underlegen – senere bliver der
tilmed tale om “dyp beundring” (Mytteriet på barken Zuidersee, s. 122); Gunnar
har talegaverne i orden, han ræsonnerer på en måde, så Jørgen må give ham ret,
og det er Jørgen, der tager det første skridt til forsoning (s. 104). Derefter går
udviklingen hurtigt; allerede da Elna møder ham første gang, er hendes reaktion:
“Jørgen, det er liksom det er deg som står der borte og ser jeg er ute med
en annen mann.
Jørgen kjente seg enda rarere enn før, for det var nettopp noe slikt som
hadde streifet ham selv.” (s. 115).
Bådsmanden i Ungdomssynd hæver sig aldrig fra det primitive stade, men det
gør Gunnar; og på samme måde, som Elna og Jørgen har behov for ham for at
komme ud af deres isolation, har han behov for dem, hvis alkoholismen skal
holdes i tømme. Den galskab, han har lidt af, den mørke side af sit væsen, forklarer han med en henvisning til stridighederne om kahyttens rette navn om
bord på Zuidersee: “Tømmermannsruffen ble et bilde på alt inni meg som var
galt. Jeg var selv en motbydelig tømmermannsruff.” (Mytteriet på barken Zuidersee, s.
108; Sandemoses fremhævelse).
Forsoningen mellem Jørgen og Gunnar, og det fortrolige forhold mellem dem,
som hurtigt opstår, er en videreførelse af Vilhelms tanker om bådsmanden
umiddelbart før og efter dennes død –
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fornemmelsen af en oprindelig fælles skæbne og venskab med dødsfjenden.
Den seksuelle spænding i trekanten dukker imidlertid hurtigt op, for eksempel
da Gunnar klipper Elna. At det er Gunnar, der myrder andenstyrmanden, mens
det var Jørgen, der myrdede Elnas første mand, er også et tegn på, at han har
overtaget den beskyttende funktion (andenstyrmanden, der lusker rundt, og
hvis andet besøg hun endda kun beretter om til Gunnar, bliver i romanen en
blanding af bådsmanden fra Ungdomssynd og en Gunnar fra første halvdel af
Mytteriet på barken Zuidersee, for han er klar over Elnas identitet og pønser sandsynligvis på at bortføre hende). Jørgen ender som en famlende og usikker person, som tilmed er afhængig af Gunnars penge, da hans gamle drøm om et
bådebyggeri i Australien skal indfries.
Elnas erkendelse af forelskelsen i Gunnar kommer om bord på White Gull.
Første gang, hun er i en presset situation, er hun overrasket over, at det er
Gunnar, hun tænker på (s. 139). Jørgen er langt borte, både konkret og emotionelt, og hun har tid til at gennemtænke situationen: “Både hun og Jørgen hadde
trodd på et venskap, – og vennskapet hadde vært ekte nok fra Gunnars side,
men han var også forelsket.” (s. 146). Først senere kommer hendes egen indrømmelse af kærligheden til Gunnar (s. 160) og forståelsen af, at Jørgen egentlig
kun har været et nødanker – altså nogenlunde samme funktion, som Goule var
på nippet til at få i Ungdomssynd.
Som allerede nævnt fylder Danmark-afsnittet procentmæssigt nogenlunde
lige meget i de to versioner, men er i Mytteriet på barken Zuidersee cirka dobbelt
så langt som i Ungdomssynd; udviklingen i forholdet mellem Elna og Jørgen
beskrives mere sindigt, og Jørgen forekommer mere kejtet over for hende end
Vilhelm. Den idé om skæbne, som Vilhelm er optaget af i forbindelse med bådsmanden, forekommer i omarbejdelsen i Danmark-afsnittet vedrørende forelskelsen i Elna (Mytteriet på barken Zuidersee, s. 40), og de følelser, som hendes
mand fremkalder i ham, skyldes mere end blot instinktivt fjendskab. I tilgift til
beskrivelsen af hans frastødende ydre hører man om “dette uhyggelige, lådne
ubestemmelige” (s. 51, 59), som usynligt er til
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stede under Jørgens møde med Elna, og som kan indgive ham skræk for at miste
sin identitet (s. 51, 59-60). Mordet får dermed en lidt anden dimension, end da
Vilhelm dræbte Elnas mand; Jørgen dræber ikke udelukkende for at Elna kan
slippe fri, men også for at han selv kan forblive den, han er.27
“Jeg beholdt noe av skjelettet fra den gamle boken, men så lite at det ikke var
verd å snakke om – og gikk i gang med å skrive en ny,” skriver Sandemose i sin
foromtale af føljetonversionen (Morgenposten, 8/11 1952). Det er både rigtigt og
forkert; hvad angår skelettet er det ret identisk i den første halvdel, omend
kødet, der fyldes på knoglerne, er mere buttet. Den “nye bog” starter med den
lange samtale mellem Jørgen og Gunnar; mens den unge Sandemose kan gennemføre skildringen af den ureflekterede helt Vilhelm Kjær, er det umuligt for
den ældre Sandemose, der tillige lodder dybden i bådsmanden og ender med at
beskrive en ganske anden figur end i Ungdomssynd.
Elnas identitet – eller erobringen af den efter tiden i forklædning – har ved
første øjekast mange parallelle træk i de to versioner; men i Ungdomssynd overvejer hun resigneret at gifte sig med Goule, lader igen Vilhelm overtage den
beskyttende rolle, da han dukker op fra de døde, og føjer ham i hans ønske om
at slå sig ned som nybygger – i Mytteriet på barken Zuidersee erkender hun over
for sig selv, at det er Gunnar, hun elsker, selv om hun under hele turen til
Australien tror, at ægteskabet med Jørgen er gyldigt. Man fornemmer derfor en
større udvikling i hendes karakter.
MÆND FRA ATLANTEN
Et notat fra 1932
Mens Ungdomssynd fik lov til at hvile i næsten 30 år, er der hurtigere tale om
genbrug, hvad angår Mænd fra Atlanten, Sandemoses tredje bog fra 1924, eftersom s. 7-68 (40% af romanen) indgår i den norske udgave af Klabautermannen,
der udkom i 1932. Et notat, som Sandemose lagde ind efter side 68 i sin egen
udgave af Mænd fra Atlanten, lyder:
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“Foregående 68 sider er et utkast til en realistisk roman fra sjøen, men
det blev ikke til mer. Sikkert hadde det i “Mænd fra Atlanten” kommet
stoff som siden gror frem i “En sjømann går i land”. Men vi var fattige,
hele situasjonen dårlig, tidligere forsøk i genren var kassert av forlagene. Det skjultes under symbolikk i “Klabavtermanden”. Jeg turde gå
videre, og jeg visste mer end “Klabavtermanden” gir uttrykk for. Det er
ikke bare mig som er vokset: Literært er jeg nu i et større land end
Danmark. Dansk literatur er blitt, eller er, formell.
Da kom det en mand som vilde ha en bok til et kolportasje-foretagende. På få dager skrev jeg det som følger efter side 68 i denne bok. Jeg
brukte dertil delvis gamle noveller og alt mulig skrap fra gamle arbeider
som ikke hadde det minste å gjøre her.
Man fikk mitt navn med på et papir, og jeg har på “Mænd fra
Atlanten” skaffet mig en gjeld på 4000 kroner.
Blylaget, Nesodden, Norge,
12.-3.-32.
Aksel Sandemose.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
Denne undskyldende note er i stil med den, Sandemose påfører sit udklip af
“Nortons Forlovelse” (se p. 196), men adskillig længere. Hvis man ellers tager
den for pålydende, er hovedpunkterne:
1) Mænd fra Atlanten var tænkt som en realistisk søroman.
2) De første 68 sider er kun udkast, og resten af bogen affærdiges.
3) Klabavtermanden blev ikke, som Sandemose helst ville have skrevet den (se
kap. 11).
Sandemoses utilfredshed med den form, som Mænd fra Atlanten fik, gør sig
gældende i henvisningen til “stoff som siden gror frem” i En sjømann går i land
– men denne del af notatet er præget af manglende logik: Sidstnævnte bog foregår i så høj grad på landjorden, at man alene af den grund ikke kan tale om den
som
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en realistisk søroman; og selv om rivaliseringen om Ony og opgøret mellem
Karl og Villads på et par punkter har paralleller i forholdet mellem Espen
Arnakke og John Wakefield, er det højst usandsynligt, at Sandemose i 1924-1925
kunne have håndteret den psykologiske beskrivelse.28
Man må formode, at ærgrelsen over den omtalte gæld også spiller en rolle for
bedømmelsen anno 1932 af Mænd fra Atlanten – og i øvrigt er notatet uklart på
ét punkt: Hvilket “skrap fra gamle arbeider” hentydes der til – materiale fra
refuserede manuskripter, for eksempel de i kap. 5 omtalte Blandt Søens
Vagabonder og Soldug? Og/eller kladder? For de “gamle noveller” begrænser sig,
hvis man udgår fra trykte tekster, til artiklen “Havets glade Hundehvalp:
“Springeren”” (København, 9/3 1924) og novellen “Rejsen til Amerika”
(København, 24/8 1924).
I kap. 11 behandles de to klabautermænd; hvad angår Mænd fra Atlanten er
skildringen af sømandslivet mere usminket end i Ungdomssynd, hvorved den
peger helt frem mod Vi pynter oss med horn, og dens 2. del er ikke så uvæsentlig,
som Sandemose gerne vil give det udseende af i notatet. En række detaljer fra
bogen (også fra de affærdigede 60%) genfindes i andre sammenhænge senere i
forfatterskabet, og der er desuden paralleller mellem bogen og Mytteriet på bar ken Zuidersee – hvilket tyder på, at Sandemose hurtigt efter udarbejdelsen af
Ungdomssynd har følt det påkrævet at bore videre i den bogs materiale.
Rivaliseringen mellem Karl og Villads
Mænd fra Atlanten er først og fremmest historien om Hamborg-Karl, der senere tager navnet Charles Lynton, og som i sin tidlige barndom blev kaldt Klaus
af moderen. Ved disse navneskift er det i sig selv antydet, at identitet er et
væsentligt tema i bogen; på bogens første side præsenteres Karl kort som en 25årig, der er glad for sprut, endnu ikke har nogen kønssygdom, og som ikke er
“udviklet nok til at vige tilbage for Mened” (s. 7). Resten af bogen fortæller om,
hvordan han udvikler sig, får en ny identitet, og til slut vender tilbage til sine
rødder.
Karl er matros på skonnerten H.N. Andersen. Livet om bord er
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præget af slagsmål og druk, og et nyt element inkorporeres i skibets hakkeorden, da blindpassageren Villads Barfoed opdages: “[...] nu havde de undertrykte en Slave at tugte og kunde i Forhold til ham føle sig som Vorherrer; de blev
derved, fordi Mennesket er nedrigt, en Tid i stand til at se bort fra, at de selv
maatte bøje Nakke for Skipperen.” (s. 14).29 Karl nyder at true med at angive
ham til skipperen, sulter ham, hundser med ham, og skælder ham ud for at være
en lus og en mors dreng; alt i alt beskrives Karl som en brutal og primitiv type.
Villads har haft en idé om, at de “gemene Søfolk” ville se op til ham, “den
dannede Figur” (s. 20), men kommer altså hurtigt på andre tanker. Virkningen
af Karls mishandling af ham er i første omgang ikke, at han føler hævntørst eller
had, men at han ønsker at blive hans ven og prøver at appellere til hans bedre
jeg. En ny udvikling opstår, da Karl (midlertidigt) forfremmes som følge af styrmandens død,30 og Villads derfor bliver medlem af besætningen, for efter nogle
måneder er det ham, der sparker til kokken og jungmanden, mens han på masochistisk vis underkaster sig Karl:
“Hemmeligt tilbedende saa han efter Karl, naar han gik ad Dækket,
kunde sidde i Lukafet og længes efter hans Stemmes Lyd, greb sig i at
gøre sit Arbejde galt for at høre Styrmanden tordne, han var opsætsig
fordi han trængte til at kastes om paa Dækket og sparkes af Karl.” (s. 36).
Samtidig vil han accepteres som sømand, og vejen hertil er bl.a. at kravle op
til de frygtede ræer. Da Karl senere degraderes, mærker Villads, at de er ved at
blive jævnbyrdige, og den endelige oprejsning kommer, da han er modig nok til
at smække et merlespir i hovedet på sin gamle plageånd (s. 47).
Denne udvikling i forholdet mellem to mænd er dermed forskellig fra de
mere enkle opgør, der præger et par af novellerne i Fortællinger fra Labrador, hvor
det er jævnbyrdige, der kan rydde gensidig mistænksomhed af vejen gennem et
rask slagsmål. I Mænd fra Atlanten er Karl fuld af brutalitet, og Villads starter
som
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en klynkende, hjælpeløs skabning, der skal turen omkring krybende underkastelse, før han kan hævde sig; resultatet er da heller ikke, at gammelt nag er ryddet af vejen. De kan ikke rive sig løs fra hinanden, men grunden er, at de begge
har lidt nederlag; Villads husker på talrige ydmygelser, og Karls selvrespekt har
fået et knæk, fordi den forhenværende slave har rejst sig.
Den uundgåelige konfrontation kommer, da de under et ophold i Oslo begge
brænder varm på Ony, der beskrives som en mørk og dermed både underlødig,
varmblodig og skæbnesvanger pige: “[...] der stod Køn af hver Pore i hendes
Krop.” (s. 53). (Jf. Klabavtermanden, s. 93: “Brasilien, dernede var Nætterne sorte
og hede som Kvinderne, Drab og Hor gik i Svang [...]”). Karl splittes mellem
lidenskab efter Ony, herunder drømme om ægteskab, og forkastelse af hende,
fordi hun tydeligt nok ikke er jomfru: “Det laa medfødt i ham, at han aldrig
kunde tænke sig at tage til Kone en som havde givet sig til andre Mænd [...]”
(Mænd fra Atlanten, s. 59). Da han ved, at Villads har været i seng med hende,
bliver hun tilmed “en slimet og frastødende Ting” (s. 63). At Ony foretrækker
Villads, høster hun ikke megen tak for fra hans side, for bagefter tænker han på
hende som en af “disse sorte, klæbrige Piger [...] saa spytter vi efter dem ligesom
Davids Søn, da han havde krænket sin Søster.” (s. 61).31 Karl stikker Villads ned,
og er overbevist om, at han har dræbt ham, men da han har mareridt om sin forbrydelse, er det Ony han ser. Ifølge Jorunn Hareide er dette udtryk for et ønske
hos Karl, for hvis det var Ony, der var død, kunne Villads og Karl have taget
hyre sammen igen (Høyt på en vinget hest, s. 54); en anden mulighed er, at drømmen indeholder ønsket om, at han tillige havde myrdet Ony og på den måde
havde straffet dem begge to.
Denne del af bogen slutter med, at Karl får hyre til Sydamerika, og ifølge
Sandemoses notat er der ikke mere, der hører til udkastet til en realistisk søroman.
Som ovenfor nævnt er der i Mænd fra Atlanten tale om en mere direkte beskrivelse end i tidligere tekster om livet om bord på skibe, og med omtale af for
eksempel hårsprit som nydelsesmiddel og af kønssygdomme er Sandemose
gået længere end før; han skriver
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sig bevidst op imod den romantiske opfattelse, som Villads i begyndelsen giver
udtryk for (s. 15). I tråd hermed er beskrivelsen af kvinder hårdere trukket op
end tidligere, og et eksempel ses i de fantasier, som den anonyme rorgænger
har; på den ene side drømmer han om den lidenskabelige Carmen, der kommer
til at stå som prototypen på eksotiske og erotiske piger i alverdens havnebyer,
på den anden side svømmer han hen ved tanken om den hvidhårede, 17-årige
og jomfruelige pige i Snekkersten med det hyppigt anvendte navn Anna (s. 4344).32 Det er umuligt for ham (og for Villads og Karl) at opfatte en kvinde som
en person, i stedet tager de tilflugt til luder-eller-madonna-opfattelsen.
I Høyt på en vinget hest skriver Jorunn Hareide:
“Boken faller nemlig fra hverandre i to adskilte deler. [...] Den alvorligste svikt i boken bortsett fra den konstruerte, usannsynlige handlingen,
er at de to hovedpersonene ikke henger sammen som skikkelser. De har
begge forandret karakter såpass mye at man har følelsen av å lese om to
ukjente personer i annen halvdel.” (s. 56).
Det er rigtigt, at udredningen af trådene forekommer anstrengt, men egentlig
er plottet ikke værre end i for eksempel Ungdomssynd, hvor det i umindelige
tider lykkes for Elna at skjule sin kønslige identitet, selv om hun befinder sig i
et lukket mandssamfund. – Det kan være fristende at fantasere om, hvad bogen
kunne være blevet til, hvis Sandemose ikke havde rablet den færdig på kort tid
i et forfængeligt håb om en hurtig økonomisk gevinst; men det er jo ikke sikkert,
at plottet var blevet bedre, og hvis man følger Hilde Holmeslands tankegang (se
nedenfor), er de drastiske skift i persontegningen udtryk for en mere nuanceret
karakteristik, end den tidligere Sandemose-forskning har haft øje for. Derimod
forlader Sandemose tydeligt nok sin plan om en realistisk søroman, da han tager
fat på sit hastværksarbejde.
Identitet og dobbeltgængere
2. del af bogen begynder to år efter dramaet i Oslo. Karl
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hedder nu Charles Lynton, men er ikke kun en anden af navn; han har lært
noget både af sine egne gamle fejltagelser og af Villads: “Villads Barfoed havde
umærkeligt dengang lært ham Kunsten at huske, at bygge paa, hvad der skete,
givet ham Evnen til menneskelig Stigen og Fald.” (Mænd fra Atlanten, s. 69). Den
forhenværende matros, der kun midlertidigt fungerede som styrmand om bord
på H.N. Andersen, har nu papir fra en navigationsskole og bliver senere kaptajn; men samtidig med denne fagmæssige og sociale optur rumsterer spøgelser
i ham, dels vage barndomserindringer (s. 72-74), dels tanken om Villads, der nu
står for ham som “den eneste med hvem han havde haft det intimt.” (s. 74).
Det er her, Mænd fra Atlanten kan ses i sammenhæng med identitetsproblematikken i Ungdomssynd. Da Vilhelm færger bådsmanden ned ad floden, er hans
tanke, at den døde både var hans fjende og hans eneste ven (se p. 142), så parallellen er slående – Karl/Charles ved på dette tidspunkt ikke, at Villads overlevede angrebet.
Da Ungdomssynd omarbejdes, er det jo bådsmandens figur, der undergår den
største ændring – men dette skift er foregrebet i Mænd fra Atlanten, der udkommer i samme måned som Ungdomssynd, og hvis 2. del er skrevet efter denne bog.
For som ovenfor anført er bådsmanden i Mytteriet på barken Zuidersee en anonym, brutal og primitiv fyr i den første halvdel af bogen, hvorefter han udvikler sig til den rolige og ræsonnerende Gunnar Limyr, der tilmed kan løbe af med
den kvindelige hovedperson, som hans rival og tidligere fjende er forelsket i; og
i Mænd fra Atlanten har man i 1. del portrættet af den rå Karl, i 2. del den civiliserede Charles Lynton, der ender med at gifte sig med Helga, som Villads efterstræber.
At det i løbet af 2. del tilmed viser sig, at Villads Barfoed (alias Gustav Krag)
og Charles Lynton (alias Karl Jensen) er halvbrødre, er en variation af det dobbeltgængermotiv, der forekommer i “Skilte Veje”. Den biologiske oprindelse,
moderen, har de fælles. Villads er flygtet fra sine rødder, da han gemmer sig om
bord på H.N. Andersen, mens Charles vender tilbage til dem i slutningen af
bogen. Begge indblandes i morddramaer (omend det
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viser sig, at Charles kun er skyldig i overfald), hvorefter de skifter identitet. En
forskel fra handlingsgangen i novellen er dog, at Villads’ sociale fald skyldes
hans moralske fordærv, mens Villiam Klausen tilsyneladende livet igennem har
opholdt sig på samme sociale stade; hertil kommer, at Charles’ viljestyrke og
ambitioner har gjort sig gældende, allerede før han møder Helga, mens udviklingen hos Erik – ifølge Maja – først har været iøjnefaldende, fra og med at de to
lærte hinanden at kende.
Moni Källström opererer med lykkemand-nidding-problematikken i “Mænd
fra Atlanten – Malstrøm” (Om Sandemose) i sin beskrivelse af Villads og Charles;
Hilde Holmesland opponerer mod hendes personkarakteristik, men anvender
samme begrebspar i “Mænd fra Atlanten” (Atlanten har så mange mil), hvor hun
forsøger at rehabilitere bogen ud fra en tese om, at halvbrødrene bytter roller i
løbet af romanen. Selv om begge artikler rummer mange relevante iagttagelser,
er både Källström og Holmesland dog nok for tidligt ude, når de allerede i 1924
kan se et tydeligt lykkemand-nidding-mønster (se endvidere p. 250-252).
Sammenhænge med andre tekster
Den ene af de tidligere trykte tekster, som anvendes i Mænd fra Atlanten, er
som ovenfor nævnt “Havets glade Hundehvalp: “Springeren””, men det drejer
sig kun om en tredjedel af artiklen. Kronikørens tanker overføres til Charles, der
fra rælingen ser ned i “Paradiset, det sunkne Atlantis” (s. 97), og efter dette
stemningsbillede følger en beskrivelse af en springer og dens blodtørst. Det kan
forekomme påfaldende, at det netop er denne voldsomme passage, der er
anvendt: Charles har overstået sine mareridt (eller hallucinationer), hvori Ony
indgår (s. 77), og han ved også, at Villads ikke er død. Det er derfor svært at se
hensigten bag dette indflet.
Den anden tekst, “Rejsen til Amerika”, udbygges, da den indgår i romanen.
Novellen foregår i en nordjysk provinsby, og hovedpersonen er Gustav Bojsen.
Hans kæreste, Karen, lover at gifte sig med ham, hvis han holder op med at
drikke; han holder sig fra flasken, men bliver jaloux, da han en dag ser Karen
med en anden,
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og beslutter sig i sin skuffelse til at emigrere til Amerika. Umiddelbart før han
skal af sted, drikker han imidlertid alle sine penge op og henvender sig til sin
forhenværende arbejdsgiver, direktør Birkelund, for at få et lån. Birkelund har
bange anelser, da Bojsen dukker op, for han ved, at datteren Helga er forelsket i
ham; Bojsen drømmer imidlertid ikke om en nærmere forbindelse med Helga,
dels på grund af klasseskellet mellem dem, dels fordi han finder Karen mere tiltrækkende, og da han omtaler sidstnævnte som årsag til emigrationen, låner
Birkelund ham gladeligt mere end det ønskede – hvorefter Bojsen tager af sted,
mens begge kvinderne står tilbage på perronen med rødrandede øjne.
Hvordan det går Gustav Bojsen, eller hvilken skæbne Karen og Helga senere
får, berettes ikke. Som det fremgår af titlen, er det væsentligste i novellen
Bojsens opbrud fra byen, da han føler sig svigtet af Karen; da teksten inkorporeres i Mænd fra Atlanten er en af tilføjelserne en fortællerkommentar: “Unge
Mænd i Provinsbyer skal efter gammel Tradition drikke sig fulde og siden rejse
til Amerika, hvis de lider af ulykkelig Kærlighed.” (s. 127). I Det svundne er en
drøm kalder John Torson denne slags flugt for “en konvensjon i kjærlighet [...]
det er en dårlig leser som bare har ledd når han leste Frödings En sorgens ton
från Amerika.” (s. 32).
I Mænd fra Atlanten bruges novellen som en del af et længere flashback, der
hen mod slutningen af bogen skal fortælle om Karls oprindelse og rede trådene
ud. I denne version er Gustav Bojsen Karls far; historien om Karen og hans drikkeri følger i begyndelsen den oprindelige tekst, men af gode grunde spiller
direktørdatteren, Karls mor, en større rolle end i novellen. Hun hedder nu
Helene – navnet Helga, der ofte bruges af Sandemose om væsentlige kvindelige
personer, er i romanen reserveret til Karls senere kone. I begge versioner er
direktørdatteren betaget af Gustav Bojsen, og egentlig er han i romanen ikke
mere tiltrukket af hende, end han er det i novellen; men i den udvidede version
viser Karen sin jalousi, og i trods over at være blevet afvist af hende forfører han
Helene.
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Bortset fra tilføjelserne er en af ændringerne i romanversionen, at da Bojsen
møder op hos Birkelund for at låne penge, reagerer direktøren på en anden
måde, da Bojsen har fremført sit ærinde. I novellen hedder det: “Birkelund saa
ned for sig, uhyre lettet.” Han er altså lettet over, at nyhederne ikke er værre og
omstiller sig hurtigt; i romanen reagerer han anderledes: “Birkelund saa’ ned,
usikker.” (Mænd fra Atlanten, s. 131). Her er han stadig i vildrede på grund af sin
mistanke om datterens betagelse af Bojsen, og da han meddeler hende nyheden
om rejsen og ser hendes reaktion, tænker han: “Himmel, det var nok ikke et
Sekund for tidligt, at Gustav Bojsen kom af sted.” (s. 133). Han ved ikke endnu,
at det snarere er et par dage for sent, og i romanen understreges Gustav Bojsens
ry som ubekymret kvindebedårer af, at det ikke kun er Karen og Helene, der
møder op på stationen for at få et sidste glimt af ham: “Nogle unge Piger var de
sidste der gik fra Perronen. [...] Ogsaa disse vilde sige Farvel.” (s. 134).
I Mænd fra Atlanten forsvinder Bojsen, ligesom i novellen, ud af handlingen,
men flashbacket fortsætter nu med historien om Karls fødsel og bortadoption og
om Helenes ægteskab med en fætter. Hun føder en søn, som får navnet Gustav,
og har et syn, mens drengen er spæd: Hun rejser med ham til en beskyttende
hule, langt fra mennesker og fra “Livets Skændsel” (s. 136), men hører en stemme, der i digtform taler om, at drengen ikke længere har nogen skæbne og ikke
længere hører til i slægten; ordvalget antyder desuden død og uhygge.
Synet er sammensat af flere forskellige elementer; hulen, der som anført p.
124-128 forekommer flere gange i forfatterskabet, både som et konkret og et
symbolsk sted, hentyder i dette tilfælde, hvor moderen gør den “hjemlig med
Varme og Mad”, til Helenes første beskyttelse af Gustav, mens han endnu er foster, og mens hun ønsker at skærme ham mod en ond verden (jf. Høyt på en ving et hest, s. 58). Som omtalt i kap. 7 er noget af ordvalget i strofen hentet fra varulvekomplekset; profetien går på, at Gustavs skæbne bliver, at han ikke kan finde
sin rette plads i familien, og hentydningerne til død falder på plads, når det viser
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sig, at han dels bliver morder, dels ender med at tage sit eget liv.
Gustav bliver en outsider, men ikke af samme type, som man senere møder
niddinger i forfatterskabet. Ganske vist er han yngstebror (en betegnelse, der er
væsentlig i bøgerne om Espen Arnakke) – men det aner han ikke noget om; han
hører ikke hjemme i fællesskabet – men i forhold til de senere niddinger er han
en afstumpet fyr uden særlig tendens til selvransagelse. Han mangler fortællerens sympati og dømmes til selvmord. Desuden er der i mindre grad tale om
skæbne, eller om held kontra uheld, for hans udvikling forklares overvejende
som et resultat af Helenes overdrevne omsorg og forkælelse, som på sin side er
et udslag af dårlig samvittighed over at have givet ét barn fra sig. Stemmen, som
Helene hører, udsiger en spådom, som bogens handlingsgang bekræfter, men
elementet af skæbnetro modsiges på den anden side af forfatterens udlægning
af opdragelsens betydning.33 Det er derfor tvivlsomt, om strofen skal ses som et
udslag af Sandemoses optagethed af Vilhelm Grønbechs Vor Folkeæt i Oldtiden,
for sammenlignet med den senere, konsekvente udvikling af tankegangen falder Gustav udenfor.
Mens Gustav får en ynkelig skæbne, finder Karl/Charles tilbage til sine rødder. Han er ikke meget for at opgive sin stilling som kaptajn, men presses af sin
mor og sin morfar – og af Helga – til at blive i Danmark, så han kan overtage
fabrikken:
“- Her er noget at styre, jeg kan ikke mere, sagde Birkelund. Jeg kan se
paa dig, at du er født til Herredømme. Det er Slægten.
– Du ligner din Far, hviskede Helene.
Han blev.” (Mænd fra Atlanten, s. 160).
På denne måde indlemmes “den uægte søn” i kredsen i stedet for morderen
og selvmorderen Gustav og påtager sig et ansvar. Slutningen er analog med
“Manden fra Hulen”, hvor Erik Skjelholm
også gør noget andet, end han egentlig har lyst til, og vender tilbage til familien.
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Detaljer
Til sidst nogle detaljer, som forekommer i andre sammenhænge:
1) Sandemose genbruger enkelte formuleringer, hvor ordvalget i romanen kan
indpasses i en ny sammenhæng. Et eksempel er beskrivelsen af styrmandens
død: “I en vældig Bue gik han i Søen, der saas hvor han faldt et hvidligt Sted,
som straks viskedes bort af det kogende Hav.” (Mænd fra Atlanten, s. 26). I “Paa
Søen igen” (Nationaltidende, 10/10 1929) hører man om en letmatros, at han “fo’r
i Havet i en vældig Bue. [...] Et Nu var der en hvidlig Plet, hvor han gik i. Han
viste sig ikke igen.”
2) Et udtryk, der kan følges længere på vej, forekommer, da Charles møder
Helga og begynder at revidere sin opfattelse af kvinder, som han ellers har haft
et noget kynisk syn på: “Det kom til ham som noget enestaaende mærkeligt, at
Kvinden ogsaa kunde være Menneske, omend Sengen ogsaa her øjnedes blandt
andet Indbo – i Lighed med den Onde som ifølge en Svensker staar bagved og
hoster.” (Mænd fra Atlanten, s. 89). Svenskeren er Gustaf Fröding, og udtrykket
forekommer i “De gode och de ädle” i Nya Dikter. Sætningen må have bundfældet sig hos Sandemose, eftersom den dukker op igen i “Emigrantens Start I”
(Sorø Amtstidende, 10/4 1928), i “Pedersens Forvandling” (Aarhus Amtstidende,
17/1 1930) og i “Farvel til lusene” (Tidens Tegn, 23/12 1936). Efterfølgende har
en dobbeltanmeldelse af Irwin Shaws Unge løver og Norman Mailers De nakne og
de døde overskriften “Bakom står hin onde” (Aktuell nr. 3, 4/2 1950), og titlen på
en artikel om de såkaldte beredskabslove er “”Bakom står hin Onde og hoster
så smått”” (Verdens Gang, 30/10 1950). Det er åbenbart den sproglige formulering i sig selv, der har appelleret til Sandemose, eftersom der ikke er tale om
nogen som helst fællestræk i teksterne.
3) En af de ting, der i begyndelsen piner Villads, er at skipperen ignorerer
ham: “[...] stod Manden end ved Siden af, lod Skipperen dog Ordrer til ham gaa
gennem Karl.” (Mænd fra Atlanten, s. 33). På dette tidspunkt fungerer Karl som
styrmand. I prologen til kapitlet “Styrmannen kommer” i Vi pynter oss med horn
giver Sandemose en selvbiografisk præget skildring af
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kommandovejen og indfletter en ældste letmatros, så i alt siges ordren tre gange
på den lille skude, før jeg-fortælleren må reagere; det er her den ældre, der ser
tilbage, opfatter det hele som noget absurd-humoristisk, og kommenterer:
“Forestillingen syns mig helt utrolig nå.” (s. 24).
4) En fortællerkommentar kort før det første opgør mellem Karl og Villads
lyder: “[...] i et Samfund af gale bliver den kloge spærret inde.” (Mænd fra
Atlanten, s. 45). Det er en iagttagelse, der dækker Jante-samfundet, men der er
tillige en parallel til en H.G. Wells-novelle, som Sandemose læste som halvvoksen: En seende havner i et samfund, hvor alle er blindfødte, og indbyggerne
beslutter at kurere ham for hans sære ideer ved at fjerne “blærerne” i hans
ansigt. (Wells-teksten omtales i et par interview; se for eksempel Sandemoses
ansigter, s. 53).
5) Den flyvende hollænder, der nævnes et par gange i Ungdomssynd, forekommer i Mænd fra Atlanten i en fortællerkommentar vedrørende sømandsskæbner; her står figuren som én, sømanden kan slutte pagt med, når han vil
“[tabe] sig i Grænseløshed” (s. 35), men det senere mytiske modstykke, klabautermanden, omtales ikke; se endvidere kap. 11.
6) På grund af forelskelsen i Helga opfatter Charles det, som om der er blevet
åbnet for hans sanser, og han husker en episode fra sin barndom, hvor han fornægtede noget, der var åbenbart:
“Han laa et Sted som Dreng og plukkede Lyng. Da kom en ældre Mand
forbi, han standsede og gav sig i Snak med Karl.
– Hør Lærkerne, sagde han.
Karl saa’ op:
– Nej, de er vist ikke kommen endnu.” (Mænd fra Atlanten, s. 101).
I kronikken “En ødegård i Vestfold” (Politiken, 23/7 1961), der fortæller om et
ensomt og fredfyldt ophold dybt inde i en skov, berettes episoden fra
Sandemoses synsvinkel og afrunder en kort betragtning om at have sans for
naturen:
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“Ute på heden i Jylland mens lerkene sang under himmelen den stekende varme dagen, sa jeg til en ung mann som jeg passerte: Hør så lerkene synger! Han svarte at de var ikke kommet ennu. Engang nevnte jeg
opplevelsen og fikk til svar: Han hadde nok ikke vært på høyskole og
fått åpnet sitt øre. Jeg grublet litt på dette kirurgiske inngrep, jeg som
heller ikke hadde vært på høyskole.”
Synsvinklen er skiftet fra den unge til den ældre, men det er ikke godt at vide,
om episoden i Mænd fra Atlanten har bund i en virkelig oplevelse eller om
Sandemose næsten 40 år efter har fremstillet det fiktive som noget selvoplevet –
og så har tilføjet den humoristiske krølle.34 Dele af kroniken indgår i kapitlet
“Meditasjon” i Felicias bryllup; se kap. 18.
7) Da Helga og Jenny, Villads’ kone, er ved at finde frem til en forklaring vedrørende Villads’ fortid, fortæller Jenny, at hun har været synsk, siden hendes
barn døde, og at hun først da lærte at kende sig selv (Mænd fra Atlanten, s. 112,
113). Hun kommer ikke med nogen konkrete eksempler, men to andre steder i
forfatterskabet er parapsykologi sat i forbindelse med dødsfald, og i begge tilfælde hos personer, der forekommer lige så jordbundne som Jenny; se kap. 15
vedrørende “Gjensyn” og kap. 16 vedrørende Tjærehandleren.
8) Endelig skal det nævnes, at kokken, der beskrives som “en slimet og fordærvet Dreng paa 15” (Mænd fra Atlanten, s. 7), er en første udgave af Jumbo i
novellen “Jumbo” og i En flyktning krysser sitt spor (se kap. 13); og vedrørende
sidstnævnte roman tænker Karl i overensstemmelse med den senere Jantelovs 1.
og 8. bud, når han mener, at Villads er en dum fyr, “som gik her og bildte sig
noget ind” (Mænd fra Atlanten, s. 45), og når han for sig selv forklarer sit angreb
med “aldrig har du taalt at nogen lo, for det kunde jo være ad dig.” (s. 63).
Tre versioner af Ravns flugt
S. 140-146 i Mænd fra Atlanten er handlingsgangen følgende: Da Gustav har
gjort proprietærdatteren Anna Hangaard gravid, prøver
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han at undgå skandalen ved at få hende til at påstå, at hendes tilbeder, Frederik
Ravn, har voldtaget hende. Ravn kommer i fængsel, men da Anna senere vil
trække den falske anklage tilbage, myrder Gustav hende i panik; samme aften
strejfer han om i nærheden af fængslet og ser Ravn bryde ud, hvorefter Gustav
tømmer morfaderens pengekasse og påbegynder den flugt, der senere gør ham
til blindpassager og fører til mødet med Karl.
Variationer af dette forløb finder man senere i to selvstændige tekster:
I “Når ulykken er ute” (Arbeidermagasinet nr. 43, 28/10 1933) er Ravn blevet
hovedpersonen og sidder i fængsel, da novellen begynder; den foregår i en provinsby, hvis navn ikke nævnes, men dens geografi minder om Jantes (i øvrigt
udkom En flyktning krysser sitt spor i oktober 1933). Fortællerens navn oplyses
ikke; der tales om “vi smågutter”, og deres manglende forståelse af, hvad det
egentlig er, Ravn er anklaget for (voldtægt), bidrager til deres følelse af uhygge,
når de går forbi fængslet, hvor Ravn er den eneste fange. 1. person singularis
anvendes ikke, og fortælleren er ikke direkte med i handlingen, men husker
denne episode fra sin barndom.
Ravn flygter fra fængslet, hvilket får pigen, der har rejst anklage imod ham,
til at hænge sig; hun efterlader et brev, hvori hun meddeler, at anklagen skyldtes, at hun ventede et barn med en anden. Ingen kan finde Ravn og fortælle ham,
at han er renset, og først efter hans død 24 år senere erfarer man i byen, at han
sneg sig om bord på et skib og levede under falsk navn i USA resten af livet.
I novellen er vægten lagt på retssystemet og byens opfattelse af retfærdighed
og straf. Først kommenteres den dagældende retspleje: “Det som det gjaldt var
å få mannen til å bekjenne. [...] Og til sist blev dommen avsagt av den samme
mann som hadde ledet undersøkelsen og krevet den anklagede arrestert.” Da
sagens rette sammenhæng afsløres, filosoferer fortælleren, nu fra en voksen
synsvinkel, over pigens situation og anklager byens borgere: “Ingen tenkte på
hvad angsten og hennes tilstand hadde drevet henne til. Det falt ikke et barmhjertig ord om armungen, ingen
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tenkte på hennes skam, anger og ulykke [...]” Pointen i historien er, at Ravn faktisk er den eneste, der har følt medlidenhed med pigen, der var skyld i, at han
havnede i fængsel, eftersom han har testamenteret sin formue til hende, subsidiært hendes barn.
I Mænd fra Atlanten er det Gustav med den sorte samvittighed, der flygter ud
af landet og antager et andet navn, mens Ravns skæbne forbliver uvis; i “Når
ulykken er ute” er det Ravn, der udenlands må leve under et falsk navn, selv om
han er totalt uskyldig. Når Sandemose en halv snes år efter romanen blander
kortene og indfletter lidt moraliseren vedrørende jura og fordomme, er det
imidlertid tydeligt, at det væsentligste ved de to inkarnationer af Ravn er hans
pæne sindelag: I Mænd fra Atlanten er han så ædel, at han i retten ikke røber
noget om sin viden om Gustav, fordi Anna så vil blive endnu mere ulykkelig, og
i novellen understreger testamentet hans tilgivelse.
Den tredje version er kapitlet “Skånske Hanne” i Der stod en benk i haven. Her
ignoreres Ravns skæbne efter flugten, ligesom det var tilfældet i Mænd fra
Atlanten; desuden er historien foregået cirka femten år før Espens fødsel, så elementet med de gysende smådrenge foran fængslet er udeladt.
Ligesom i “Når ulykken er ute” er selvmorderen tjenestepige hos gartneren
(den gravide er altså ikke så socialt velstillet som i Mænd fra Atlanten), og Ravn,
der slet ikke kender Hanne, bliver offer, fordi hun vil “dekke over en annen historie” (Der stod en benk i haven, s. 145). Der er i denne version ingen betragtninger, der peger på medfølelse for hende, sandsynligvis fordi synsvinklen konstant
er den 14-årige Espens.
Espen er lærling hos gartner Jørgensen og elsker at komme op på loftet, hvor
frugtlageret er, selv om det beskrives som “skummelt [...] med kvalmende duft
af epler.” (s. 143). Æblerne peger i retning af syndefald, og loftet er spændende,
fordi det var her, Skånske Hanne hængte sig; han hiver det største søm ud allerede første gang, han har et ærinde deroppe, for at gemme det hjemme som et
relikvie, og hver gang han går forbi fængslet, tænker han på Ravn, der bliver en
så gådefuld person, at Espen drømmer om at rejse ud og finde ham (s. 145).
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Fantasierne vedrørende den syndige Hanne er imidlertid mere levende for
pubertetsdrengen. Han forelsker sig i hende og tager sig ikke af spøgelseshistorierne, for han er opsat på at møde hende. Han forestiller sig, at hun ligger i en
af sengene, når han kommer listende, og han onanerer oppe på loftet: “Han
kjente ingen hetere lykke enn når han hadde sin ensomme utsvevelse med
Skånske Hanne.” (s. 143). – Da kapitlet optages i 1955-udgaven af En flyktning
krysser sitt spor (s. 300-302), er de eneste ændringer, at 3. person ændres til 1. person.
De gennemgående elementer i de tre versioner (1924, 1933, 1936/1955) bliver
dermed den falske anklage for voldtægt og Ravns flugt. Gustavs skurkagtighed
er det væsentlige i den melodramatiske episode i Mænd fra Atlanten; Ravns
skæbne og anklagen mod provinsbyens forargelse står i fokus i novellen; men
Espen Arnakke og hans pubertetsfantasier bliver det centrale i den sidste version. I tråd hermed ændres talrige ting, men en enkelt detalje går igen vedrørende Ravns flugt:
“Klæge Mudderspor
stod efter ham.” (Mænd
fra Atlanten, s. 146).

“De våte sporene fra
elven var ennu å se da
flukten blev opdaget.”
(“Når ulykken er ute”).

“De våte sporene hans
var ennå synlige da
flukten blev opdaget.”
(Der stod en benk i haven,
s. 145, og En flyktning
krysser sitt spor, 1955udg. s. 302).

Dette kan ses som et malerisk islæt i beskrivelsen, en anskueliggørelse af, at
dette er det sidste, man har set til Ravn; men når næsten alle andre sætninger er
ændret gennemgribende (eller strøget), hvis man sammenligner 1924-versionen
med teksterne fra 1933 og 1936/1955, er det næppe noget tilfælde, at det, der får
lov til at blive stående, drejer sig om en flygtning og hans spor.
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*
Hvis man ser Sandemoses fire første bøger under ét, finder man adskillige
motiver, der videreføres i senere tekster, men der tegner sig ikke noget entydigt
mønster. Heller ikke en entydig udvikling – hvilket ikke er så sært, udgivelsestempoet taget i betragtning.
Med undtagelse af sætstykket “Forlis” i Fortællinger fra Labrador er der ikke
meget, der peger på, at adskillige af de senere bøger kommer til at foregå på
havet; i debutbogen i øvrigt, og i den ene af novellerne i Storme ved Jævndøgn, er
personerne gået i land, og søen ser ud til at være et overstået kapitel. At “Skilte
Veje” er den eneste af debutbogens tekster, som forfatteren via diverse omarbejdelser følger til dørs, er i det lange perspektiv ikke så underligt, eftersom den
dels skildrer en hovedperson, der kæmper sig ud af et miljø, dels behandler
dobbeltgængermotivet.
Den nordamerikanske ødemark, der præger Fortællinger fra Labrador, hører
man ikke et ord om i Storme ved Jævndøgn, der udspilles i Danmark; i begge de
lange noveller drejer det sig om mandlige hovedpersoner, der socialiseres, først
og fremmest gennem mødet med en kvinde. Mens Erik Skjelholm er en sømand,
der er gået i land, er der over skildringen af Kresten Ravnborgs baggrund et par
af de elementer, der senere genfindes i En flyktning krysser sitt spor – modsætningen mellem by og land og Jante-miljøets indflydelse på individet. Ellers
peger “I Livets Korridor” først og fremmest fremad ved skildringen af sommerfuglejagten og ved Nordhammermyten; endvidere fremtræder detaljer senere i
selvbiografiske skildringer fra Staby-tiden og i “Spor i sand”. “Manden fra
Hulen” rummer oprindelsen til det hulemotiv, der 30 år senere i “Dagen” får en
symbolsk udformning og i mange af de sene epistler en selvbiografisk, og skildrer den første person med et ødipuskompleks.
Stillet over for de to første bøger repræsenterer Ungdomssynd og Mænd fra
Atlanten et nybrud i forfatterskabet, forstået på den måde at en realistisk skildring af sømandslivet dominerer de to
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romaner – føler man, selv om det kun er lidt mindre end 20% af Ungdomssynd,
der foregår om bord på sejlskuder, og selv om tallet hvad angår Mænd fra
Atlanten er lidt under 30%; først i senere skildringer fra søen tager Sandemose
skridtet fuldtud. Ellers kan man i Ungdomssynd føle sig hensat til landskabet fra
Fortællinger fra Labrador, inklusive slutningen i den canadiske ødemark (som om
Sandemose samtidig med sit nybrud anvender gennemprøvede kulisser), mens
slutningen af Mænd fra Atlanten lægger op til en socialisering i stil med den, der
ses i “Manden fra Hulen”.
Ungdomssynd og Mænd fra Atlanten peger som allerede anført frem mod selvstændige udgivelser: Omarbejdelsen af førstnævnte til En torpedo under
arken/Mytteriet på barken Zuidersee og anvendelsen af de første 68 sider af Mænd
fra Atlanten i Klabautermannen. Desuden skal nævnes det dobbeltgængermotiv,
der optræder i begge bøgerne.
Mens novellerne i Fortællinger fra Labrador klinger ud på meget forskellig vis,
peger slutningerne i de tre bøger fra 1924 alle på et lykkeligt liv for den mandlige hovedperson og hans (fremtidige) kone; diverse besværligheder er overstået og rivaler er blevet elimineret, i et enkelt tilfælde ved mord – i Ungdomssynd
slår Vilhelm og Elna sig ganske vist ned uden for lands lov og ret, men det sker
frivilligt, og de andre par vil ikke have besvær med at fungere i samfundet. I
betragtning af at skæbnebegrebet er et lige så væsentligt motiv i det norske forfatterskab som i det danske, er det en forbavsende tryg fremtid, der venter
hovedpersonerne – sandsynligvis fordi de i mindre grad end de senere figurer
tør se indad og erkende deres fortid.
I de to lange noveller i Storme ved Jævndøgn etableres den mandlige hovedpersons identitet ved en kvindes hjælp. Det samme er tilfældet i Ungdomssynd,
men i denne roman er der desuden blevet lagt vægt på Elnas udvikling, jf. hendes navneskift; og da romanen mange år efter skrives om, koncentrerer forfatteren sig dels om hende, dels om Gunnar (hvis første inkarnation jo døde i
Ungdomssynd). Resultatet er, at disse to personers søgen efter og sluttelige erkendelse af sig selv kommer i forgrunden, mens Jørgen (tidligere: Vilhelm) ved
hovedhandlingens slutning endnu
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står på det forudliggende stadie og tilsyneladende først senere -uden for bogens
hovedhandling – via ægteskab og bådebyggerfirma etablerer sin egen identitet.
Hvad angår Mænd fra Atlanten, finder Karl/Charles i dobbelt forstand ud af,
hvem han er, dels gennem forholdet til Helga, dels ved at blive bragt tilbage til
sine rødder. De afsnit fra bogen, der anvendes i Klabautermannen, lægger op til
bogens afsluttende erkendelse af identitetens sammensathed.
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1

I 1924 var cand.phil. ikke en selvstændig akademisk grad, men betegnede, at man
efter cirka et år – jævnsides med fagspecifikke universitetsstudier – havde bestået
den obligatoriske prøve i filosofiske grundbegreber. Senere kom cand.phil. til at
betegne hovedfagseksamen inden for det humanistiske fakultet.

2

Det er mere tvivlsomt, om også det følgende citat kan ses i en større sammenhæng,
selv om enkelte elementer i ordvalget frister til det:
“Pludselig var han i Læ bag en halvt nedskreden Lyngbakke; der mærkedes en
behagelig Hvile deri og straks listede sig ind over ham den hemmelighedsfulde Følelse af at lure som altid tog ham i Vold naar han kom langs noget
skjulende. Engang havde han opdaget dette mærkelige ved sig selv da han
gik forbi en høj Tjørnehæk der kastede lang Skygge.” (Storme ved Jævndøgn,
s. 10).
“Lure” lyder ikke så kønt; i denne sammenhæng hentyder det imidlertid ikke til
at udspionere, men til Eriks glæde ved at holde sig skjult for andre, jf. hans hule i
skoven. I gængs betydning er lureren i novellen Eriks rival med det ironiske navn
Sejersen, der først beskrives af fortælleren (“han kom langsomt og pukkelrygget
nærmere”) og dernæst selv bliver klar over, hvilken ynkelig figur han er: “[...] sikket Syn det maatte være at se ham, hvid i Ansigtet, aaben Mund, krumbøjet, krybende!” (s. 43).
Forfatterskabet indeholder talrige eksempler på personer, der står uden for et
hus, ser ind gennem en rude og iagttager noget, som de ikke er en del af (jf. p. 9293, 215). Den mest fremtrædende lurer, hvis ordet opfattes seksuelt, er gartneren på
Venhaug, der står ved luftventilen til Felicias drivhus, og beskrivelsen af ham –
gennem Felicias øjne – er i lige så høj grad præget af foragt, som karakteristikken
af Sejersen. En detalje, hvad angår gartneren, svarer imidlertid til beskrivelsen af
Eriks abeagtige arme (Storme ved Jævndøgn, s. 44).
I Varulven forekommer i kapitlet “Broder, vi møtes i Erlingvik” en tjørnehæk,
som skræmmer Steingrim og tilsyneladende er kernen i et barndomstraume, men
der ser ikke ud til at være nogen forbindelse mellem hækken i Steingrims allé og
den tjørnehæk, som giver Erik en behagelig fornemmelse af at være godt skjult for
omverdenen; desuden angives det ikke i “Manden fra Hulen” på hvilket tidspunkt
i livet, Erik har haft denne oplevelse.

3

Jf. “Håpet går iland” i Vi pynter oss med horn: “Jeg tok av til høire over sletten, for
det var noe jeg gikk efter, men jeg
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sa ikke til mig selv hvad det var. [...] Vi gikk ved siden av hverandre over sletten,
mot porten i det hellige fjell.” (s. 154-155 og 312-313).
4

Jf. “Reisen til Saturn”: “Når livet blir vanskelig faller vi sammen og vil tilbake til
mors liv.” (Fesjå nr. 4, s. 71).
I artiklen “Store John vender tilbake”, hvori “Te Deum” ses som nøgle til en forståelse af sammenhængen mellem En flyktning krysser sitt spor og Det svundne er en
drøm, skriver Asmund Lien, at “den nye stien viser seg å lede til hans egentlige
hjem, et kapell med en kvinnefigur – kjærligheten.” (Edda hefte 6, 1965, s. 336).
Omtalen af sprække, oval, mos og vand, samt at hovedpersonen bevæger sig “trygt
fremad i mørket, som en blindfødt”, må imidlertid hentyde til en længsel efter fostertilstanden. Den kærlighed, som Lien nævner, er ganske vist til stede i novellen,
men det drejer sig om kærlighed til moderskikkelsen; i senere kapitler vil der være
henvisninger til Ødipus-komplekset og/eller dettes forvandling til en kærlighed
rettet mod moderens yngre inkarnation, hendes datter.
I øvrigt balancerer novellen konstant mellem symbolik og konkrete detaljer, og
dens afslutning åbner mulighed for yderligere fortolkning: Drejer det sig om en
paranoid, der har fået den tanke, at han gennem selvmord vender tilbage til den
oprindelige beskyttelse? – eller skal hele teksten ses som en drøm, som forfatteren
meddeler uden ramme og dermed uden en opklarende sidstelinie om opvågning?

5

En variation af stedsbeskrivelsen finder man i en detalje fra Erlingvik: “I en krok
der aldri solen kom gikk det en hule inn i fjellet, bølgene mumlet innestengt og truende der inne også i stille vær.” (Varulven, s. 68).

6

Asmund Lien har skrevet om “Hulemotivet hos Aksel Sandemose” i Samtiden nr.
7, 1970. Lien argumenterer overbevisende for en symbolanalogi mellem “Dagen”
og Henrik Ibsens “Bergmanden”, men når han konkluderer, at hulen generelt i forfatterskabet repræsenterer “en tilflukt til egosentrisitet”, er han lidt for hård ved
Sandemose og/eller dennes hovedpersoner; desuden hedder det afslutningsvis, at
modstykket til hulen er Erlingvik, men ud fra egocentriens målestok tager
Erlingvik prisen – hvad navnet også tyder på.

7

Hvis man vil fæste lid til Sandemoses hukommelse vedrørende årstallet, må replikken være tilføjet manuskriptet på et sent tidspunkt; ifølge Estvad stammer den første version af “Manden fra Hulen”
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fra vinteren 1919-1920 (Aksel Sandemose først i 20’rne, s. 35), og Sandemose var langt
fremme med udarbejdelsen af novellen, da han gav sig til at samle tekster til
Fortællinger fra Labrador” (se Johannes Væth: “Forord til 2. udgave af “Fortællinger
fra Labrador””, På sporet af Sandemose, s. 45).
Da “Fragment av en selvbiografi” optrykkes i Årstidene hæfte 11/12, ændrer
Sandemose “solrenningen” til “solrenninga” – efter trykkeriets anbefaling, oplyser
han i en efterskrift (s. 160), der således indirekte karakteriserer ham som en mand,
der vil have orden i erindringen; efter i 30 år at have husket replikken på én måde
bøjer han sig villigt for sproglige autoriteter. Imidlertid vender han i “Villfarelsens
skole” tilbage til den ældre form (Aktuell nr. 53, 21/12 1963).
8

I en dagbogsoptegnelse fra 4/1 1919 skildres kampen ved vuggen som en episode
fra Sandemoses barndom, som moderen aftenen i forvejen har fortalt sønnen om
for første gang. Nordhammer hedder her Meulengracht; der antydes ikke noget
om hans ondskab, men ellers svarer forskellige detaljer nøje til Krestens optegnelser i “I Livets Korridor”, herunder den efterfølgende sygdom. (Citeret i CarlEric Nordberg: Sandemose, s. 53).
I et brev til Leo Estvad, 25/7 1920, fortælles også om moderens syn, men Sandemose skriver, at han først for nylig har hørt historien. I brevet skildres
Meulengracht som en “simpel og sjofel slyngel.” Parallellen mellem brevet og den
senere udlægning i En flyktning krysser sitt spor er tydelig, herunder faderens forklaring:
“Og at Meulengracht kom, vil han have til at betyde, at jeg skulde blive det
ondes spyddrager, M. var det personificerede onde – at han var død betød,
at jeg ikke for nogen smålig materiel målestok var forbryder, jeg skulde blive
det i højere potenseret stil [...]” (Aksel Sandemose først i 20’rne, s. 64).

9

Som tidligere anført er novellen ifølge Sandemose en rekonstruktion af en version
fra 1920-1922; i så fald bygger episoden i “I Livets Korridor” altså på en tidligere
tekst, men udformningen af denne kendes ikke.
I “Paa Nattens Tærskel” (København, 17/11 1926) omtales sommerfuglejagt med
lignende formuleringer som i “I Livets Korridor” og “Agnes, min deilige sommerfugl”. Sandemose fortæller om en oplevelse, som amatørentomologen Peter
Bangsgaard har haft, men selv om den gengives “saa vidt muligt med hans, Peter
Bangsgaards, egne Ord” fornemmer man Sandemoses pen. Det drejer sig
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tilsyneladende om at blive konfronteret med en elverpige – indtil det går op for
Bangsgaard, at damens slør er hvide humlespindere, der er i gang med parringslegen; et sådant syn skulle have ført til, at mænd blev draget “ud i Mosen, hvor de
sank og druknede i de bundløse Væld.” Lige så lidt som elverpigen lader Agnes sig
fange.
10

Billedet med kålsommerfuglene forekommer allerede i 1925 i en i øvrigt ubetydelig novelle, “Kærlighed og Penge”: “Lille Margaret teede sig som en af de
Kaalsommerfugle, der i en Sværm følger efter den prangende Svalehale og er ganske fortumlede over at være i Dronningens Nærhed.” (Berlingske Tidende, 5/4 1925).
I novellen er der imidlertid tale om, at Margaret prøver at låne lidt glans ved at
omgås en ældre, iøjnefaldende veninde.
I “Sct. John’s” (Politiken, 10/5 1938) skriver Sandemose apropos standsforskelle
på Newfoundland, da servitricer sværmer omkring en kontordame: “En stor og
sjelden sommerfugl som heter Svalehalen, har alltid efter seg et sleng av tilbedende kålsommerfugler. Det forarget meg allerede i syv-årsalderen.” – En rent entomologisk omtale finder man i et sørlandsbrev: “Fire ganger i vår har jeg sett
Svalehalen, den største og vakreste fryvillen i Norden, og en av de sjeldneste blant
de store dagsommerfuglene.” (Aktuell nr. 12, 15/6 1946).

11

En anden entomolog i forfatterskabet er Espen Arnakke, der – i modsætning til
Kresten – må opgive sin hobby på grund af presset fra Jante om at opføre sig som
en voksen:
“Zoolog var jeg blitt hvis ikke Jante hadde barrikadert veien. Hvis ikke det
var skjedd, hadde aldri jeg en vakker dag funnet mig selv i Misery Harbor.”
“Zoologen er et stanset spor, han klarte ikke tilværelsen, han er som en tvillingbror av mig, og døde da verden ble ham for ond. Zoologen fortsatte sig
siden i en psykolog.” (En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 75, 82, 1955udg. s. 74, 79).
I epistlen “Sommerfugl” (Aktuell nr. 25, 13/6 1964) fortæller Sandemose i selvbiografisk form om sin interesse for entomologi og nævner også her det trange
miljø som udslagsgivende for, at hobbyen blev opgivet efter konfirmationen; et
eksperiment med hvepse, som Espen omtaler i En flyktning krysser sitt spor, skifter
ophavsmand, men koblingen mellem zoologi og psykologi nævnes ikke.
I tre artikler i Svenska Dagbladet, 8/8, 11/8, og 17/8 1948, fortæller Sandemose om
en international entomologisk kongres i
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Stockholm, som han til sin store glæde var indbudt til; i “Fjärilsbulletin III” undrer
han sig over, at mennesker er så uinteresserede i insekter: “Det har aldrig skrivits
så stora skådespel att de i dramatisk spänning överglänser den faktiska verkligheten i myggans eller kålfjärilens tillvaro.” (17/8 1948).
12

Gamaliel var en af de ledende farisæere; navnet skal hentyde til den selvretfærdige forstander Jeppesen.

13

Der var imidlertid i marts-april 1932 tale om et kortere ophold i Skagen. – I epistlen hedder det, at det fandt sted “for lenge siden” og at Sandemose ikke var “stort
mer enn tredve”; i Murene rundt Jeriko rettes tidsangivelsen til “en av somrene
straks efter at jeg bosatte meg i Norge” (s. 116).

14

Erik Hesselager skriver i “Om Aksel Sandemose: Murene rundt Jeriko”, at en inspiration for beskrivelsen af jeg-fortællerens optagethed af den ukendtes spor i det
øde landskab kan være mødet mellem Dreng og Moa i Johannes V. Jensens Bræen:
“Og på en måde fandt Sandemose også pigen, for hun smelter i bogen sammen
med Eva: “De blev evige, de spor, som jeg fulgte dengang for længe siden,” og så
skriver han om Eva, der døde.” (Sørlandsk Magasin 1990).

15

Den oprindelige form er Georgius, afledt af det græske georgós, der betyder jordbruger, og Vilhelm og Elna giver deres søn navnet Jørgen, da de har slået sig ned
som nybyggere i Canada. Sagnet om Sankt Jørgen, der slår dragen ihjel, har muligvis også spillet ind ved navnevalget. – Som nævnt i kap. 7 er der et par episoder fra
“På Pantecost River”, der indgår i Ungdomssynd, og i novellen oplever Espen “i
halvslummer”, at han får ridderslaget “I Guds og den helige Georgs namn” mens
han våger ved liget.
I “Om Sandemoses læreår” finder Johannes Væth oprindelsen til navnet Vilhelm
Kjær i ungdomsvennen Vilhelm Larsen:
“Vilhelm Larsen har lånt navn til flere af Sandemoses personer, f.eks. til
Vilhelm Kjær i Ungdomssynd (1924) – den Vilhelm han havde kær -. Da denne
som flygtning fra et drab søger at dække sig under et andet navn, bliver det
Jørgen Sjællænder, altså samme fornavn som Sandemoses far og samme tilnavn som Vilhelm Larsen.” (Atlanten har så mange mil, s. 29).

16

I kølvandet på Canada-rejsen 1927-1928 påstår Sandemose i “Paa Skovarbejde i
Vest-Canada” (Hjemmet nr. 33, 15/8 1928), at
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han om vinteren opholdt sig i en tømmerlejr. Hvad angår arbejde, sovehus, lus
m.m. svarer artiklen til beskrivelserne i Fortællinger fra Labrador og Ungdomssynd,
mens andre ting korrigeres, således at omtalen i “Paa Skovarbejde i Vest-Canada”
ender med at virke mere “blød” end de tidligere tekster; for eksempel fortælles om
skovarbejde ved Atlanterhavet i 1917 “i en Egn, hvor man ikke i mange Aar havde
set Udlændinge. Alene det gjorde Stillingen usædvanlig behagelig, idet man paa
Forhaand havde Respekt for den fremmede Fugl.”
Dels optræder der i novellerne udlændinge i adskillige tømmerlejre, dels fornemmer man ingen forhåndsrespekt, når der dukker en op som “en fremmed
fugl”. Slagsmål omtales kun i forbifarten i “Paa Skovarbejde i Vest-Canada”, og
med hensyn til den isolerede tilværelse i skoven udtrykkes det i artiklen nænsomt,
at “Kvindesavnet [...] mærkes dog mest i den tøjlesløse Tone. Kvinden er en
Sordine paa Mandens Væsen [...]” Der er dog ikke brug for brunstløb a la
Ungdomssynd, for savnet afhjælpes en søndag af tre billadninger prostituerede,
omtalt som “Damefremmede”; mens arbejdskammeraterne er begejstrede over
visitten, foretrækker forfatteren den kyske natur, “hvor Granerne stod med hvide
Sneslør, andægtige som Nonner til Vesper.”
17

Sandemose er muligvis blevet inspireret til jagten gennem skoven af Johannes V.
Jensens skildring af stenalderens “brudeløb” i Norne-Gæst, der udkom i 1919. I
mindeartiklen “”Far hen, o Sjæl med den milde vind”” (sætterfejl for “den vilde
Vind!”) hedder det, at da Sandemose første gang skrev til Johannes V. Jensen,
havde han læst alt, hvad denne havde skrevet (Farmand nr. 7, 17/2 1951) – hvilket
ikke nødvendigvis skal tages helt bogstaveligt, men det skulle være mærkeligt, om
Norne-Gæst var undsluppet Sandemoses opmærksomhed.
Skovarbejdernes hordeinstinkter og jagten på jeg-fortælleren, da han anklages
for at være en tysk spion, skildres i “Jul 1916” og denne selvbiografiske skildrings
senere versioner (se p. 601-605).
En lidt anden form for massehysteri, men også med driftsbetonede undertoner,
beskrives i “Radio-Indtryk fra en Boksekamp”:
“Man saa for sig, hvordan de Tusinder af Tilskuere slettedes ud som Enere,
klædtes sjæleligt af og vrælede. [...] hele den vældige Pøbel var blevet til eet
og havde glemt alt i Verden i et afsindigt Hyle-Delirium.
Saaledes har man vendt Vrangen ud paa en sund og mandig Idræt, at den
bruges som Pirring for perverse Individer, som ønsker for en Aften at slippe
Fornuften og lade sig
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føre tilbage til en Jordperiode før Heidelberg-Mennesket.”
Arrangøren af den omtalte boksekamp kaldes for en “Spekulant i KøterInstinkter” (Berlingske Tidende, 28/7 1928).
I Brudulje skildres en radiotransmission af en boksekamp som det eneste, der kan
ophæve skellet mellem sorte og hvide på Barbados, “naturligvis fordi de var felles
om en lidenskap. [...] De var ville, de brente av en slags lykke han ikke ønsket å
kjenne nærmere, en lykke i slekt med mord og vitriol.” (s. 142).
I En flyktning krysser sitt spor fortæller Espen med et lignende ordvalg om en tyrefægtning; se p. 219.
18

I tilgift til Vilhelms konkrete sejlads på floden indeholder Ungdomssynd i billedsproget en variation af det motiv, der er omtalt i kap. 7 i forbindelse med “Elven”:
“Mødet med hende [Elna] virkede, som naar et Bjerg vælter i en Flod, der ret
snart opdager, at andre Veje gives end den lige, og med nyt Livsmod skyller
gennem andre Egne. [...] Nu havde han set, at Floden engang var paa Vej
mod Underverdenens skumle Hav.” (s. 101-103).
I dette tilfælde drejer det sig imidlertid udelukkende om, at Vilhelms livsbane
blev ændret på grund af Elna, og at det nu er op til ham selv at sørge for, at han
ikke bukker under.

19

Også i kronikken “Da mit Land erobrede mig” (København, 29/10 1926) er hollænderen blot en malerisk del af stormen i Øresund, uden en indplacering i det senere mytologiske univers: “[...] saa havde der været noget om det gamle Sagn, havde
han [skipperen], “Elsa”, jeg og Resten af Mandskabet ligget og basket med Hveen
i Sigte endnu.” Alene forbeholdet i den første del af citatet er en kontrast til de
senere beskrivelser.

20

En lignende tankegang er udtrykt i “Fragment av en selvbiografi” (og de efterfølgende versioner): “Legg merke til hvordan du husker år etter år, inntil du dør som
en gammel mann, at du stod mellom lyse trær en sommerdag i din barndom. Det
hendte ingenting, ingenting, men du glemmer aldri dette som intet var.” (Vår Tid,
julen 1941).
Stæren har endvidere en positiv funktion i “Om den misstänkte stären”, hvor
den beskrives som “en del av vår barndom. Vi har hørt dens ekstatiske sang uten
for skolevinduet mens vi satt lenket til bibel og regnebok.” (Göteborgs Handels- och
Sjöfarts-Tidning, 25/2 1943). Barndomshjemmet eller de andre elementer forekommer imidlertid ikke i denne tekst, der først og fremmest omhandler stærens rolle
som eventuel smittebærer af mund- og klovsyge. – I et sørlandsbrev hedder det i
forbindelse med
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fuglelivet på Kjørkelvik: “Vi ser aldri stæren, og det er synd. En vårmorgen bør en
ha fløytingen fra stæren.” (Aktuell nr. 3, 4/2 1950).
21

Bortset fra titel og undertitel samt udeladelse/tilføjelse af enkelte ord svarer bog
nøje til føljeton; dog er diverse trykfejl rettet.
Zuydersee bliver til Zuidersee og Sct. John’s til St. John’s; “for omkring 40 år
siden” rettes til “1910”, jf. at føljetonen blev trykt november 1952-februar 1953.

22

Undertitler er ellers ikke noget, Sandemose gennemgående gør et stort nummer ud
af – Klabavtermanden klassificeres kort som Fortælling fra Havet, 1933-udg. af En
flyktning krysser sitt spor er Fortelling om en morders barndom, mens 1955-udg. er
Espen Arnakkes kommentarer til Janteloven, hvilket understreger det generelle perspektiv i stedet for som tidligere det individuelle. Dødens agenter har undertitlen
Rustningsindustriens internasjonale – fordi boghandlerne ellers ville rubricere den
under kriminalromaner? Den danske udgave af Syttende mai har for en sikkerheds
skyld tilføjelsen Norges frihetsdag; den svenske og den danske udgave af Det svund ne er en drøm meddeler, at det drejer sig om John Torsons efterladte papirer (se kap.
16), og Rejsen til Kjørkelvik har Goethe-lånet Dichtung und Wahrheit som forbrugeroplysning.
Goethes titel har appelleret til Sandemose adskillige år før udgivelsen af denne
bog. I Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” filosoferes der lidt i de første sætninger: “Noen har spurt mig om jeg er Espen Arnakke. Han og jeg, vi er Dichtung
und Wahrheit.” (s. 7). Ud fra sammenhængen burde “jeg” være Aksel Sandemose,
der altså står for sandheden; se nærmere p. 453-454. I Brudulje ræsonnerer Espen
Arnakke: “Goethe visste noe om misvisning, han laget begrepet Dichtung und
Wahrheit, den beste formelen som var gitt for billedet av det svunne.” (s. 43-44).
Også John Torson henviser til Goethe i forbindelse med “den gyldige formen for
sanne memoarer. De er Dichtung und Wahrheit. Er de ikke dette, er de bare usannhet.” (Det svundne er en drøm, s. 371).
I September får adskillige bøger undertitel ved efterbevilling, for på s. 2 kan man
læse:
“Tidligere bøker av Aksel Sandemose:
En sjømann går iland.
Roman fra sjøen og prærien.
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Klabautermannen.
Et eventyr.
En flyktning krysser sitt spor.
Fortelling om en morders barndom.
Vi pynter oss med horn.
Et eventyr.
Sandemose forteller.
Fortellinger fra mange land.
Der stod en benk i haven.
Fortelling om en ungdom.
Brudulje.
Reiseskildring. Atlanteren. Newfoundland.
Torskefiske. Selfangst. San Juan. Santa Luzia. Barbados.”
En flyktning krysser sitt spor er den eneste af disse bøger, der ved udgivelsen
havde en undertitel. Et par af de ovennævnte tilføjelser forekommer rimelige nok;
“eventyr” er en lidt sær betegnelse for de to søromaner, men den enslydende
undertitel peger frem mod Sandemoses bemærkning i “Bokliste med kommentar”
om, at han ser på Vi pynter oss med horn som Klabautermannen i dens endelige form
(Årstidene hefte 11/12, s. 89).
Hvad angår Der stod en benk i haven er det ikke godt at vide, om ordet “morders”
er faldet ud ved en fejltagelse, eller om Sandemose ønsker at pointere, at denne bog
netop drejer sig om Espens pubertet uden understregning af hans senere skæbne.
Brudulje er Espen-bog nr. 4, men præsenteres altså her som “Reiseskildring” (og
man kunne forvente, at resten stod i én lang parentes). Cirka 40% af bogen bygger
på artikler fra 1938, men af disses titler er kun “Torskefiske” en ordret gentagelse;
inkonsekvensen bliver ikke mindre af, at bogen ganske vist er inddelt i kapitler,
men at disse ikke har titler, samt at de tre stednavne, der henviser til Caribien,
burde stå midtvejs og ikke til sidst, hvis det er meningen at give et indtryk af
bogens komposition. – At Sandemoses sans for genbrug også omfatter titler illustreres af, at artiklen “Tropenatt” (Tidens Tegn, 8/10 1938) først bliver til s. 146-154 i
Brudulje, hvorefter disse
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sider anvendes i Årstidene hefte 11/12 under titlen “Barbados” – og at denne titel
altså havde stået på s. 2 i September 15 år tidligere.
På s. 5 i Tjærehandleren (ikke titelbladet, som er s. 3) står der “Fortellingen om
Audun Hamre som aldri hadde ønsket å gjøre livet til en røverroman.” I den svenske og den danske oversættelse er denne sætning flyttet til titelbladet.
I værkfortegnelsen på s. 4 i En sjømann går i land kaldes Klabavtermanden (her stavet med u) for en roman. I “Bokliste med kommentar” bliver stavemåden for den
danske roman Klabavtermannen og den får undertitlen Eventyrroman; efter Ross
Dane tilføjes: Roman om nordiske innvandrere i Canada; hvad angår de norske bøger
rubriceres En sjømann går i land som Roman, mens de andre romaner udelukkende
er angivet ved titel (Årstidene hefte 11/12, s. 86-87).
23

I Ungdomssynd er den eneste mulige parallel til vennen den forhenværende skibskammerat, som Vilhelm møder i København: “En Dag fik Vilhelm Brev fra en
Mand, han engang havde været i Skib med gennem flere Aar, siden havde de af og
til sendt hinanden et Brev, nu var Manden i København.” (s. 31). Der antydes imidlertid ikke noget om et senere gensyn.

24

I øvrigt må rejsen til Australien være en idé, som Sandemose får under udarbejdelsen af føljetonudgaven; i foromtalen hedder det, at romanen “slutter i Canada”
(Morgenposten, 20/11 1952) – dvs. ligesom i Ungdomssynd.
Melbourne er også aftalt sted for genforening i September (s. 172-173), men hverken Røde Fane eller vennen når til Australien. I Det svundne er en drøm forestiller
Carlson sig John Torson “gå i land i Melbourne om tre år” (s. 8). – I Der stod en benk
i haven nævner Espen Australien, da han vil til søs; her er årsagen, at så er han
længst mulig væk fra Jante.
Den eneste lykkelige emigrant i den norske del af forfatterskabet, Kresten Brekke
(i Tjærehandleren), bliver velhavende i Australien.

25

Sandemose udviser en imponerende ihærdighed i sine bestræbelser for at cementere den rigtige stavning. Allerede i artiklen “Fra Newfoundland” (Anglodania nr.
20, 20/7 1929) hedder det:
“I Tidens Løb har jeg skrevet en Del om Newfoundland mange forskellige
Steder, men aldrig har det fejlet, at Landet blev døbt om til New Foundland,
saaledes som vi da ogsaa alle i skolen har lært at skrive det. Denne Stavemaade er
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her i Landet skabt ved en falsk Analogi med New Zealand, New Brunswick,
o.s.v., – der eksisterer nemlig intet Foundland, efter hvilket Newfoundland
skulde være opkaldt. Newfoundland betyder Det nyfundne Land og kunde til
Nød staves Newfound Land, men Stavemaaden er og har altid været
Newfoundland – undtagen i Danmark [...]” (Sandemoses fremhævelse).
At Sandemose går op i sagen ses i øvrigt af, at han kommenterer den forkerte stavemåde i et brev til Povl Munk-Madsen, der åbenbart har skrevet New Foundland
– her betegnet som “en komisk seminarisme” (18/2 1932; Ole Storms arkiv til
Janteloven). I “Lastebåt, vinter, Atlanterhav” betegnes New Foundland som en
falsk analogi (Tidens Tegn, 2/4 1938); også i “Under breen”, en ellers yderst positiv
anmeldelse af Kåre Rodahls rejseskildring “Et år under breen”, påtales New
Foundland som “en tysk forbedring som vi engang har akseptert.” (Friheten, 22/11
1946).
I Mytteriet på barken Zuidersee er det en tysk geograf, der får skylden for den
meningsløse stavemåde, som ifølge Sandemose kun bruges i Tyskland og
Skandinavien, men ellers gentages forklaringen fra 1929 (s. 84-85). I et læserbrev
med overskriften “Newfoundland” (Aktuell nr. 24, 6/6 1964) påtaler Sandemose
stavemåden “New Foundland” i en artikel i nr. 22 af bladet og anvender ordvalget
fra romanen – med den lille forskel, at det nu kun er nordmænd og tyskere, der
ikke kan stave.
I “Newfoundland” henviser Sandemose til “tre lengre opphold i landet”, og i et
efterfølgende læserbrev “Newfoundlendere” (Aktuell nr. 29, 11/7 1964) skriver han,
at det sidste længere ophold var i 1939. Han var første gang på Newfoundland
oktober 1916-januar 1917, opholdt sig et døgn i St. John’s i februar 1928 i forbindelse med hjemrejsen efter Canada-turen, og var der næste gang februar-juli 1938,
afbrudt af en månedlang rejse til Caribien; årstallet 1939 er en erindringsforskydning. I “Angiveren” (Aktuell nr. 1, 3/1 1959) hedder det, at Sandemose “kom tilbake dit i 1937”, hvilket altså heller ikke giver mening.
26

Elnas usikkerhed skyldes blandt andet, at når hun formoder, hun taler korrekt engelsk, krydrer hun sproget med de eder og forbandelser, hun uafvidende har
opsnappet, mens hun gik rundt i mandetøj. Jf. Espen i En flyktning krysser sitt spor:
“Den jevne manns slang lærte jeg mig til fullkommenhet og blev nokså forbauset
da jeg senere møtte “riktig” engelsk som var et ganske annet sprog.” (1933-udg. s.
445-446; udeladt i 1955-udg.)
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27

Johannes Væth skriver, at “jalousidrabet på ægtemanden [bliver] tillige et drab i
selvforsvar.” (På sporet af Sandemose, s. 134). Fysisk repræsenterer den gamle mand
naturligvis ikke en trussel mod Jørgen, men han udstråler en uhåndgribelig magt.

28

At den jaloux Karl stikker en kniv i Villads, efter at denne har haft succes hos Ony,
minder jo om mordet i En sjømann går i land – minder om, men kan næppe betegnes som en forløber: Dels fordi Espen har beundret John Wakefield, dels fordi
Espens tanker før mordet ikke indeholder en nedvurdering af Eva. – Ifølge
Sandemoses notat ville der i Mænd fra Atlanten være kommet stof, der nu kan ses i
En sjømann går i land, men det er svært at se, hvad der hentydes til.

29

I artiklen “Stowayays” (Tidens Tegn, 24/9 1938) beskrives to blindpassagerer, der
har gemt sig om bord på et dampskib, som sejler fra Newfoundland til Puerto Rico:
“[...] den straffen som rammer blindpassasjeren er uten rimelig forhold til det
han har gjort. Han må slave fra han kan komme på bena til han stuper igjen.
Han har ingen køie, ingen køiklær, og blir ofte holdt på en kost som nettop
holder liv i ham. Han blir lenket og fengslet i hver havn, og ofte behandlet
rått, med pryl og annen elendighet.”
Det drejer sig her om et dampskib i stedet for en skonnert med fem mands
besætning, og handlingen i Mænd fra Atlanten foregår 26 år tidligere, men de to
newfoundlændere har det ikke meget bedre end Villads.

30

Også i Vi pynter oss med horn dør en styrmand, mens skibet er i rum sø, og den stærke Gullhesten træder i hans sted, omend tilsyneladende uden officiel udnævnelse
og uden at flytte fra lukafet.
Både Villads og Presten er forfærdede over den mangel på følelser, som mandskabet viser efter ulykken. Et andet fællestræk for dem er overbevisningen om, at
de intellektuelt rangerer langt højere end de andre og ikke værdsættes efter fortjeneste. I Mænd fra Atlanten opridses imidlertid en tydelig udviklingshistorie, mens
både Gullhesten og Presten er mere statiske personer; desuden er der i den senere
bog ikke tale om et lige så kraftigt indbyrdes afhængighedsforhold.

31

Selv om der her er en omvej via Bibelen, er dette en tidlig hentydning i forfatterskabet til et incestforhold mellem bror og søster. I senere romaner dukker motivet
op gentagne gange, først og fremmest i En flyktning krysser sitt spor.
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32

I “Atlanterhavsvision”, et temmelig usammenhængende og sentimentalt digt, findes samme tankegang i et par linier: “Da stiger af Havet den hede Vision / om
Kvinden, Guds hellige Moder.” (Berlingske Tidende, 16/10 1927).

33

Moni Källström lægger i artiklen “Mænd fra Atlanten – Malstrøm” større vægt på
skæbnebegrebet og mener, at Helenes forkælelse ikke er nok til at forklare Gustavs
udvikling (Om Sandemose, s. 21). I tråd hermed skriver Jorunn Hareide: “Det sto
skrevet i stjernene at han [Gustav] skulle bli den utstøtte, nidingen. Halvbroren
Hamborg-Karl er derimot lykkemannen.” (Høyt på en vinget hest, s. 58). Men imod
denne fortolkning taler, at romanen så udtrykkeligt nævner Helenes overbeskyttende holdning (Mænd fra Atlanten, s. 135-136, 138-139), og at det ligefrem hedder:
“[...] hun saa nu, hvor megen Skyld hun selv havde i, at Gustav endte, som han
gjorde [...]” (s. 147).

34

Det positive ved lærkesang indgår som en humoristisk sammenligning i novellen
“Hertuginden af Wienerschnitzlen”: “[...] han beskrev Schnitzlens Sprødhed, dens
vidunderlige Indre og lifligtbrune Ydre – jeg siger jer, det er som at gaa i Lyngen
en Sommerdag med Lærkerne over sit Hoved...” (Aarhuus Stiftstidende, 8/6 1930).
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10. NOVELLER OG ARTIKLER
1923-1927
En stor del af Sandemoses produktion i aviser i tidsrummet mellem udgivelsen af debutbogen og afrejsen til Canada i august 1927 er uden specifikke fællestræk og uden særlig litterær værdi – hvilket han utvivlsomt selv var klar over.
“Skrevet i Hast og Pengenød efter J.A. Hansens Recept” står der således på et
udklip fra København, 21/9 1924. 1 Notatet henviser til en lidet opsigtsvækkende
novelle, “Nortons Forlovelse”, og lyder som om forfatteren vil undskylde over
for sig selv, at han har skrevet noget bras.
To detaljer fra “Nortons Forlovelse” anvendes dog senere:
Den tiltrækkende pige, der bor alene med sin far i ødemarken og som får
Norton til at opgive storbylivet, hedder Ishbel – Espen Arnakke har i En sjømann
går i land truffet en Ishbel i St. John’s, og i En flyktning krysser sitt spor er han på
nippet til at gifte sig med Walters datter Ishbel og slå sig ned på Newfoundland.
Desuden ankommer Norton til Sorte Hest-Lejren, hvis navn “refererede til
Fundet af et Hesteskelet [...] og Skelettet var af en eller anden Grund sort som
Ibenholt.” I En flyktning krysser sitt spor indgår et skelet af samme beskrivelse i et
syn, som Espen har (1933-udg. s. 226, 1955-udg. s. 201); her er det imidlertid
levende. Jorunn Hareide forklarer sidstnævnte detalje ved, at hesten er symbol
på herskeren, som Espen har taget livet af i skikkelse af John Wakefield, men han
er endnu ikke er kommet til klarhed over sine bevæggrunde til mordet (Høyt på
en vinget hest, s. 95-96). – Da Sandemose skriver “Nortons Forlovelse”, er det
sorte skelet kun et led i en konkret beskrivelse, men det er betegnende for hans
genbrugsmetode, at en prægnant detalje som denne senere indgår i et omfattende symbolkompleks vedrørende heste.
Notatet nævner pengenød, og behovet for kontanter kan utvivlsomt også forklare fremkomsten af talrige andre tekster i dette tidsrum; Sandemose skrev rask
væk med venstre hånd (eller fod,
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forekommer det undertiden), og adskillige numre i bibliografien kan tyst blive
forbigået, eftersom de er uden interesse for sammenhænge i forfatterskabet. Det
skal dog tilføjes, at den slappe eller anonyme stil fortrinsvis findes i novellerne
fra denne tid, mens kronikker og artikler røber mere energi; selv de talrige
bidrag til Hareskov Grundejerblad, som Sandemose var redaktør af i midten af
tyverne, krydres af ind- og udfald, selv om disse mest har lokalhistorisk interesse.
MYTER
Efter antagelsen af Fortællinger fra Labrador, men før udgivelsen af bogen,
publiceres “Aarnakke” og “I Saksen” i København, henholdsvis 22/7 1923 og
16/8 1923. Nordberg karakteriserer “Aarnakke” som en myte i Johannes V.
Jensens stil (Sandemose, s. 74), og begge tekster bærer præg af, at Sandemose har
lært noget af sit forbillede.
“Aarnakke” og Erlingvik
Hvis “Aarnakke” ses i sammenhæng med det senere forfatterskab, er der især
et afsnit fra denne landskabs- og dyrebeskrivelse, der er værd at lægge mærke
til, eftersom visionen i høj grad ligner den, der gengives om Erlingvik i Varulven:
“Stenalderfolket har gaaet, hvor nu Fjorden er, paa en Strand under
Aarnakke, som da havde samme Højde og Form, kun længere ude. Fra
Stranden er de hængskuldrede Mænd kravlet til Vejrs, har spejdet ind i
Landet efter Ren og Urokse, deres lodne Ansigter har vendt sig op i
Solen mod Lærken.”
Ligesom i “Aarnakke” er der i kapitlet “Myten om Erlingvik” i Varulven talrige spring mellem århundrederne afvekslende med mere præcise angivelser af
de enkelte begivenheder (“det var ved solefall engang ut i oktober” (s. 67)). Det
er en beskrivelse af fortidens mennesker og dyr, helt tilbage til sabelkatten, der
beskrives som “den farlige og fremmede, den evige” (s. 68), hvor
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det sidste adjektiv tyder på, at dyret er beslægtet med varulven. Erlingvik er
Erlings hemmelige landskab, hans vision, som han kan levendegøre i en grad,
så det ikke kun er ham, der ser skiftende tiders mennesker på stedet (eller ser
disse mennesker betragte Erlingvik) – landskabet er selv i stand til at se, en
besjæling, der forekommer allerede i 1920’erne, jf. som p. 51 “I Skoven”: “[...] tilbage laa den brede, rolige Flod og glimtede i Sollyset, jeg tænkte paa, hvad den
gennem Aarhundreder havde set, det skulde man vide!” (Berlingske Tidende,
22/4 1924; Sandemoses fremhævelse). 2
Navnetro
Aarnakke/Arnakke er en klint på Mors. Stedsbetegnelsen anvendes som
efternavn i de fire Espen-bøger og Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”, og
i Klabautermannen optræder både en Espen og en Esbern Arnakke samt talrige
variationer af for- og efternavn. De første sætninger i sidstnævnte bog lyder:
“Esbern het han og var født nær klinten Arnakke som også hadde gitt
navn til slekten. Den hevet sig høit over fjorden, med en smal og lav
stripe strand nedenfor. Oppe i høiden satt Esbern ofte og så ut over fjorden. Det var så merkelig at her satt han på klinten Arnakke og var en
Arnakke selv.” (s. 7).
For tematikken og strukturen i Klabautermannen er det vigtigste i det korte
kapitel Esberns efterfølgende drøm, som indeholder en slægtserindring, der
forklarer oprindelsen til myten om klabautermanden (se også Høyt på en vinget
hest, s. 108). Men ordene om at Esbern er en Arnakke og selv sidder på Arnakke
viser en identificering mellem personnavn og landskab, som Erling Vik benytter sig af i sin personlige mytologi:
“[...] et navn kunne bli en skjebnesvanger ting. Selv hadde han alt som
barn gjort seg til ett med en hildring som het Erlingvik. [...] Det hadde
aldri vært mennesker der på
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annen måte enn når de ferdes i ditt hjerte. Men meget hadde likevel
Erlingvik sett.
En fredløs var kommet fram til bredden med låsbue og spyd. Noen
hundre år før hadde en klan av mørke steinalderfolk leiret seg i en liten
kleiv der de kunne se ned i Erlingvik [...] (Varulven, s. 66-67). 3
Erlings opfattelse af navnes betydning går også i en anden retning:
“Hvem kunne du vært, Felicia, om du hadde hatt et annet navn,
Hansigne eller Lene? [...] Felicia – Maria? Jan – eller for eksempel Petter?
Maria og Petter. Høyst rimelig at denne Petter aldri var blitt gift med
den Maria som kunne vært Felicia. Erling selv, og den som ikke kom til
å hete Felicia, ville aldri fått nettene sine på Gamle Venhaug [...]” (s. 69).
Denne idé spiller på, at en skæbne er bestemt, så snart et menneske får et
navn; visse ting er mulige og andre umulige, når man bliver kaldt det ene eller
det andet; jf. skitsen “- om et vellykket eksperiment”, hvor Per Ulvsen må holde
sig på det jævne, men kunne have fået en strålende livsbane, hvis præsten ikke
havde modsat sig, at hans fornavn blev Ulvemåne – mens den lille Bjørnstjerne
Bjørnson blev nødt til at sige til sig selv, “at han skulle dupere sitt eget navn.”
(Verdens Gang, 8/1 1951).
Navnetroen nævnes igen i Murene rundt Jeriko, hvor det hedder om den døde
søn:
“Jeg visste vi kom til å miste ham. [...] Det var litt uvillig jeg gikk med
på han skulle hete Espen. [...] Det kjentes for meg som å knytte den ene
av guttene til en ulykkelig periode i mitt liv, og jeg vet hva avhengighet
av et navn kan føre med seg. De gamle visste også om det. [...] Bøkene
om Espen kunne virke suggestivt på en bærer av navnet når han i alle
fall også mer eller mindre var sønn
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av den diktede Espen.” (s. 93-95).
Sønnens liv er altså bestemt til at blive en tragedie, udelukkende på grund af
navnet. Samme idé udtrykkes i Alice Atkinson og hennes elskere, da Større siger til
Jørgen Haukli: “Vi er navnet vårt. Vi kan aldri skille et menneske fra det navnet
som bærer dets gjerninger.” (s. 63; Sandemoses fremhævelse). – I “Vår nasjonale ordblindhet” (Aktuell nr. 42, 3/10 1959) skriver Sandemose med udgangspunkt i, at så mange brevskrivere staver hans navn forkert: “Fra våre tidligste
år smelter navnet og den som bærer det sammen til en nesten mystisk enhet,
ikke lengre et menneske og et navn, men et menneske som er den og den.”
(Sandemoses fremhævelse). I denne epistel er der imidlertid ikke tale om prædestination, men udelukkende om identitet.
Strandbilledet
Slutningen af “Aarnakke” beskriver en mand, der kommer gående langs
stranden, ser klinten og udkaster planer for at “sætte sin Bolig og faa
Arbejdsfred i en Verden, der sejlede i Blod”, men kort efter bliver han begravet
under et jordskred. En skildring af individet, der bukker under for naturen, genfindes i skitsen “Den ytterste strand” (Kvinnen og tiden nr. 9, november 1950),
hvor anvendelsen af en jeg-fortæller gør situationen langt mere nærværende;
her drejer det sig om at være indespærret på tre sider af en bræ, der ubønhørligt flytter sig og gør stranden mindre, mens fortælleren regner ud, hvor mange
dage han har igen at leve i. I den sidste halvdel af teksten introduceres endvidere et dobbeltgængermotiv gennem opfattelsen af, at isvæggens sfinxbillede
har broderens ansigt og de gentagne appeller til dette.
Da skitsen anvendes som en del af “Ensomhet” i Årstidene hefte 1, nedtones
dobbeltgængermotivet; om sfinxen hedder det nu kun, at den i stedet for ørkenansigtet har “et annet, et jeg kjenner altfor godt” (s. 15), og der er ingen forsøg
på at appellere til det. Derimod rykker dødsoplevelsen tættere på fortælleren
gennem sætningen om, at vandet når ham til munden, og den blandes med

200
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 10: Noveller og artikler 1923-1927
erindringen om, hvad stranden engang har stået for gennem den nye afslutning
om, at “her leker nok ingen på stranden.”
I tillæg til “Aarnakke” og “Den ytterste strand” kan nævnes følgende tekster,
hvor strandbilledet spiller en væsentlig rolle:
1) I En sjømann går i land drømmer Espen om søndagsture på stranden med 2
gange Eva, søsteren og den tilbedte – et udtryk for en kombination af barndommens uskyldstilstand og hans kærlighed til Eva (at der også indgår incestønsker i forholdet til lillesøsteren går først op for Espen-inkarnationen i den
næste bog; læseren kan få en mistanke på grund af navneidentiteten).
2) Også i En flyktning krysser sitt spor spiller stranden en rolle som ramme om
harmoni og kærlighed, da Espen fra toppen af et træ overværer et samleje
mellem Alving og hans kæreste. Kapitlet hedder betegnende nok “En åpenbaring av renhet”: “[...] det står for mig ennu idag som kanskje det vakreste jeg har
sett. Marehalmen skjulte dem og nikket i sommerbrisen, fjorden var strålende
blå.” (1933-udg. s. 213, 1955-udg. s. 188).
3) I “Hellige stener” (Dagbladet, 15/5 1937) genser Sandemose forskellige steder i og uden for Nykøbing og husker umiddelbart lykken ved at lege på stranden sammen med andre drenge; men samtidig kan han som voksen drømme
om den “som det uhyggeligste stedet på jorda.” En konkret forklaring gives
ikke, men ud fra konteksten er der tale om en ubestemt naturangst, som er blevet forstærket, fordi han som barn nærmest dyrkede denne følelse ved at gå
alene derud om aftenen: “Jeg ville smake på angsten, føle den på meg.” Analogt
med jordskredet i “Aarnakke” og bræens vandring i “Den ytterste strand” får
naturen også i “Hellige stener” overtaget, i sidstnævnte tekst ved at drengene
må fortrække andre steder hen, da sandstranden gennem et par år forandres til
et område fyldt med flintesten.
4) Også i “Robinson” (se p. 125-126) vedrørende hulemotivet i denne) forekommer en forandring, her fra idyllisk tropeø til orkan og vinterkulde.
5) En palmegrønn øy indeholder en idyl med en for børnene ukendt skyggeside: De er blevet røvet fra deres forældre i
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England, og tropeparadiset med leg på stranden kan kun opretholdes, fordi
Leonora og Svarte Gertrude sænker alle skibe, der intetanende kommer for nær.
Når Claes iagttager stranden med børnene oppe fra klippen, har han en fornemmelse af at se ind i paradisets have og spørger sig selv, hvorfor han og Eli
ikke kan “melde seg inn i selskapet? Hvorfor skulle ikke de ha lov til å bade
inne bak skjærene, tumle seg på stranden mellom de andre salige, og bli barn
igjen?” (s. 46).
6) Stranden som et paradis, hvor ensomheden dér for en gangs skyld er tilstrækkelig, skildres i “Dagen” (se p. 126-127, 842).
7) I “Spor i sand” er det drømmen om kvinden, fortælleren følger på Jyllands
vestkyst (se p. 135-137, 1054).
8) I forbindelse med sine planer om to bøger, der skulle være sammenhørende med Varulven, nævner Sandemose oftest titlerne Inferno og Erling fra Rjukan
(for eksempel i Murene rundt Jeriko, s. 12), men de sidste par år før hans død i
1965 er det Den ytterste strand, som spøger. Hverken de publicerede fragmenter
eller det efterladte manuskriptmateriale giver et sikkert holdepunkt for valget
af denne titel, men det forekommer mest sandsynligt, at den skal udtrykke en
cirkelbevægelse. Det er den aldrende forfatter, som vender tilbage, men fyldt
med vemodig erkendelse; stranden er barndommens, men han er der alene, og
ser den som det sidste punkt før døden. I Felicias bryllup udtrykker den efterhånden uigennemskuelige blanding af Sandemose og Erling Vik det på følgende måde: “Ingenting var noe verd utover det å være på vei, mest når en visste
at en var på vei mot den ytterste strand.” (s. 192). Jf. hvordan endnu et led tilføjes i sætningen om Jesus i epistlen “Jesus Messias”: “Han erkjente at sannheten alltid ligger ved den ytterste strand, eller kanskje, kanskje: Hinsides den.”
(Aktuell nr. 42, 10/10 1964).
“I Saksen”; landskab og besjæling
“I Saksen” udspiller sig i en øde egn i Nordamerika, i et område hvor indianere endnu holder til, og hvor pelsjægere finder deres udkomme. Efter en enkelt
præcis tidsangivelse af nutidsplanet (“Det var Morgen i Oktober paa Tatikawa
Torn”) tager
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tekstens første halvdel et spring tilbage til forhistorisk tid med tempelbygning
og soldyrkelse som centrum i stedets første beboeres liv. Den anden halvdel fortæller om en jæger, der har fået en los i en af sine sakse, og efter at han har dræbt
den, sammenligner han dens skæbne med det, som urbefolkningen var ude for,
da deres kultur gik under (jf. titlen – og kultursammenstødet i “Den blinde
gade”; se p. 88-90).
Tankegangen er, at efter årtusinders opgang og tilsyneladende sejr kommer
den uundgåelige nedtur, som ingen kan stille noget op imod: “Med fuld
Bevidsthed havde Folkets bedste set Bøddelen løfte Sværdet, havde kendt
Katastrofen før den kom, men Modstanden glippede, det var jo Tiden som lavede Muldvarpeskud.” Betydningen af både enkelte begivenheder og tidsrum,
der forekommer at være lange, formindskes dermed under evighedens synsvinkel, hvilket er baggrunden for, at jægeren i slutningen af teksten kan se ud
over landet og nyde at være til her og nu. – En lignende vision om Ragnarok og
soltegnet som en ny begyndelse kan ses i kapitlet “Det hendte i historiens dyp”
i Varulven.
Også når Sandemose beskriver hjemlige forhold er der en bevidsthed om
landskabets uforanderlighed og dets forbindelse til fortiden, for eksempel i
“Snelandet derude”, en lille beskrivelse fra Hareskov: “Ude ved Skovenes Rand
staar han stille og ser ud over det aabne Land, over de samme vinterlige Linier,
som Fædrene saa’ uanede Slægtled tilbage.” (Berlingske Tidende, 23/1 1924).
I kronikken “Da mit Land erobrede mig” (København, 29/10 1926) berettes om
en oplevelse, der dateres til 1914;4 den unge sømand gribes for første gang af
nationalfølelse ved ud for Snekkersten at opleve den sjællandske kyst, hvis
skønhed opstilles som en kontrast til “de nøgne Egne i min Barndoms Land”. I
lige så høj grad som naturbetagelse er der imidlertid udtryk for en historisk
bevidsthed: “Det var Skyggebilleder af Stenalders og Vikingetids Skibe, som listede ud fra Vigene.” (I visse passager ligner kronikken mistænkeligt et forsøg på
en prosaudgave af Johannes V. Jensens “Danmarkssangen” fra året før). Også da
jeg-fortælleren på nutidsplanet oplever Snekkersten,5 er det med en vision, der
strækker sig ud over øjeblikket: “[...] nedover Stranden saa’ jeg
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dem lege, Børnene fra fremfarne Aartusinder [...]”
I sammenligning med senere henvisninger til slægtserindring er de spredte
eksempler i teksterne fra 1920’erne fortrinsvis præget af fredelige eller maleriske scenerier; som en undtagelse må dog nævnes Gools vision af en kulthandling
i “Vandring” (se p. 94), og i “Paa Nattens Tærskel” (København, 17/11 1926) forklares mørkeskræk på følgende måde:
“Den almindeligste Forklaring gaar ud paa, at Angsten ligger gemt i
Mennesket fra ældgamle, forhistoriske Tider, da vore Forfædre søgte
Beskyttelse i Træer og Huler om Nætterne, nøgne og prisgivne
Vildmarkens Dyr. [...] Og det faar da Rimelighedens Skær over sig, at en
Dødsangst, som har redet Hundreder af Generationer som et Mareridt,
tilsidst har sat arvelige Spor i Slægten.”
I den lange artikel “Drøm, slektserindring, instinkt” (Samtiden 1933) refereres
en drøm om at støde på en slange i en skov som “en daglig oplevelse eller forventning hos millioner av mennesker gjennem århundretusener”, og efterfølgende fortæller Sandemose: “[...] rart virket det på mig for nogen år siden å se
en 2-årig pike rykke til og skrike ved synet av en taustump som lå på gulvet.
Hun hadde ingen erfaring om slanger.” 6
I Alice Atkinson og hennes elskere anvender Jørgen Haukli samme ordvalg, som
man finder i “Paa Nattens Tærskel” (huler, træer) i sin beskrivelse af det forhistoriske menneskes opfattelse af mørket, men på to punkter er den senere tekst
mere præcis; i stedet for de ubestemte dyr henvises til sabelkatten, hvilket dels
understreger placeringen i urtiden, dels bringer mere uhygge ind i teksten; og
hvor Sandemose i 1926 benytter sig af et par forbehold, så han ikke kan hænges op på noget, er Jørgen Haukli kategorisk med hensyn til arvemassen: “I blodet vårt hvisker det minner [...]” (s. 46).
Den første udførlige og kategoriske beskrivelse af slægtserindring finder man
i “Andre årtusener” fra 1957; se p. 866-873.
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NORDAMERIKA
I et par artikler fra denne periode skriver Sandemose om nogle af de landskaber, der præger Fortællinger fra Labrador. Selv om artiklerne mangler det
episke element og dialogen, er der tydelige ligheder i ordvalg og holdning.
Novellerne har en alvidende og myndig fortæller, som med udgangspunkt i de
fiktive personers reaktioner ofte kommer med kommentarer eller fælder
domme af generel art, og i de ikke-fiktive skildringer lykkes det for Sandemose
at præsentere sig som ekspert i disse fjerne egne ved nogle effektive greb: Egne
oplevelser, eller postulerede ditto, spiller en væsentlig rolle; nogle kontante
oplysninger af leksikalsk art indflettes; og et par anekdoter, der ikke nærmere
tidsfæstes, bidrager til at give et spændende indtryk af det fremmede.
Et eksempel, der indeholder alle de ovennævnte elementer, er “Sommer
under Labrador” (København, 10/10 1923): “Skønt er Havet over Bankerne i
Sommersol, skønt i de stille, taagede Nætter, der er fulde af Drøm” er en smuk,
lyrisk beskrivelse, som man gerne tager for gode varer.7 Kontante oplysninger
findes i sætninger som “Det [Newfoundland] ligger paa Bredde med Frankrig,
men under en nordisk, halvarktisk Himmel, Isbjerge paa hundrede Tusind Tons
kolliderer med Kysterne” samt i oplysningen om alkoholforbuddet af 1. januar
1917; og lokalhistoriske træk ses i beretningen om båden der findes “fuld af Lig
med afgnavede Fingre [...] vanvittige Mænd, der har drukket Søvand.” – Da historien om de afgnavede fingre genbruges i “Fra Belle-Isle til Montreal”, fortælles den, som om Sandemose selv har truffet en fisker, “hvis arrede, mishandlede Fingre lignede Rovfuglekløer.” (Berlingske Tidende, 8/10 1927).
En psykologisk karakteristik, der svarer til debutbogens, anvendes også:
“Hugger om Vinteren i Millertown, Fisker om Sommeren under
Labrador, det er den jævne Newfoundlænders Aar. Praktisk talt aldrig
er han hjemme. Det giver ham, Analfabeten, et lukket Sind, en snæver
Horisont og et tragikomisk Syn paa Kvinden.”8
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Her er først en generalisering af sociologisk karakter, derpå reduceres
befolkningens boglige stade kraftigt inden for to kommaer, og endelig oplyses
læseren om, at der er noget galt med kønsrelationerne på dette sære sted. – Eller
digter Sandemose videre på den novellesamling, der udgives fire uger senere?
Det er Millertown, der fremhæves i citatet, selv om der var mange andre (og
større) tømmerlejre, og artiklen befolkes med de samme firkantede eksistenser,
der ofte sætter gang i novellernes intriger, når drøm og virkelighed vedrørende
kvinder ikke passer sammen.
Sømanden Sandemose, der som nævnt p. 54 i alt tilbragte 14 1/2 måned under
sejl, fremtræder også i artiklen, først med en anerkendende kommentar om, at
“Intet sejlende kan for et Sømandsøje maale sig med Fiskeskonnerten fra St.
Johns eller Lunenburg”, siden med et udsagn om livet om bord på disse skuder:
“Andre Nationers bitre Tvangsforhold om Bord kendes ikke; indenfor
Skibets Sider er en Samling af voksne Folk paa lige Fod; man udnytter
ikke voldeligt sin Næstes Børn, som Skik ellers er, og hvorved den
gemene Matrostype, vi kender, skabes.”
Sandemose kan naturligvis nemt have set adskillige af de lokale fiskeskuder,
men hans kendskab til livet om bord kan i 1923 kun være andenhånds; den
generelle konstatering i starten af det næste citat falder i tråd med de talrige
hentydninger til rømning i Fortællinger fra Labrador, mens slutningen af det er af
en anden karakter; den eneste novelle, der indgående skildrer hierarki om bord,
er “Kraojja”, hvor skipperen myrdes, mens sætningen i artiklen kan læses som
en anklage for seksuelle overgreb på yngre besætningsmedlemmer om bord på
danske skibe. De tidligere omtalte analfabeters “primitive” livsform stilles dermed op som et positivt modstykke til den “civilisation”, der kendetegner for
eksempel danske skuder.9
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Mens “Sommer under Labrador” beskriver mandssamfundet, koncentrerer
“Kvinden i Ødemarkens Film” (Berlingske Tidende, 18/5 1924) sig om kvinders
tilværelse ved civilisationens yderkanter. Udgangspunktet er, som titlen siger,
det billede, som filmindustrien bibringer tilskuerne, og Sandemose går i kødet
på de pengegrådige producenter, der filmer romantik i stedet for barsk virkelighed. Karakteristikken er imidlertid ikke éntydig, for på den ene side fremhæves kvindernes liv i ødemarken som én lang, anstrengende kamp for at overleve, på den anden side lægges der vægt på nogle eviggyldige karaktertræk:
“Manden er bestemt af det Milieu, hvori han lever, Kvinden ikke af
noget som helst, højst af Manden, det sidste dog kun sekundært, hun er
under alle Himmelstrøg noget fastslaaet, hun er evig, ikke for intet
møder Manden sin Mor igen i sin Hustru.”
Mens forfatteren afviser én form for romantik, nemlig den, som tilskuerne
møder i biografen, opbygger han således en anden, som skal gælde for kvinder
på hele kloden. Beskrivelsen af manden rummer billedet af den fleksible, tilpassede type – der dog aldrig kommer fri af sin moderbinding. (Om kvinder og
film, se desuden p. 288).
Et par udpræget naturhistoriske skildringer i denne periode tager også afsæt
i det nordamerikanske. Det drejer sig om kampen for overlevelse og iagttagelser
fra the survival of the fittest,10 men i en enkelt artikel, “Mellem Bævere”, kommer
Sandemose tillige ind på sammenhængen mellem tanker og ord:
“Der tales meget om Dyrs Instinkt, men Hjerne er der med i Spillet, og
man ender oftest sine Overvejelser med, at det nok er Hjerne det hele.
Det lyder meget plausibelt, at Dyr kan ikke tænke, for de kan ikke tale,
og der tænkes i Ord. Men Ordet var næppe før Tanken, og enhver
Hundeejer ved, at Dyr tænker.” (København, 19/4 1924).
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En halv snes år senere udbygges ræsonnementet i “Drøm, slektserindring,
instinkt” til, at et dyr ikke tænker i sprog, men i film – dets tankeverden
sammenlignes med en billedbog (Samtiden 1933, s. 595; om artiklen i øvrigt, se
p. 478-485).
Mange af de noveller, som Sandemose i denne periode publicerer i dagblade,
foregår i det nordamerikanske. Bibliografien for 1923-juli 1927 omfatter 131
numre, hvoraf 11 henviser til Fortællinger fra Labrador; af de øvrige er 28 noveller eller skitser med fiktionsstof, og 16 af dem kan stedfæstes til Newfoundland,
Labrador eller Canada. Som hovedregel er miljøet dog noget mere “civiliseret”
end i Fortællinger fra Labrador”; i flere af dem er skuepladsen af underordnet
betydning og forekommer nærmest at fungere som en mere spændende eller
eksotisk scene for en spinkel kærlighedsintrige end København, Nykøbing
Mors eller andre danske byer.
“Pigen fra Newyeartown” (Berlingske Tidende, 9/3 1924) er typisk for denne
gruppe; det udenlandske islæt i den er mest fernis, og det er kun en sætning
som “hun stod altfor himmelhøjt til at kunne blive andet end Gudinde”, der
minder om mere centrale elementer fra debutbogen. Et par af personerne fra
“Pigen fra Newyeartown” går igen i “Kærlighed og Penge” (Berlingske Tidende,
5/4 1925) og “Andres Affærer” (København, 1/1 1926); det bliver novellerne ikke
mere spændende af, men det viser, at selv i disse ret betydningsløse tekster foretrækker Sandemose at dyrke bestemte lokaliteter og et afgrænset persongalleri;
jf. besætningen om bord på Svanen, p. 221-222, 236-237, 399-400.11
I det følgende omtales nogle enkeltstående tekster fra 1923-1927, der har
betydning for sammenhænge i forfatterskabet.
“LYKKELIGE BARNDOM”
“Lykkelige Barndom” (Dansk Digt nr. 1, 17/10 1924) skildrer i mini-format
noget af den emigrantproblematik, som John Torson kommer til at tumle med i
Det svundne er en drøm. Anders Østergaard kommer efter ca. 30 år i USA tilbage
til Danmark: “Naturligvis blev Hjemkomsten en stor Skuffelse, uden Frænder
og Venner som han her var.” Pointen i novellen er, at han gennem
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mødet med den formodede barnemorderske Laura kommer i tanke om en hændelse, han hidtil har fortrængt, nemlig at han i fem-seks års alderen sammen
med en kammerat slog en lille dreng ihjel – det drab, som Laura blev dømt for,
og som hun på grund af pres udefra er overbevist om, at hun begik. På parallel
måde vender John Torson tilbage til en (nødtvungen og aldrig fuldstændig formuleret) erkendelse af, at det var ham, der tog Røde Henrik af dage.12
I Ungdomssynd, der udkommer et par måneder efter publiceringen af
“Lykkelige Barndom”, anvendes episoden med overfaldet på en lidt anden
måde; her er Vilhelm kun tre-fire år, og om den yngre dreng, som det går ud
over, hører man kun, at han bliver bundet, lægges ned i et hul i jorden og overlades til sig selv: “[...] heller ikke nu erindrede Vilhelm, om Tildragelsen havde
Fortsættelse af nogen Art.” (Ungdomssynd, s. 109). Muligvis skal episoden fortælle, at Vilhelm allerede som barn var i stand til at handle impulsivt og begå
mord, og på den måde pege frem mod hans overfald på Elnas mand; det er
imidlertid mere sandsynligt, at den skal fungere som et løsrevet glimt fra hans
barndom i stil med det andet, der nævnes – om at gå over en mark med faderen
i hånden.
At Vilhelm kun er tre-fire år på tidspunktet for “legen”, gør ganske vist elementet af fortrængning mere overbevisende end i novellen, men hvis man tager
den alvidende fortæller i Ungdomssynd i betragtning, ville læseren uvtivlsomt
være blevet præsenteret for en håndfast udlægning af barndomsepisoden, hvis
den havde resulteret i drab i stedet for tankeløs mishandling.
“BJØRNEN PAA DJIVOR ROCK” OG “ÅTTE MASKERTE DRAGONER”
En novelle, der på den ene side forekommer at være skrevet i forlængelse af
Fortællinger fra Labrador, og hvis fortælleteknik på den anden side finslibes senere, er “Bjørnen paa Djivor Rock” (Berlingske Tidende, 20/1 1924). En flok skovhuggere er samlet nær Pentecost River i Canada, og en af dem, Trevor, fortæller
en historie om myndighedernes jagt på en røverbande, der havde Djivor Rock
som tilflugtssted. Han omtaler sig selv som forhenværende
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politimand, men kommer til sidst til at røbe sig: “Jeg blev den eneste, som slap
levende bort.” 13 Det går dermed op for de andre, at Trevor er den morder, som
han har omtalt i historien; fortalelsen kommenteres knap nok, de lader Trevor
slippe væk i ly af natten og næste dag sender formanden besked til politiet:
“Men Budet var fjorten Dage om at naa beboede Egne, og i den Tid kommer
man langt, naar man flygter for Strikken.”
Sceneriet er velkendt fra Fortællinger fra Labrador; persongalleriet er uden de
bortrømte danske eller norske sømænd, der befolker debutbogen, men det drejer sig om folk, der er vant til at passe deres egne sager og ikke spørger til
arbejdskammeraternes fortid. Det kan ikke være frygt, der får dem til at lade
morderen gå, for der ville være tyve mand til at overmande ham, og Trevors
hidtidige særstilling blandt dem skyldes andre ting: “[han] kunde baade læse
og skrive og vidste mere om denne Verden end de alle til Hobe.” Det pointeres
også, at det er formandens pligt at underrette politiet – underforstået, at det
egentlig ikke bekymrer ham, at Trevor i mellemtiden slipper væk.
Plottet med en dramatisk historie inden i en novelle, afsluttet med en fortalelse, anvendes i “Åtte maskerte dragoner”; første offentliggørelse er i Arbeidets
Jul 1935, og nogle få måneder senere trykkes teksten som en del af Efterskrift til
“En flyktning krysser sitt spor” – et kapitel som skiller sig ud ved ikke at være
skrevet i 1. person, og drengen, der lytter til faderens historie, omtales kun som
“gutten”; da kapitlet indgår i Der stod en benk i haven, der i modsætning til 1933udgaven af En flyktning krysser sitt spor er skrevet i 3. person, indføjes navnet
Espen, og endelig er der anvendt 1. person, da “Åtte maskerte dragoner” bliver
anvendt i 1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor.
Scenen er en stue i Jante, og der er kun tre personer, drengen og hans forældre. Den trætte mor har travlt med sytøjet, mens faderen fortæller en historie,
som drengen har hørt mange gange før. Der er en tryg stemning: “Far kunde alt
og var en veldig mann. Det var det fineste i verden når far gikk slik om kvelden
og snakket om sin ungdom.” (Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”, s. 78).
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Drengen er den yngste af adskillige brødre, og en af grundene til, at han endnu
en gang vil høre historien om dragonerne, er at han ikke vil være ringere stillet
end storebrødrene; en anden er, at samværet med faderen kan skubbe tanken
om dagens fortrædeligheder i skolen og andre steder væk.
Faderen fortæller om sin soldatertid og om en tyrannisk oberst, som en dag
overfaldes af otte maskerede dragoner og utilsigtet myrdes: “Det ble holdt
mange forhør, men ingen fikk greie på noe. De fikk opgi det.” (s. 80). Imens har
drengen leget med nogle småsten på gulvet for at holde mandtal med historiens personer og spørger: “Var det bare han Wisløw da, som så de åtte dragonene?” (s. 80). Faderen ved, at han har fortalt sig, men hverken han eller sønnen
kommer med yderligere kommentarer; den eneste konsekvens er, at historien
aldrig mere fortælles.
I stedet for det tilfældige fællesskab i “Bjørnen paa Djivor Rock” er rammen
altså familien; morderen er ikke en forbryder, som skyder en uskyldig, men en
menig soldat, som – med mange andre – har lidt under en overordnets tyranni,
således at den fælles hævnaktion får et skær af retfærdighed over sig; og tilhøreren er ikke en stor og ret anonym skare, men en beundrende lille dreng – som
desuden indirekte fremstår som ikke så lidt klogere end sine ældre brødre, eftersom disse jo aldrig har gennemskuet sammenhængen.
I “Bjørnen paa Djivor Rock” er der tale om, at myndighederne (halvhjertet)
underrettes, i “Åtte maskerte dragoner” forbliver fortalelsen en hemmelighed
mellem far og søn. Stilistisk og synsvinkelmæssigt er der også tydelige forskelle, eftersom man i “Åtte maskerte dragoner” er inde under huden på drengen.
En røverhistorie er blevet til et mini-portræt af en dreng og hans forhold til faderen.
Da historien anvendes i Der stod en benk i haven, forsynes den med en lille indledning om væguret: “Klokken hadde aldri tikket så levende som den kvelden
da faren siste gangen fortalte historien om de maskerte dragonene.” (s. 22-23).
Dermed angives dagen for Espens opdagelse som betydningsfuld, og samme
teknik anvendes i slutningen af kapitlet: “Espen hadde bare husket noe
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som billeder, slik som han alltid gjorde. Det var først senere han tenkte over det,
forresten samme dagen han opdaget han var mann.” (s. 25; Sandemoses fremhævelse).14 I denne version skal Espen være ude over barnestadiet, før han er
kapabel til at håndtere hemmeligheden fra faderens fortid.
Hvis man ser på kapitlets placering i begyndelsen af Der stod en benk i haven,
forekommer det i første omgang at stå isoleret, eftersom Espens opfattelse af
faderen er den samme før og efter opdagelsen. Først i slutningen af bogen knyttes trådene igen, nemlig da Espen vil til søs og Vilhelm Arnakke ikke vil give sin
tilladelse til det. Under en samtale med faderen og den ældre bror Einer bringer Espen de maskerede dragoner på bane; Einer er uforstående og mener, at
Espen er lige så skør, som han altid har været, men faderen opfatter denne appel
fra den yngste søns side: Også han selv har engang gjort oprør og tilkæmpet sig
frihed. Umiddelbart før Espen rejser, lytter han til væguret: “Komme til Jante
engang og være en gammel mann. Finne denne klokken og gråte over den. [...]
Hør, det tikker fra klokken om åtte maskerte dragoner.” (s. 247).15
Da historien anvendes i 1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor, resulterer skiftet fra 3. til 1. person ikke i nævneværdige ændringer, men endnu en
gang forrykkes slutningen en smule: Den billedlige erindring om hændelsen er
stadig væsentlig, men den voksne Espen husker, at da betydningen gik op for
ham i 14-års alderen (seks år efter at historien sidste gang blev fortalt), forekom
det ham, at han havde grebet faderen i “noe som var mindre logisk [...] Da historien ble løftet ut av barnets tankeverden måtte jeg lenge tenke på de åtte maskerte dragoner som bare den døde obersten og Gud selv hadde sett.” (s. 277).
Hermed sker der endnu en ophøjelse af den beundrede far, og de begreber om
forbrydelse, straf og retfærdighed, som forbigås i stilhed i de tidligere versioner,
kan fortælleren her komme udenom ved at sætte lighedstegn mellem Vilhelm
Arnakke og Gud. Til gengæld resulterer tilføjelsen i, at bogens forskellige lag
fremtræder endnu tydeligere, og selv om det i “Forord til boken om Janteloven”
hedder, at “I mangt og meget gir boken altså nu
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uttrykk for et menneskes revisjon av anskuelser i tiden siden 1930” (En flyktning
krysser sitt spor, 1955-udg. s. 18), er både faderskikkelsen og Jante skildret på en
mere helstøbt måde i 1933-udgaven, end hvis den stedvis splittede og selvmodsigende 1955-udgave lægges til grund for en vurdering.
Der foreligger naturligvis den mulighed, at fortalelsen bunder i et (ubevidst)
ønske om at dele hemmeligheden med andre, fordi skyldbevidstheden er blevet
for overvældende. Med hensyn til “Bjørnen paa Djivor Rock” vides det ikke, om
Trevor har fortalt historien før; at han “brød grundende af igen for atter at tage
famlende og forsigtigt paa Ordene” kan enten pege på, at han vil lette sit hjerte,
eller at han vælger sine ord med omhu for ikke at komme til at røbe sig. Han
indfletter en undskyldende formulering i forbindelse med skudepisoden ved
købmand Scotts hus: “[...] en af hans Karle [blev] skudt, hvad jeg nok tør sige
nærmest var et Uheld, for den Slags gav Fyrene sig ellers ikke af med [...]”, men
efterfølgende ser det ud til, at arbejdskammeraternes opdagelse kommer uventet for ham og forskrækker ham grundigt.
I “Åtte maskerte dragoner” har faderen fortalt historien utallige gange, men
han holder op med at gøre det efter Espens “uskyldige” spørgsmål.
Sandsynligvis er årsagen hertil, at det først på dette tidspunkt går op for ham,
hvad han egentlig fortæller, og nu frygter, at sandheden bliver kendt – selv om
den kloge Vilhelm Arnakke vel egentlig burde have gennemskuet dette for
længe siden. Hvis han har fortalt om dragonerne som bekendelse, i håb om at
nogen skulle reagere, skyldes den efterfølgende tavshed lettelse over, at der
endelig er én, der har gennemskuet ham; det er dermed ikke længere nødvendigt for ham at lette sit hjerte.
I “Bjørnen paa Djivor Rock” og i “Åtte maskerte dragoner” er læseren naturligvis ikke i tvivl om hovedpersonens skyld. I Det svundne er en drøm og i Alice
Atkinson og hennes elskere bliver teknikken raffineret, eftersom der i begge romaner opereres med en jeg-fortæller, som aldrig indrømmer at være morder; læseren må gøre arbejdet. I mini-format udnyttes teknikken fra romanerne i
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“Morderjakt” (se p. 983-987).
Eftersom “Åtte maskerte dragoner” er optaget i Efterskrift til “En flyktning
krysser sitt spor”, Der stod en benk i haven og 1955-udg. af En flyktning krysser sitt
spor, er den ovenfor set ud fra en Espen-sammenhæng. Versionen i Dagens
Nyheter, 5/11 1944, er en smule anderledes:
1) Drengen hedder Ole, hvilket gør, at teksten præsenteres som en selvstændig novelle og ikke som et uddrag af en Espen-bog.
2) Oles spørgsmål til faderen er ikke begrænset til “Var det bare obersten da,
som så de åtte dragonene?” I stedet borer han i sagen, fordi han ikke kan få tingene til at stemme; sammenlignet med det ene, pointerede spørgsmål i de andre
versioner forekommer slutningen anno 1944 at være overtydelig – forfatteren er
åbenbart nervøs for, at læseren ikke skal forstå implikationerne.
3) Der er i begyndelsen af teksten indflettet et lille flashforward:
“Som voksen mintes han en dag historien, og så. Han skalv på hendene
og ville skyve synet fra seg. Men samme kvelden gikk han tre mil for å
hilse på sin gamle far. Han ville spörre. Men overfor den hvite oldingen
kom han seg ikke for å spörre om de åtte maskerte dragoner.”
(Sandemoses fremhævelse).
Dermed er henvisningen fra Der stod en benk i haven til at huske i billeder ført en tand videre; men desuden må denne tilføjelse skyldes et
ønske om, at læseren ikke skal være i tvivl om virkningen på Ole, for når
teksten læses i de ovenfor nævnte sammenhænge, er man næppe i tvivl
om, at Espen ikke glemmer begivenheden.
4) Et par andre tilføjelser bunder i, at 1944-versionen er beregnet på et
svensk publikum: Dels er der billeder på væggen af Bernadotte og hans
efterkommere, dels er der sætningen om at kunne blive konge af
Sverige, hvis man venter længe nok (først trykt som skitse i Fesjå hefte
2, senere i Der stod en benk i haven).
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“FÆDRENES SYND” OG VI PYNTER OSS MED HORN
Et andet eksempel på en novelle, der dels indeholder allerede kendte elementer, dels peger fremad, er “Fædrenes Synd” (Politiken, 3/8 1924); titlen hentyder til, at både far og søn med et kvart århundredes mellemrum bliver mordere.
Hovedpersonen er nordmanden Bjarne Svartbjørnsen, der reagerer på lang
tids tyranni ved som 15-årig at sætte ild til huset, som hans mor, stedfar og
yngre halvsøskende bor i. Han stikker til søs, tager navneforandring til Bjarne
Vig, og forhyres otte år senere på en skonnert, hvis kaptajn hundser nådeløst
med ham. I den forløbne tid har Bjarne holdt sig væk fra hjemlandet, men
magtkampen med skipperen gør, at han bliver om bord, da en by på den norske
vestkyst bliver skibets næste destination. Dér forelsker både kaptajn og Bjarne
sig i Aase, som af sin far bliver tvunget til at gifte sig med førstnævnte; efter
bryllupsfesten stikker Bjarne en kniv i sin rival, og da folk styrter til, opdager
Bjarne i mængden sin mor og stedfar – og erfarer, at Aase er hans halvsøster.
Som type ligner Bjarne de ureflekterede personer i Fortællinger fra Labrador;
konkurrencemomentet om bord svarer til det, der allerede er peget på i forbindelse med “Kraojja”, og en episode som den, hvor han kredser uden om det hus,
hvor bryllupsfesten finder sted, finder man i “Matrosen gaar i Land”.
Rivalisering, der resulterer i knivmord, er et af de tidlige spændingsmæssige
højdepunkter i En sjømann går i land, men ellers er det især Vi pynter oss med horn,
som novellen peger frem mod. Det mest iøjnefaldende er navneligheden Bjarne
Vig/Bjarne Vik – begge matroser, der bliver forelsket i en islandsk pige under et
ophold i henholdsvis Seydisfjord og Eskefjord. I tilgift til de to fiktive beskrivelser fra 1924 og 1936 af en sømands forelskelse i en islandsk pige er der artiklen “Skandinavismen. Troen. Haabet”, hvori Sandemose i selvbiografisk form
skildrer et møde ved Reydarfjord,16 forsommeren 1916: “[...] uventet var jeg
konfronteret med den skønneste Kvinde, nogen Mand har mødet [...]” (Quod
felix nr. 10, 15/2 1926). Beskrivelsen er lutter stemning; hvorfor pigen er så
smuk, får man egentlig ikke at vide, men

215
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 10: Noveller og artikler 1923-1927
jeg’et i teksten hæfter sig ved tunge sølvringe omkring fletningerne og at hun er
i selskab med en hest – de samme ting der kendetegner Helga i Vi pynter oss med
horn (s. 229).
Desuden er der i novellen en kontant oplysning om, at Bjarne Vig som 15-årig
brænder familiens hus af, og at han senere (uafvidende) forelsker sig i sin halvsøster; denne opdagelse forøger naturligvis misèren ved novellens slutning,
men kan i øvrigt virke ret påklistret og har ingen umiddelbar forbindelse med
den tematik, som titlen lægger op til, nemlig en prædestineret udvikling hos
hovedpersonen, der bliver påtvunget faderens skæbne: “Fra han lærte at forstaa, vidste Bjarne om sig selv, at en Drabsmand var hans Fa’r, at han selv burde
ende i Lænken [...]” 17
Tidligt i Vi pynter oss med horn sidder Bjarne Vik i en rus og genkalder sig en
mordbrand, han har anstiftet i sit hjem (se også p. 463); ilden ses som noget, der
gennem destruktion gør ham fri af fortiden og sætter ham i stand til at drage
videre i livet.18
Det er uvist, hvor mange der omkommer, men Bjarne har tilsyneladende ingen
samvittighedsnag over, hvad han har gjort og ser straks efter sig selv som en
fredløs, mytologisk helteskikkelse: “Men jeg er en Robin Hood, jeg dreper
mange og lurer fiendene mine. Riflene knaller, soldatene går manngard efter
mordbrenneren.” (s. 25). Her bliver læseren nok lidt skeptisk over den drabelige beskrivelse; er det virkelig en massemorder, som sidder i kabyssen (og meget
passende drikker brændevin)? Nej, det drejer sig nok om en fantasi, og afsnittet
begynder jo også med ordet “Eller”; på den anden side slutter fantasien med det
nøgterne, realistiske træk, at Bjarne i Bergen går om bord på Fulton, så noget må
der vel være om sagen?
Forklaringen kommer i to tempi. Under et senere drikkegilde fortæller Bjarne,
at han har brændt sine forældre inde, fordi de havde mishandlet ham (tilsyneladende en uddybning af hans erindring fra tidligere i bogen) og går straks efter
over til at bedyre, hvor smuk hans søster er; men først i det følgende kapitel, der
foregår næste dag, tager Bjarne tråden op og røber mere, da han er alene med
Gullhesten.
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Kapiteloverskriften er “Blodets røst”, og i prologen hedder det: “Angsten
omkring forhold mellem nære slektninger, hvad inneholder den? [...] Historien
om syndefalllet er en spøkelseshistorie, en blodskams-myte, og arvesynden er
din søster.” (s. 195-196). Bjarne, der normalt anvender sig af korte, fyndige sætninger, og gerne råber op i tide og utide, tager sig sammen til at fortælle
Gullhesten en lang historie: “Flere ganger hadde han laget sig til å si noe. Nå
begynte han dempet.” (s. 203). Beretningen om udflugten til familiens forladte
hus lyder meget uskyldig, men via Gullhestens stilfærdige spørgsmål, der drejer sig om at sætte ild til det, kommer Bjarne med besvær frem til det egentlige:
“Gullhesten hørte for en anstrengelse det kostet Bjarne å styre stemmen. [...]
Han snakket anstrengt som et menneske gjør når det vokter på sitt bultende
hjerte.” (s. 207).
Det, som Bjarne hele tiden har villet fortælle Gullhesten, og som han altså
ikke kom frem med dagen før, er at han og den 16-årige søster havde et incestuøst forhold, mens de opholdt sig en uge alene i huset. Efter betroelsen har han
ryddet vejen for at indrømme, at han aldrig har sat ild til et hus; branden har
været hans omskrivning af den tabubelagte, problematiske oplevelse med søsteren (jf. Espens forelskelse i Agnes, hans oplevelser med hende i Adamsens
lade, og hans opfattelse af ilden dér, i kapitlerne “Adamsens låve”, “Adamsens
låve er brent”, “Forord til Espens bok” og “Espens bok” i En flyktning krysser sitt
spor).19
I “Fædrenes Synd” har Bjarne Vig på Island været forelsket i en pige, og da
han møder Aase, bliver han slået af den “mærkelige Lighed” mellem dem, tilmed i så høj grad, at han bl.a. gør kur til Aase ved at fortælle om sin forhenværende kæreste. Tilsyneladende falder han altså for Aase, fordi hun minder ham
om pigen i Seydisfjord – eller faldt han mon ikke snarere for pigen i Seydisfjord,
fordi denne mindede ham om søsteren?20
I Vi pynter oss med horn er forløbet, at Bjarne Vik efter at have betroet sig til
Gullhesten kan møde Helga for første gang i det følgende kapitel og blive svimlende forelsket; men hans tidligere erklæring om, at søsteren var den smukkeste pige i Nordland, og erindringen om oplevelsen med hende dér, dukker op
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i ordvalget, både under deres første samtale, og da han efter afrejsen tænker på
hende. Incesten har skiftet karakter for ham, men koblingen fra søsteren til
Helga fortæller hvilket billede, han forelsker sig i:
“Hun snakket som Nordlands Trompet...
Da lo han plutselig, men kunde ikke fortelle hvorfor han lo.” (s. 216).
“Hjemme i Nordland kunde bølgene komme listende slik en sommernatt og smelte opover svaberget, med anelsen av en lyd, mens havet
lå oljeblankt.
Helga.” (s. 261).
Mens branden i “Fædrenes Synd” er reel nok, uden at det dog fremgår, om
Bjarne Vig har til hensigt at myrde sin mor og stedfar, går incesten først op for
ham, da han kan se frem til en fængselsstraf som morder, og novellen afsluttes
uden at læseren får yderligere indblik i hans tanker. Først tolv år senere kan
Sandemose i Vi pynter oss med horn udsætte motivet for fuld instrumentering;
episoden bliver så traumatisk for Bjarne Vik, at han må opdigte en mordbrand
(og angiver mishandling som motiv – altså samme bevæggrund som hos Bjarne
Vig) og se sig selv som en jaget og fredløs massemorder.
“Fædrenes Synd” er først og fremmest en handlingsmættet beskrivelse af
rivalisering, mens både den fiktive brand og den bevidste incest er integreret i
romanens psykologiske beskrivelse og medvirker til en forståelse af personerne; en ydre, dramatisk hændelse bliver til et fantasibillede, og en tabubelagt
handling hives frem i lyset.
En detalje fra novellen forekommer senere i En flyktning krysser sitt spor; da
Bjarne stikker kniven i King, udstøder denne “et klagende Skrig, som i et Stød
bragte Bjarne til at erindre et Kobbel Heste, han en Gang for Aar og Dag siden
saá drukne i Hamborg Havn, han genkendte denne Klage fra de sammenbundne Dyr.” I En flyktning krysser sitt spor er det Espen, der samme sted har set (og
hørt) hestene drukne; oplevelsen beskrives
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lidt mere udførligt og med tilføjelsen: “De gråt som småbarn, men gjennemtrengende og forferdelig. Ennu flere dager efterpå kjente jeg trang til å be
Vårherre ta den lyden bort fra trommehinnene mine.” (1933-udg. s. 320, 1955udg. s. 413). Erindringen er afslutning på kapitlet “Hesten”, hvor Espen dels
fortæller om en gammel drøm, hvori en hest spiller en væsentlig rolle (som voksen opfatter Espen hesten som værende lig faderen), dels generelt betegner hesten som “et farlig uttrykk for det mannlige kjønn” (1933-udg. s. 318, 1955-udg.
s. 411) og “alt som er vilt og uten hensyn” (1933-udg. s. 320, 1955-udg. s. 413).21
At Bjarne pludselig husker hestene i havnen, forklares ikke nærmere i novellen; bortset fra, at det er en malende beskrivelse, at en enkelt mands skrig kan
minde om et kobbel panikslagne hestes, er der måske bare tale om, at skipperen
har lige så ringe mulighed for at redde sig, som hestene havde.
Anvendelsen af episoden i En flyktning krysser sitt spor er dunkel; det drejer
sig om en konkret erindring hos Espen, ikke om en drøm eller om associationer
som ellers i kapitlet, og der er tale om “tolv eller fjorten stykker” (1933-udg. s.
320, 1955-udg. s. 413), ikke om en enkelt hest som symbol. I det følgende korte
kapitel “Det rensende stålbad” husker Espen en enkelt hest, der skreg, da den
blev stanget af en tyr under en tyrefægtning: “Et liderlig sug gikk over tilskuerplassene [...]” (1933-udg. s. 321, 1955-udg. s. 414); her bliver der fokuseret mindre på hesten end på iagttagelsen af tyrefægtning som seksuel, pervers massepsykose (jf. Sandemose omtale af boksekampe, kap. 9 note 17).
Endelig skal der peges på en forbindelse mellem “Fædrenes Synd” og “Åtte
maskerte dragoner”: I begge tekster har faderen været medskyldig i mord på en
officer og i begge tilfælde var det angribernes mening “kun” at uddele et lag
prygl; og både Espen og Bjarne ender selv som mordere.
“ET MINDE” OG EN SJØMANN GÅR I LAND
Novellen “Et Minde” (København, 19/12 1926) er i sig selv en ret ubetydelig
tekst; da den genbruges i En sjømann går i land, får dens handlingsgang imidlertid en udvidet dimension.
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I novelleversionen beretter en anonym jeg-fortæller om et tilfældigt møde
med den gamle skibskammerat Carlo i København; i samtalens løb nævner de
deres enfoldige svenske skibskok, der i Cartagena forelskede sig i luderen
Elvira22 og regnede med at skulle giftes med hende – mens opdelingen af kvinder
i luder- og madonna-typer forekommer mange gange i forfatterskabet, er der
således i “Et Minde” tale om en fatal forveksling. Jeg-fortælleren erindrer episoden; han kender ikke slutningen, men Carlo kan fortælle, at da kokken fik at
vide, at ægteskabet ikke kunne blive til noget, gik den ellers så fredelige mand
amok og myrdede etablissementets vagtmand (og måske også bordelmutter),
med en lang fængselsstraf til følge.23
I En sjømann går i land fortælles beretningen om den skæbnesvangre forelskelse af skonnertens kok til den nyankomne jungmand i begyndelsen af romanen. Rammen er ruffet om bord på Rurik; Espen sidder og lytter med et halvt
øre, og hans erindring om svenskerens forelskelse i luderen gengives med et
ordvalg, der ligger meget tæt op ad jeg-fortællerens i “Et minde”. Hvor Carlo
tager over i novellen, er det her Ruriks kok, der afrunder – men i En sjømann går
i land er pointen, at det er Elvira, der bliver myrdet, og at Espen har forsøgt at
fortrænge, at han har set hende i lighuset:
“Det han prøvde å holde vekk var det han hadde tenkt ved Elviras lik i
Barcelona. Det var mer enn en tanke. Det var en åpenbaring av skjebnen.
[...] Da var det at noe underlig grodde til i ham, han visste med
engang at fra nu av var det ikke noget gjerde lenger, om det gjaldt menneskeliv.
Det gikk an å drepe.
Det gikk an.
Og vet man det, vil man gjøre det.
Siden hadde han ligget under for tanken og aldri møtt et menneske
uten å grunne på om det var offeret.” (s. 22-23).
“Et Minde” er som sagt ikke særlig spændende, hvis den
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betragtes isoleret, men som teksten anvendes i En sjømann går i land, bidrager
den til en tidlig karakteristik af Espen: Ved at se Elviras lig må han erkende for
sig selv, at han engang skal dræbe – det er hans skæbne; og også for ham slår
det klik i forbindelse med kærlighed og bristede illusioner.
Hvis man sammenligner Espen i En sjømann går i land og i En flyktning krysser
sitt spor, kommer man imidlertid til at vælge mellem to forklaringer på, at Espen
bliver morder: I førstnævnte er det som sagt synet af Elvira, i sidstnævnte er det
Nordhammer-myten (se p. 131), og det er ikke muligt at kombinere de to elementer. Skæbnebegrebet får mest vægtfylde, hvis man går ud fra, at En sjømann
går i land blev skrevet, uden at forfatteren havde planer om senere at fortælle om
Espens barndom; i En flyktning krysser sitt spor falder indholdet i Nordhammermyten i tråd med Espens fornemmelse af at være en outsider. Jorunn Hareide
sammenblander de to profetier, når hun nævner Nordhammer-oplevelsen, men
efterfølgende citerer fra En sjømann går i land: “Jovisst kommer du levende til
Dødmannsness, for du er jo en morder, som ikke har drept ennu.” (Høyt på en
vinget hest, s. 104).
RØMNING
Som nævnt i kap. 8 spiller rømning en rolle i forfatterskabet allerede i den første bog og behandles desuden i både fiktive og ikke-fiktive tekster i 1920’erne. I
“En Skipperhistorie” (Berlingske Tidende, 4/10 1925), der fortrinsvis foregår på
Fogo, Newfoundland, er hovedpersonen matrosen Hans Andersen; han føler, at
den øvrige besætning bebrejder ham, at han ikke reddede en anden matros,
Troels, da denne faldt over bord. Det er dermed ikke fysisk mishandling eller
længere tids hakkeorden, der gør, at Hans rømmer. Han skjuler sig på loftet i et
forfaldent hus, uden at vide, at den formodet døde Troels bruger samme hus
som skjulested. Også kokken rømmer: “Ikke fordi han havde hverken Lyst eller
nogen egentlig Grund, men han fandt, det ville være urimeligt, hvis han ikke
benyttede en saa god Lejlighed til at stikke af.”
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Det er dermed ikke den store alvor, der præger denne novelle, og da de tre
rømningsmænd kommer på den idé, at episoden kan bruges til at få hyrepålæg,
hvis bare de vender tilbage, opløses konflikten tilmed i den rene idyl: “Han
[skipperen] overgav sig og tog Synderne til sin brede Barm.” Det er ikke ofte i
forfatterskabet, man møder en så overbærende skipper eller en rømningshistorie, der indeholder så få traumer, og set i sammenhæng med de fleste af de øvrige tekster, der behandler emnet, forekommer “En Skipperhistorie” at udtrykke
en drøm om, at alvorlige problemer kan gå i sig selv igen, før de får livslange
konsekvenser for den involverede, og en vision om en besætning, der trods
skærmydsler kan finde ud af en modus vivendi. Det resterende gods i fortællingen er Fogo og Newfoundland, der i andre tekster er kendt som skæbnesvangre steder, og loftet, hvor Hans gemmer sig.
Samme skib og samme besætning optræder i to andre noveller, der også har
et uforpligtende, anekdotisk præg: “Klabautermanden” (Berlingske Tidende,
20/2 1927) og “Hævnen er sød” (Berlingske Tidende, 8/5 1927). Den humoristiske tone i førstnævnte, hvori Troels maskerer sig som klabautermand, er påfaldende i betragtning af, at den dystre “Klabavtermanden” var publiceret et par
måneder tidligere (København, 7/12 1926) og at romanen Klabavtermanden, der
inkorporerer de novellistiske træk fra teksten med samme stavemåde, udkommer en måned efter (se p. 237-239).
“En Rømningsmand” (København, 23/1 1927) foregår under samme himmelstrøg som “En Skipperhistorie”. Da novellen begynder, holder Alfred Ditlevsen
sig skjult under et pælehus, og baggrunden for rømningen fortælles i et flashback: Både Alfred og tre andre fra skonnerten, herunder skipperen, har forelsket
sig i den stedlige skønhed Judith – jf. den lignende massebetagelse i “Kraojja”
og senere i Vi pynter oss med horn; efter et opgør med skipperen stikker Alfred af,
men det pointeres, at hårde forhold om bord ellers kun ansporer ham til kamp
(som det også gjaldt for Bjarne i “Fædrenes Synd”), og at han rømmer for at
vinde Judith:
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“Livet om Bord paa Skonnerten havde i og for sig ikke givet ham nogen
Grund til Rømning. Ganske vist hadede han Skipperen. Men det var for
Alfred ikke nogen gyldig Grund til at løbe sin Vej. [...] Men – naar Sejren
afhang af, at han kom bort fra Skibet, saa kunde ingen udlægge hans
Rømning som en fejg Handling [...].”
Der er mere desperation og stædighed over Alfred, end der er over Hans i den
ovenfor nævnte historie; hverken sult eller kulde får ham til at give op, han er
bevæbnet med en revolver, og som bidrag til en karakteristik af ham fortælles
det, hvordan han et par år tidligere “havde dræbt en Buldog ved at slaa den i en
Mur” (jf. hvordan både Erik Skjelholm og Kresten Ravnborg tager livet af hunde
i Storme ved Jævndøgn).
Det bliver imidlertid en lokal fisker, der løber af med Judith, og den naive
Alfred får denne katastrofe ind på nærmeste hold, eftersom bryllupsfesten
afholdes i det hus, som han skjuler sig under (jf. gennemgangen af “Matrosen
gaar i Land”, p. 92-93). Han falder afkræftet om og findes af skipperen, der efter
at have overværet samme skue føler sig holdt for nar og forbarmer sig så meget
over matrosen, at han bærer ham tilbage til skibet – uden tanker om repressalier. I “En Skipperhistorie” skildres skipperen som en mand, der kan tåle at blive
til grin, i “En Rømningsmand” er der i højere grad tale om resignation og empati, men i begge tilfælde stævner skuderne ud fra Newfoundland med fuld
besætning om bord og i en stemning af forsoning. En tilsvarende “blød” afrunding findes i “Marstal-Skonnerterne under Labrador” (Berlingske Tidende, 6/4
1924); en del af artiklen beskriver stank, kulde, depression og høj søgang, men
alt dette glemmer sømanden, når turen over Atlanten er overstået og han i
Portugal går i land til kvinder og billig vin. Den udglattende holdning svækker
det første indtryk, og Sandemose har i bogudgivelserne fra denne periode lettere ved at give en realistisk skildring af sømandslivet.
Når rømning behandles i de ikke-fiktive tekster, lægges vægten ikke på dårlig behandling om bord eller andre problemer, der
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hidrører fra hierarkiet; i stedet forklares fænomenet som en psykologisk reaktion på, at børn eller unge uden livserfaring ser sømandslivet i et lys, der stammer fra Marryat og lignende forfattere, og derfor nødvendigvis føler sig snydt
efter kort tid til søs.24 I indlægget “Apropos Rømningsproblemet” (Berlingske
Tidende, 27/8 1926) anvendes det personlige pronomen “jeg” kun to gange, men
forfatteren generaliserer ud fra egne oplevelser med hensyn til social baggrund,
eventyrlyst, den barske virkelighed på havet og tomhedsfølelse: “Ret mange
Aar har faa Sømænd sejlet, før den opsparede Eventyrtrang tvinger dem til
Rømning. [...] Rømning er i Hovedtrækkene Udslag af en Hunger af sjælelig Art
[...]” Denne karakteristik stemmer med et par af novellerne fra tyverne, for
eksempel “Matrosen gaar i Land”, hvorimod Espens flugt i En sjømann går i land
har en mere specifik baggrund (se p. 382-384, 416).
Fire måneder senere holder Sandemose et foredrag i Statsradiofonien (nu:
Danmarks Radio) med titlen “Danske Søfolk i Langfart”. I en forhåndsomtale i
“Radiolytteren” (18/12 1926) oplyser Sandemose om foredragets indhold, som
bl.a. er “det altid aktuelle Rømningsproblem, hvis Behandling til alle Tider har
været ensidig, fordi det ikke er belyst af Folk fra Flygtningenes egen Kreds.”
Den korte tekst tjener til at fremhæve Sandemose som en forfatter, der skriver
på et mere realistisk grundlag end andre,25 og hentydningen til selv at have
været en flygtning (som i foredraget vil krydse sit spor?) peger på, at lytterne vil
få selvoplevede og nye ting at høre.
*
Teksterne i aviser m.m. i årene op til Canada-rejsen ligger på flere punkter i
direkte forlængelse af de fire bøger, som Sandemose udgiver i 1923-1924. Der er
adskillige noveller og andre skildringer fra Nordamerika, og selv om den kunstneriske kvalitet er ujævn, finder man selv i tynde tekster ofte detaljer, som senere anvendes i mere symbolladede sammenhænge. Rømningsproblematikken
spiller en væsentlig rolle.
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Af tekster fra dette tidsrum, som tydeligt peger frem mod det senere forfatterskab, skal nævnes følgende: “Aarnakke” – myte og strandlandskab; “Mellem
Bævere” – sammenhængen mellem ord og billede; “Lykkelige Barndom” – fortrængning og emigranthjemkomst; og “Fædrenes Synd” – incest, rivalisering og
knivmord.
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Noter til kapitel 10
1

Udklippet er i Væths samling, Det kongelige Bibliotek. – J.A. (eller I.A.) Hansen var
i mellemkrigstiden en kendt chefredaktør; i De sendte en dame har Lise Nørgaard
givet et portræt af ham fra en periode, hvor han udgav og redigerede Roskilde
Dagblad.

2

En detalje fra Erlingvik er i øvrigt en variation af hulebilledet fra “Te Deum” – her
den lille beretning om ynglingen, der går “videre inn i fjellet som lukket seg efter
ham, og det var som aldri noe var hendt” (Varulven, s. 68).

3

I “Mytedikteren Aksel Sandemose” (Samtiden 1966) trækker Yngve Ustvedt med
dette citat som udgangspunkt en linie tilbage til Jørgen Hauklis samtaler med
Større i Alice Atkinson og hennes elskere og fremover til Sandemoses iagttagelser fra
Kjørkelvik i Murene rundt Jeriko.

4

I kronikkens indledning maler Sandemose et yderst troværdigt marinebillede fra
Øresund; men september 1914 er halvandet år før han stak til søs, og han var aldrig
forhyret på en barkentine – i øvrigt heller ikke på noget skib med navnet Elsa.

5

Stedet har også positive associationer for rorgængeren i Mænd fra Atlanten, der som
modsætning til de mørke og grådige kvinder i havnekvartererne dagdrømmer om
den lyse Anna fra Snekkersten.

6

I indledningen til “Porten til Canada” hedder det i forbindelse med St. Lawrence,
at fortælleren gribes af
“en betagende Følelse af Tider, som gik. [...] jeg har aldrig været i Tvivl om,
at rejser der sig end intet Hus, og viser der sig aldrig saa ringe Spor af
Menneskers Færden, saa vil dog det Land, som paa Trods heraf har sin
Historie, ogsaa vide at fortælle det, naar man kommer.” (Sorø Amtstidende,
5/6 1928).
I tillæg til disse eksempler, der er bundet til steder, kan nævnes omtalen af
sømandstraditioner i “Den flyvende Hollænder” (Berlingske Tidende, 23/8 1928);
her skriver Sandemose om “Aarhundreders nedarvede Erfaringer” og om “det fra
Fædrene nedarvede”. Tankegangen genfindes i flere tekster; se fx p. 867-873.

7

Men i 1916-1917 oplevede Sandemose dette farvand i perioden oktober-januar; i
1927 ser han det et par kolde augustdage, og først i 1938 kommer han til at være
der i sommersol.

8

Disse iagttagelser genbruges i “Fra Newfoundland” (Anglodania nr. 20, 20/7 1929),
og så sent som i 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor hedder det:
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“John Wakefield tilhørte en type, som ofte treffes borte på de kystene, fisker
om sommeren, skogsarbeider om vinteren, med en tilfeldsig jobb innimellom. Han var analfabet. I en skogsleir hvor jeg arbeidet, var av femti mann
de tredve analfabeter [...]” (s. 388).
“Den newfoundlandske arbejder er en reisende mann, om vinteren drar skogene ham til seg og om sommeren sjøen.” (s. 499).
9

I Edda 1933 hævder Trygve Braatøy i “Kjærlighet og hat”, som bl.a. rummer en analyse af En sjømann går i land, at Espen myrder John Wakefield som resultat af en fortrængning af homoseksuelle impulser. Endnu 30 år senere var det magtpåliggende
for Sandemose, der jo var udstyret med et solidt Don Juan-rygte, at benægte et
homoseksuelt element i forholdet mellem offer og morder (“Brev fra Aksel
Sandemose”, Vinduet nr. 3, oktober 1962); og denne stædige og kategoriske afvisning kan måske virke suspekt: Protesterede Sandemose på vegne af sin hovedperson, eller fordi Braatøy havde ramt plet og sagt noget om forfatteren? – Sagen bliver ikke mindre indviklet af, at Sandemose fordrejer den tekst, som han gør indsigelse imod; for Braatøy skriver, at “i det oprinnelige manuskript berettes det at
Espen en gang forsøkte å gi store John et kjærtegn” – hvilket i “Brev fra Aksel
Sandemose” bliver til “det kysset som Espen skulle ha gitt eller ønsket å gi John”
(fremhævet her).
I Ole Storms Janteloven karakteriseres Sandemoses venskab med Leo Estvad som
overophedet:
“Hans breve til ham har en så heftig emotionel spænding, at de for en nøgtern betragtning kan virke som skrevet i forelsket eksaltation [...] noget der
pludselig røbede sig som en latent homoseksualitet, han nærmest i panik
måtte gøre sig fri af. [...] Vi er her ved en af de voldsomste affekter i Aksel
Sandemoses ungdom.” (s. 58-59).
Brevene til Estvad lyder unægtelig “skingre”, som Storm siger, men eftersom de
to korrespondenter begge var optaget af den såkaldt “dekadente” litteratur, som
udforskede det atypiske eller ekstraordinære, kan det være svært at sige, hvad
følelsesudladningerne reelt dækker over.
I Mannen fra Jante forfølger Espen Haavardsholm i kapitel 5 den hypotese, at
Sandemose i sin ungdom var bifil og at han rømte i oktober 1916, fordi han blev
voldtaget af skipperen om bord på Katrine.
Haavardsholm fremhæver fra forskellige bøger nogle episoder, der omhandler
eller kan tolkes som homoseksuel kærlighed; men
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homoseksualitet kunne vanskeligt udelades, hvis en forfatter ville tegne et realistisk billede af livet om bord på de små sejlskibsskuder. Det brev til Hoel fra august
1931, som der citeres fra, fortæller vitterlig om voldtægt, som øjeblikkelig efterfølges af rømning; men rent bortset fra, at et seksuelt overgreb af denne art vel næppe
siger noget om offerets eventuelle bifile tendenser, misforstår Haavardsholm skildringen.
Først og fremmest er det påfaldende, at begivenheden ikke omtales andetsteds i
denne tids intense og åbenhjertige korrespondance mellem Hoel og Sandemose;
men dette kunne naturligvis skyldes efterfølgende diskretion. Nok så væsentligt er
det imidlertid, at i brevet fortæller Sandemose – omend med skift mellem 1. og 3.
person – om Espen Arnakke.
Hvilket vil sige, at Sandemose opridser elementer til en episode, som han har
overvejet til romanen. Dette fremgår ikke mindst af, at det i brevet skitserede handlingsforløb er totalt ulogisk: Først skriver Sandemose, at han (= Espen) “ikke kunde
se” under voldtægten – og umiddelbart efter rømmer han, ikke ved at bruge landgangsbroen, som det rent faktisk var tilfældet i 1916, men ved at fire sig ned i havet,
hvorved han altså udfører Espens (helt umulige) svømmetur i det iskolde vand.
(Kopi af brevet til Hoel i Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
Alt i alt er der så mange vidnesbyrd om den unge Sandemoses forelskelse i og
erfaringer med femina (også i dagbøgerne – som er overordentlig åbenhjertige,
men som hverken fra 1916 eller andre perioder rummer betroelser af homoseksuel
art), at Haavardsholms hypotese om Sandemoses bifile anlæg og homoseksuelle
forhold må afvises, medmindre der dukker hidtil ukendt materiale op.
10

“Væselen” (København, 29/10 1923); “De vilde Kaniner (København, 13/4 1924).

11

Fremgangsmåden kan også iagttages i det norske forfatterskab; 1933-1934 publicerer Sandemose tre ret mekaniske kriminalnoveller med Håkon Tharaldsen som
Oslos udgave af Sherlock Holmes: “Solheim-mordet” (Arbeidermagasinet nr. 50,
16/12 1933), “Kjærlighet som dreper” (Arbeiderbladet, 23/12 1933) og “Fire kuler....”
(Arbeider-Ungdommen julen 1934). De er uden større interesse, bortset fra at
“Kjærlighet som dreper” indeholder en morder, der har dræbt sin rival, senere skriver om sin handling for at komme til klaring over den, og konstaterer: “Når blod
og elskov møtes, mister mennesket forstanden sin.”
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12

Også “Kabale” (København, 15/8 1923) beskriver emigrantens deprimerende hjemkomst, men i denne novelle er der ikke tale om en fortrængning, der dukker op til
overfladen.

13

Da novellen optrykkes i Aalborg Amtstidende, 13/7 1930, har Sandemose forsynet
den med en indledning på en snes linier, der foregriber Trevors fortalelse.

14

Forestillingen om tidlige erindringer som billeder findes allerede i Ungdomssynd:
“Dybere ind paa sin Barndom end til Fremkaldelse af en Billedrække, kunde han
ikke komme [...]” (s. 109). Den her omtalte billedrække stammer fra tre-fireårs alderen.

15

Også i En flyktning krysser sitt spor er Espen fascineret af ure; se p. 439, 442-443, 447.

16

De tre nævnte fjorde ligger i umiddelbar nærhed af hinanden.

17

I et brev til Leo Estvad skriver Sandemose (28/8 1921):
“Romanen hedder i tiden Fædrenes Synd [...] Fædres Synd passer for så vidt
storartet, da det er fædres forsyndelser – som de går igen hos børn – der skildres. Tro ikke jeg nu har bidt tænderne itu på Darwin. Det er ikke arv i den
forstand – men kan du forestille dig, at en mand begår så pragtulde ting, at
hans navn stadig dukker frem (Køppenick, Jens Langkniv, Ivan den
Skrækkelige) – så det tilsidst blir en ubevidst tvang mod sønnen, som bærer
navnet?” (Aksel Sandemose først i 20’rne, s. 129-130).
I “Fædrenes Synd” regner Bjarne med at ende “i Lænken”; den omtalte roman,
hvis tematik altså ender med at rummes i en novelle, hed også en overgang Satans
Lænke.

18

18. Hovedpersonen i novellen “Jægere” i Fortællinger fra Labrador er den norske
matros Bjørn Vikrestad, hvis navn kunne tyde på et slægtskab med Bjarne Vig og
Bjarne Vik (Bjarne Vigs oprindelige efternavn indeholder i øvrigt også navnet
Bjørn). At Bjørn og Olaj sætter ild til skoven er imidlertid et uheld, og branden i
“Jægere” kan ikke sættes i forbindelse med hverken den reelle brand i “Fædrenes
Synd” eller den fiktive i Vi pynter oss med horn.
Da Bjørn Vikrestad ved daggry betragter den ødelagte skov, glider hans tanker
tilbage til hjemlandet og “Aase, ranke Aase paa sejsten Aar...” (Fortællinger fra
Labrador, s. 130) – navnet på Bjarne Vigs halvsøster, og denne Aase har samme alder
som Bjarne Viks søster, da hun rejste op til sin bror i hytten. Det
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drejer sig imidlertid om en isoleret episode, så der kan kun drages tvivlsomme
konklusioner vedrørende den senere anvendelse af navn og alder.
I En flyktning krysser sitt spor hedder en af Espens venner (på bogens nutidsplan)
Leif Vikrestad, og i kriminalnovellen “Solheim-mordet” (Arbeidermagasinet nr. 50,
16/12 1933) er en fru Vikrestad offer for en ulykke, som hun intetanende selv
afstedkommer. Det er imidlertid umuligt at sige, om Sandemose har haft efternavnet fra den ti år gamle “Jægere” i tankerne.
Efternavnet Vik anvendes i “Historien om Merete”, der handler om Merete Vik,
som planlægger et jalousidrab, men i stedet selv bliver myrdet (Lørdagskvelden nr.
39, 23/11 1935). I den selvbiografiske tekst “Fra Limfjorden til Borobudur” (Dagens
Nyheter, 28/5 1944) omtales “en eldre mann i Oslo [...] Anders Vik – som vi kan
kalle ham [...]”; det drejer sig om Laurits Sand, men eftersom teksten offentliggøres under krigen, vil Sandemose ikke røbe det rigtige navn, som først indføjes i versionerne efter krigen. Arne Vik, en forretningsrejsende hvis ægteskab lider skibbrud, er hovedpersonen i den ret uinteressante novelle “Pasjon i Nova Scotia”
(Politiken, 24/7 1949).
Den vigtigste bærer af navnet Vik er naturligvis Erling i Varulven, men det er
svært at finde slægtskab mellem ham og Bjarne Vik (eller andre med dette efternavn). Den mest digteriske person i Vi pynter oss med horn er Gullhesten; og selv om
både Bjarne og Erling har en oplevelse med en ung pige, som mærker dem for
eftertiden, er der afgørende forskelle.
19

Forbindelsen mellem brand og incest diskuteres i Ulla Alfredssons Språk, sexualitet,
fascism i sammenhæng med ildsymboler i Vi pynter oss med horn (Språk, sexualitet,
fascism, s. 80-81); den nævnte forbindelse med kapitlet om rotten forekommer imidlertid tvivlsom, eftersom dette udtrykkelig drejer sig om “hordeseksualitet”.
I Atlanten har så mange mil er der fire artikler om Vi pynter oss med horn. I “To læsninger i Aksel Sandemoses “Vi pynter oss med horn”” (s. 47-72) argumenterer Bent
Dupont for, at Anna er Gullhestens søster, hvilket er grunden til, at Gullhesten ubesværet kan følge Bjarnes tankegang mht. incesten; emnet er så sprængfarligt, at de
kun kan nærme sig det ad omveje.
Anne Marie Sørensen behandler ilden som et arketypisk symbol i “Fultons
mytiske rejse” (s. 73-93), hvor hun diskuterer romanen ud fra en jungiansk synsvinkel.
Aksel Haaning er i “Guldhestens rejse – og andre spor i “Vi pynter os med
horn”” (s. 94-116) på linie med Bent Dupont, hvad
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angår Anna og Gullhesten; det kan imidlertid ikke passe, at Bjarnes søster tilfældigt
møder ham i familiens hytte, eftersom hun må have vidst, hvor han tog hen, og har
gået og tænkt på ham, siden han stak til søs.
I “Atlanten har så mange mil” er Martin Jørgensen noget tvetydig mht. at drage
konklusioner vedrørende forholdet: “Han [Bjarne] har (måske) brændt sine forældre inde og været i seng med sin egen søster.” (s. 127). – Slutresultatet må snarere
være, at læseren til at begynde med skal forledes til at tro, at Bjarne har været pyroman, og at denne opfattelse ikke kan definitivt forkastes, før det incestuøse forhold
kommer frem i lyset.
I “Blodets røst” (Dansk Udsyn hefte 5, 1985) skriver Bjarne Pedersen direkte, at
Bjarne er en mordbrænder, men mener åbenbart, at der samtidig er tale om en form
for lutrelse.
20

I en gæsteforelæsning på Universitetet i Trondheim i 1982 udredte Johannes Væth
med baggrund i biografiske oplysninger et kompliceret navnemønster i disse tekster:
Før navneforandringen til Aksel Sandemose kaldte Axel Nielsen sig en tid Aksel
Bjarne; der er bevaret to breve (fra 1920) med underskriften “Aksel Bjarne” og
“Bjarne”, så Bjarne er et navn, som Sandemose identificerede sig med. Stedfaderen
i “Fædrenes Synd”, hvis hus Bjarne (= Sandemose) sætter ild til, hedder Jørgen,
samme fornavn som Sandemoses far, og forelskelsen i Aase Jørgensdatter hentyder
dermed ikke bare til (halv)søsteren i novellen, men til Sandemoses egen søster.
Helga-navnet i Vi pynter oss med horn kendes fra Ungdomssynd, hvor den kvindelige hovedperson har efternavnet Jørgensen – så når Helga anno 1924 er udstyret
med denne søsterassociation, er det ikke så sært, at en person med navnet Bjarne
forelsker sig i en anden Helga anno 1936. (Manuskriptet til forelæsningen i Væths
samling, Det kongelige Bibliotek).
Der er ingen tvivl om, at masser af navne i Sandemoses fiktive tekster har deres
oprindelse i forfatterens biografi, men det falder uden for rammerne af denne
afhandling at trække samtlige forbindelseslinier af denne art. På den ene side er
spørgsmålet interessant, hvis man vil analysere forfatterens psykologi og danne sig
et overblik over inspirationens veje; på den anden side kan det være svært at finde
en helt konsekvent linie i Sandemoses anvendelse.
Et eksempel er netop Sandemoses fars fornavn Jørgen: Det er Vilhelms dæknavn
i Ungdomssynd, og Vilhelm anvendes senere som navnet på Espens far. En tilfældighed? En impuls fra underbevidstheden? Eller er Vilhelm-navnet snarere inspireret af
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Sandemoses ungdomsven Vilhelm Larsen? Det er også svært at få Jørgen fra Alice
Atkinson og hennes elskere til at passe sammen med hans navnebrødre.
I “Fædrenes Synd” passer navnene jo som en nøgle til en fortolkning; med
udgangspunkt i biografisk viden ser det så ud til, at forfatteren røber sin forelskelse
i en lillesøster og et ønske om at gøre oprør mod faderen (i stedet for som i novellen stedfaderen). Sandemose lægger sig frivilligt på briksen. Hvis man springer
inspirationsstadiet over, giver novellen imidlertid også uden den biografiske nøgle
klar besked om Bjarne og Aase, først og fremmest i sætningen om “den mærkelige
Lighed, hun havde med Pigen i Seydisfjord”.
21

I Det svundne er en drøm skriver John Torson om at tage sig i agt for “den svarte hesten som tordner forbi, når du er mest alene.” Heste spiller ellers ingen rolle i romanen, og i sammenhængen ser billedet ud til at være et led i en associationsrække,
der begynder med, at John Torson tænker på Edgar Allan Poe-novellen “The Black
Cat” og generelt taler om “den svarte djevelskapen i din stakkars hjerne” (s. 161).

22

Åbenbart et syndigt navn, for også i Klabavtermanden forekommer en spansk luder,
der hedder Elvira (s. 129-130); navnet forekommer velvalgt som en ironisk hentydning til, at sømændene gerne ser sig selv som Don Juan’er, men har også en
anden baggrund, som kan findes i afsnit af Sandemoses dagbog, der omhandler
Cartagena og 1917:
“Da vi den første Aften kom i X-gade kom vi først ind paa den Knejpe, som
populært gik under navn af “Horemama”. [...] En af Pigerne hos Horemama
– Elvira tror jeg hun hed – havde paa sit Værelse en Mængde Billeder af danske Skibsbesætninger [...]” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
Dagbogen fortæller også om en svensk kok fra et andet skib, “en stor skikkelig
Landmand paa 25 Aar, som havde faaet Sejlenykker.” Han afmønstrer og flytter
ind hos Horemama for at få kost og logi: “Kokken var overstrømmende i sine
Lovprisninger af Madammen og hendes Piger for deres Godhed.” Dernæst sender
han et brev til Sverige for at lænse sin sparekassebog:
“Selvfølgelig undlod han at skænke en Tanke paa hvor lang Tid det vilde
tage inden Brevet naaede Sverrig, hvad de der ville tænke, og hvornaar
Svaret kunde være tilbage i Cartagena, og sluttelig hvor stor en Sum
Horemama til den Tid vilde beregne sig for hans Ophold – hvis han da var
der til den Tid.”
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Sandemose ærgrer sig over, at han ikke kender slutningen på historien – men
den sørger han jo selv for en halv snes år senere.
I “Et Minde” bliver svenskeren spurgt, hvordan forplejningen er, og svarer “med
ophøjet Ro: Nej, de spiser ikke Frokost her i Spanien. Jeg faar en Snaps Kl. 12 og
Salat Kl. 7.” Forlægget til denne replik findes også i dagbogen: “Paa vort
Spørgsmaal om han havde faaet nogen Frokost fik vi et gravalvorligt: “Näj de ätar
ta’ mäj Jävelen inte Frokost her! Jag fik än Sup!””
Vedrørende Cartagena, se p. 976-977 og kap. 18 note 23.
23

“Et Minde” afrundes med en dialog, der angiver forskellen mellem Carlo og jegfortælleren; sidstnævnte har kone og børn og “Flip og Pres i Bukserne og hele
Støvler”, mens Carlo stadig er sømand og ikke vil indrømme, at hans liv godt
kunne være mere muntert. Jeg-fortælleren inviterer Carlo til at komme på besøg
næste aften:
“Han vædede Læberne og stammede lidt, men lovede saa at komme.
Han kom ikke, og der er ringe Sandsynlighed for, at vi ses igen.”
Selv om det som i slutnovellen i Fortællinger fra Labrador drejer sig om skilte veje,
tilmed inclusive en bemærkning om Cartagena og skibet Maagen ved Gibraltar, er
der i “Et Minde” ikke tale om nogen konfrontation. Carlo beskrives ganske vist
som “en lavstammet, bred Fyr med brutale Træk”, men han er helt uden Villiam
Klausens råhed; mens Erik Skjelholm kun modvilligt genser Villiam og skynder sig
at blive af med ham, er det her jeg-fortælleren, der kommer med en invitation. I stedet for Eriks lettelse over at have undgået Villiams skæbne munder “Et Minde”
snarere ud i en resigneret og nøgtern forståelse af, at Carlo også selv føler, at han
nu tilhører en anden verden end fortællerens.

24

Jf. En flyktning krysser sitt spor:
“Utenfor Jante trodde jeg til det siste at livet på sjøen var slik som Marryat
skrev. Som innpisker for imperiet overstråler han hundre ganger Rudyard
Kipling fordi han var så naiv en bedrager.” (1933-udg. s. 408, 1955-udg. s.
471).

25

I “Søromanerne og deres Forfattere” (Berlingske Tidende, 4/7 1925) får Marryat og
Drachmann et hak i tuden for deres virkelighedsfjerne skildringer, mens Conrad
fremhæves som en stjerne. Af samtidens danske forfattere nævnes kun Knud
Andersen, der på
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dette tidspunkt havde udgivet digtsamlingen Sange og Syner og romanen Havet; sidstnævnte får anerkendende ord med på vejen, fordi forfatteren tør gå nye veje.
Generelt er Sandemose kritisk over for Knud Andersens næste bog, Fugle fra
Oceanet (Quod felix, 1. juni 1926), men nogle positive bemærkninger slipper dog ind
i anmeldelsen: “Anderledes, naar han holder sig til det, han har dybere Erfaring
for. [...] Sangene til Sejlene dokumenterer, at det Forfatteren kan, det kan han til
Bunds.”
Tre år senere opfordrer Sandemose i et indlæg til at støtte Knud Andersens jordomrejse med “Monsunen” (Berlingske Tidende, 27/11 1929); denne tekst omtales i
dagbogen, 7/11 1929:
“Helt saa ukendt med Knud Andersen, som jeg skrev, er jeg ikke. Jeg har set
ham en Gang paa to Skridts Afstand i Ungarsk Vinhus. Men kender ham altsaa ikke. En trist Figur saa’ han mig ud til at være, med et lidende Uncle SamSkæg à la Skipper. Han syntes mig et vandrende Monument over menneskeligt Mismod og har da ogsaa selv engang ladet sig forlyde med, at Mismod
var hans fornemste Egenskab. Jeg har altid rent paa Instinkt haft ondt af det
Menneske og kom for hans Skyld engang i drøje Spektakler med Tom
Kristensen.”
I et brev til Kjeld Elfelt, 12/5/27, omtales Kipling, London og Drachmann negativt, mens samtidsforfatterne Ragnar Holmström, Nordahl Grieg og Knud
Andersen stilles op som deres positive modstykker mht. realistiske skildringer af
livet til søs. (Dagbog og brev i Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
I min artikel “Aksel Sandemose og Joseph Conrad” (Om Sandemose, s. 141-154)
redegøres for forbindelseslinierne mellem de to forfattere.
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11. KLABAUTERMÆND OG
FLYVENDE HOLLÆNDERE
Klabavtermanden, Sandemoses femte bog, udkommer 16/3 1927. I tillæg til
romanen vil følgende materiale blive gennemgået i dette kap.:
Kronikken “Klabavtermanden” (København, 7/12 1926);
novellen “Klabautermanden” (Berlingske Tidende, 20/2 1927);
kronikken “Den flyvende hollænder” (Berlingske Tidende, 23/8 1928);
enkelte elementer i En sjømann går i land (oktober 1931) og En flyktning krysser
sitt spor (oktober 1933 og december 1955);
Klabautermannen (november 1932; 2. oplag 1964);
artiklen “Den flyvende hollender, Klabautermannen og Draugen” (Hjemmet
nr. 24, 16/6 1934).
“KLABAVTERMANDEN”
Ordet klabautermand optræder første gang i forfatterskabet i kronikken fra
december 1926 – titlen er med v, men stavemåden med u forekommer nogle
gange i samme tekst og vil blive brugt i det følgende.
De første 75% af kronikken er en novelle om en skonnert, som forliser på
Nordsøen i en orkan; skipperen længes efter at komme hjem til sin kone og sit
nyfødte barn og har derfor ikke villet underdreje skuden. Natten før forliset har
mandskabet set klabautermanden skridte dækket af fra for til agter, og ifølge
styrmanden betyder hans tilsynekomst, at der ikke er håb om redning.
Klabautermanden beskrives som en ældgammel mand med alger i håret. Han
varsler død, men skipperens angst ophører, da han ser ham ind i øjnene; han fornemmer, at den tavse olding er ensom, og at han søger efter noget. Modsat skipperen reagerer styrmanden og en matros panisk.
I de sidste 25% af teksten forlades den fiktive form, og der fortælles om mytologien bag klabautermanden, herunder at han i en

235
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 11: Klabautermænd og flyvende hollændere

af versionerne er “en druknet Skipper fra Helsingør.” Hovedindholdet i myten
er ifølge Sandemose, at en gammel, tyrannisk kaptajn har kidnappet sin unge
plejedatter. En nat søger hun beskyttelse hos matroserne, kaptajnen ramler over
bord, men hjemsøger derpå skibet, indtil det kommer i havn. Efterfølgende er
han dukket op på have over det meste af kloden, når død eller ulykke lurer, og
“Tusinder af Havets Folk har gennem Aarene set ham”.
Novelledelen af denne tekst er en effektivt fortalt spøgelseshistorie, men eftersom den efterfølges af en forklaring om mytens oprindelse, må forfatteren have
følt, at klabautermænd ikke var hverdagskost for avisens læsere. Desuden rykkes der ved læserens førsteindtryk af, at skikkelsen udelukkende har en profetisk funktion, for mens skipperens møde med klabautermanden jævnsides med
uhyggefornemmelsen antyder noget om et usikkert og ulykkeligt spøgelse, der
har behov for hjælp, rummer baggrundsforklaringen en klart negativ karakteristik: Det drejede sig i levende live om “en voldsom, despotisk Natur”, og plejedatteren omtales som “det lille fortvivlede Pigebarn”.
“KLABAUTERMANDEN”
Novellen “Klabautermanden” indledes også med et stormbillede, uden at
læseren dog af den grund fornemmer, at der er alvorlig fare på færde: “En
Uvejrsnat med Storm fra Nordvest, Snetykning og Regn tog Styrmanden sig til
Hovedet ved at se en Klipfisk komme gaaende hen ad Dækket...” Teksten er
holdt i et temmelig forceret humoristisk tonefald, der skal formidle et indtryk af
løjer og langkål om bord: “Det var virkelig en alvorlig Glemsomhed, de tre
Herrer havde gjort sig Skyldige i.” – “[...] samme Matros er almindelig anerkendt som en distraherende Gavtyv.” Plottet i novellen går ud på, at kokken og
de to matroser stjæler klipfisk fra lasten for at snyde skipper og styrmand, men
ender med selv at blive snydt af dem – en omstændelig affære, der skal understrege det grundlæggende harmoniske forhold mellem officerer og menige,
mens et sådant tyveri snarere ville have resulteret i tæv og kvart hyre i de realistiske af Sandemoses sølivsskildringer.
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Klabautermanden i denne tekst er blot matrosen Troels i forklædning, og han
skal skræmme styrmanden fra at foretage nærmere undersøgelser; Troels udnytter søens overtro, hvilket han sandsynligvis ikke ville have gjort, hvis han selv
tog myten alvorligt. Det gør derimod styrmanden – i hvert fald i første omgang
– og da baggrunden for hans rædsel skal opsummeres i ti linier, sker det ved
hjælp af ordvalg og eksempler fra den tidligere publicerede kronik. Når teksterne læses i den rækkefølge, de er trykt, bliver hovedindtrykket, at forfatteren
først giver en skildring af en skæbnesvanger mytologisk realitet og et par måneder senere påstår, at det kun drejer sig om et fastelavnskostume.
KLABAVTERMANDEN
Efter novellen vender Sandemose med romanen Klabavtermanden tilbage til
både myte og realisme. 1 Kort fortalt er bogens struktur:
S. 5 er et digt, tilegnet Bjarne Sandemose.
S. 7-10, “Forspil”, er en lidt ændret version af novelledelen af
“Klabavtermanden”.
S. 12-142, der er uden titel, udgør romanens hovedhandling, koncentreret
omkring briggen Ariel.2
S. 143-148, “Klabavtermanden”, har en henvisning til Adam Klintes genfærd
(s. 143), fortæller om Erik Skjelholms møde med klabautermanden (s. 143-146),
og har en kort opsummering af myten (s. 146-148).
Digtet henvendt til sønnen er på to strofer; i den første beskrives det lille barns
tilstand af lykke og uvidenhed, i den anden profeteres, at når han bliver voksen,
vil han slægte sine forfædre på med hensyn til kærlighed og fejltagelser. Det er
næppe meningen, at der skal være en forbindelse mellem selve romanen og digtet, der virker som en privat tilegnelse – til senere brug, eftersom Bjarne
Sandemose i marts 1927 var knap tre år gammel.3
Hele afsnit fra kronikken “Klabavtermanden” indgår ordret i
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romanens “Forspil”, men de ændringer, der kommer hen mod slutningen, medvirker til en lidt anden stemning:
“Klabavtermanden”:

“Forspil”, Klabavtermanden, s. 7-10:

“[...] Sejlet rasede paa Dækket som en
Aand. Skipperen løb langskibs.”

“[...] Sejlet rasede paa Dækket som en
Aand. Uden et Ord kastede Skipperen
sig over Rorgængeren.
– Det var Ordre! sagde Matrosen og
slog fra sig. Han var stærk og drev
den anden tilbage. Skipperen løb
langskibs [...]”

“Rystende begyndte han at bede
Fadervor.”

“[...] rystende begyndte han at afhaspe Fadervor.”

“Men han [skipperen] kunde ikke
røre sig, han stod der saa ulykkelig
[...]”

“Men han [skipperen] kunde ikke
røre sig, hjælpeløs begyndte han at
græde [...]”

“- Hvad - - - hvad leder han efter?
spurgte Skipperen. Ingen af dem følte
det løjerlige i Spørgsmålet.”

“- Hvad...leder han efter? mumlede
Skipperen, skønt han vidste, de stod
og skulde dø.”

I kronikken hører man om, hvordan besætningen derpå igennem en dag
kæmper for at redde livet og hen mod aften samles, mens skipperen læser en
bøn og de siger farvel til hinanden: i romanen synker skibet straks efter:
“Kort efter at de var krøbet ud paa
Dækket, sank den kullastede Skude i
et pludseligt Sug.”

“Som en Sten sank den kullastede
Skude i et Sug. Himmel og Hav brødes videre i stigende Vanvid uden at
ænse Forliset.”
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I kronikken får man en fornemmelse af sammenhold om bord i kampen mod
den fælles skæbne; i tråd med at skipperen beder fadervor (i stedet for at afhaspe
det), og at mandskabet til sidst er forsamlet omkring en bøn, indgår i billedsproget i kronikken “en Domkirke, der med sine Buer omspændte en Verden,
som genlød af Vold og Druknedød.”4 Denne sætning er udeladt i romanversionen. I “Forspil” langer skipperen ud efter matrosen, da bommene knækker, og
han opgiver straks at redde skuden; slutningen er mere abrupt og lægger vægt
på elementernes ligegyldighed over for det passerede.
S. 7-10 introducerer titelfiguren og virker som en appetitvækker, men umiddelbart forekommer der ikke at være en klar sammenhæng mellem “Forspil” og
hovedhandlingen, som begynder s. 12; først s. 137 kommer skildringen af mordet på Adam Klinte, og s. 143 hører man, at klabautermanden er den døde skipper. Hovedindholdet af de afsluttende 25% af kronikken fra december 1926
integreres dermed også i Klabavtermanden (skipper fra Helsingør, ung plejedatter), men mens skipperen i kronikken snubler ud over rælingen og drukner, og
skibet kommer frelst i havn, reddes Klintes liv i sidste øjeblik; for Ariels vedkommende ender historien med, at matroserne mange år senere forsætligt sejler
skibet på skærene.
Klabavtermanden kan indrangeres på diverse måder i forfatterskabet; følgende
punkter vil blive taget op her:
1) Anvendelsen af Erik Skjelholm (s. 143-146).
2) En sammenligning med de tidligere søromaner.
3) Rivalisering, herunder mordet på Klinte, og kønsopfattelse.
4) Indholdet af myte og overtro.
Erik Skjelholm
Hvis man går ud fra udgivelsesårene for de tre tekster, hvori Erik Skjelholm
optræder, møder man ham som ældst (gift med Maja, far til et barn) i den første
tekst, “Skilte Veje”, og som yngst
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(matros) i den sidste, Klabavtermanden; indimellem ligger “Manden fra Hulen”,
hvor han netop er gået i land og møder Maja.
Som nævnt p. 208 ynder Sandemose allerede i 1920’erne at operere med
samme persongalleri i sine tekster; Hans og Troels i de letbenede sønoveller er
ét eksempel, Eve og William Holiday i lige så letbenede noveller fra
Nordamerika et andet. Efter 1927 forekommer Erik Skjelholm ikke i forfatterskabet, men følgende ting tyder på, at han skal regnes for en væsentlig figur:
1) Han har fået navn efter den strand på Mors, om hvilken Sandemose skriver, at verden åbenbarede sig dér (“Til Verdens Ende”, Morsø Folkeblad 27/12
1926; jf. omtalen af Arnakke og betydningen af navne p. 198-200).
2) Han er hovedpersonen i den eneste af novellerne fra Fortællinger fra
Labrador, som Sandemose skriver nye versioner af gennem en årrække (omend
Erik gennemgår diverse navneskift).
3) I “Manden fra Hulen” udtrykker Erik samme meninger, som fremkommer
i ikke-fiktive tekster fra perioden.
4) I Klabautermannen træder Espen Arnakke ind på hans plads.
Da Erik møder klabautermanden, har han i nogle dage befundet sig alene om
bord på den havarerede skonnert. Efter en indledende periode med dovenskab
og drikkeri begynder han at plages af skræk om natten på grund af underlige
lyde, og konfrontationen med spøgelset indebærer, at han “i den Gamles Øjne
læste alt, hvad han selv i disse Nætter havde lidt.” (Klabavtermanden, s. 145). At
Erik i den grad kan leve sig ind i klabautermandens skæbne betyder ikke, at han
er en skurk af samme støbning som Adam Klinte, men at han kan fornemme
dennes ensomhed og håbløshed. Romanens sider om Erik forstås bedst i
sammenhæng med den beskrivelse, der er givet af ham i “Skilte Veje”, hvor han
med ubehag tænker tilbage på sit liv som sømand. I Klabavtermanden passerer
hans liv revy, før han møder genfærdet, og det han husker, er koncentreret om
druk og mord (var han mon gerningsmand eller vidne?) Da han ser Klinte, ved
han, hvilket ensomt og rastløst liv han vil få, hvis han ikke skifter spor.
Hverken i “Skilte Veje” eller i “Manden fra Hulen” er der nogen antydning af,
at Erik har været ude for et møde med et genfærd,
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og at oplevelsen har været så rystende, at han ikke har turdet tale om den i
adskillige år, så ud fra den synsvinkel kan episoden i Klabavtermanden forekomme at være et ret sent og inkonsekvent indfald fra forfatterens side; men samtidig understreges det – omend retrospektivt – i hvor høj grad Erik Skjelholm har
taget sit liv op til revision. At han ender med at komme i havn (s. 146), får dermed både en konkret og symbolsk betydning. (Vedrørende det tilsvarende afsnit
i Klabautermannen, se p. 262-264).
Klabavtermanden som søroman
En sammenligning mellem de to romaner fra 1924 og Klabavtermanden viser, at
sidstnævnte roman i langt højere grad er koncentreret omkring sejlskibets verden; en stor del af Ungdomssynd foregår i Danmark og på Newfoundland, og i
Mænd fra Atlanten forlægges handlingen efter den første tredjedel til Oslo, emigrantbåden Grace, USA og Danmark. I Klabavtermanden drejer alt sig om Ariel,
på samme måde som selve romanhandlingen i Vi pynter oss med horn har Fulton
som skueplads. På en måde indskrænker Sandemose sit virkefelt, når besøgene
i land optager så ringe plads – det drejer sig om Klintes røveri af Anna, tilbagekomsten til Helsingør efter otte år og mordet i Barcelona; brylluppet i
Pernambuco omtales kun. Samtidig resulterer denne indskrænkning imidlertid
i, at skuden i højere grad bliver et psykologisk laboratorium.
I takt hermed er der et roligere fortælletempo over Klabavtermanden; ganske
vist er der tale om så dramatiske begivenheder som kvinderov, mord og totalforlis, men i sammenligning med denne romans gradvise udvikling virker
Ungdomssynd og Mænd fra Atlanten mere hektiske. Desuden bygger Sandemose
ikke i så høj grad som før på en direkte fremstilling af begivenhederne; hvor
man for eksempel i de tidligere bøger ikke har været i tvivl om, hvem der banker løs på hvem og med hvilket resultat, skildres besætningens slagsmål efter
Annas besøg i lukafet på følgende måde:
“Da hun var paa Dækket, hørte hun nede fra Lukafet
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en skærende Hvæsen, som skulde være en Hvisken. Det var vist
Kokkens Stemme. I Kahytten hørte hun lidt efter noget som en svag
Torden.
– Hvad er det?
Klinte saa’ op fra Søkortet og lyttede.
– De slaas forude, svarede han uinteresseret og begyndte igen at studere Kortet.
– Slaas...?” (Klabavtermanden, s. 82).
Passagen formidler på samme tid Annas manglende viden om, hvordan søfolkene giver udtryk for deres følelsesliv og Klintes syn på, at sådan er matroser nu
engang; desuden er det første gang, Sandemose lader et slagsmål blive opfattet
på afstand i stedet for at stille fortælleren op som kyndig tilskuer og kommentator ved ringside.
Forfatterskabet ser også ud til at tage en ny retning, hvis man ser på bogens
slutning. I Ungdomssynd kan Vilhelm Kjær, omend efter diverse trængsler, slippe godt fra at myrde en frastødende, ældre mand og overtage hans unge kone –
men da Gösta Porajärvi bliver morder, opnår han en højst kortvarig lykke med
Anna. Og mens Karl/Charles kan vende tilbage til slægten og familiens fabrik i
slutningen af Mænd fra Atlanten, har alle om bord på Ariel kun skibet og hinanden, i en skrøbelig balance: “Kærlighed og Skinsyge bandt en Hob Søfolk fast til
Ariels Dæk.” (Klabavtermanden, s. 83).
Også Ungdomssynd handler om en kvinde i en mandsverden, og på et par
punkter kan bogen sammenlignes med Klabavtermanden; Elna er ganske vist
tvunget til at holde sin identitet skjult, men alligevel udøver hun en virking på
det øvrige mandskab: “Naar Georg var i et Fartøj, inficeredes Besætningen med
en Galskab, de ikke kunde analysere, ikke selv vidste, var til Stede [...]”
(Ungdomssynd, s. 52). Da Elna er blevet til Glory Antedate og arbejder om bord
på Flying Star, må hun holde skipperen på afstand, bl.a. ved at true ham med en
dolk – jf. Anna kontra Klinte (Klabavtermanden, s. 86, 106); af mændene bliver
Elna forgudet, “men der blev Plads for jordisk Kærlighed til en anden
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ved Siden af” (Ungdomssynd, s. 151) – jf. at Anna opfattes som en gudinde og
guddom, men at besætningen bortset fra Gösta haster til de forjættende bordeller, når Ariel ligger i havn. Eventuelt er der yderligere en parallel i, at i
Ungdomssynd giver Elna fædrene “samme Behandling som Børnene” (s. 151), og
at Anna ser på matroserne som “Drenge med Mandskroppe [...] det var en
Videreførsel af Drengestreger.” (Klabavtermanden, s. 130).
Både Ungdomssynd og Mænd fra Atlanten indeholder flashbacks, men er i
øvrigt traditionelt opbygget. Klabavtermanden går et skridt videre, eftersom
hovedhandlingen indrammes af “Forspil” og “Klabavtermanden”; det drejer sig
om særskilte, men tematisk relaterede forløb – samme teknik, der videreudvikles for de enkelte kapitlers vedkommende i Vi pynter oss med horn.
Rivalisering og kønsopfattelse
Indtil Anna åbenbarer sig for matroserne, er Ariel en ganske normal skude –
eller måske, hvis man skal fæste lid til helsingoranernes udsagn
(Klabavtermanden, s. 114), en tand værre end de fleste. Man hører om en gnieragtig og tvær skipper, en styrmand, der har besvær med at finde ud af sin rolle,
drømme om kvinder og mad, syfilis, dårlig forplejning og slagsmål blandt
matroserne; kort sagt, intet opsigtsvækkende.
At en kvinde kommer til at spille en rolle for livet om bord er foregrebet på to
måder. I “Forspil” forulykker skonnerten, fordi skipperen længes så voldsomt
efter sin Ingeborg, at han presser skibet for meget; og mens Ariel er på vej til
Helsingør, ser den synske Gösta en ung kvinde om bord – uden kjole, men
måske alligevel ikke nøgen (s. 25-26; jf. s. 61, hvor Anna kommer op på dækket,
iført særk). Både det skæbnesvangre og det forjættende ved kvinder er der således profeteret om.
Under hjemturen opbygger Klinte en drøm om Anna, og da hun afviser at
spille den rolle, han har tiltænkt hende i den, er hans eneste udvej at bortføre
hende. Hvad der sker i tidsrummet mellem afsejlingen fra Helsingør og hendes
appel til matroserne er uklart på et enkelt punkt: En nat hører Gösta en grådagtig musik og ser “et fortrukket Kvindeansigt, som forsvandt ude ad
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Forskibet til.” (s. 55). Senere ser han det samme ansigt gennem skylightet til
Klintes kahyt. Det første glimt af Anna er sandsynligvis endnu et udslag af
Göstas synskhed; en anden mulighed er, at hun har været på vej til at begå selvmord, men da hun “en Aften noget senere” (s. 56) kommer op på dækket i den
hensigt at springe over bord, lyder det, som om hun ikke tidligere har gjort
anstalter til det, og dette afsnit tyder desuden på, at hun ikke har været uden for
kahytten siden afrejsen.
Fra det øjeblik, hun forbander Klinte, er den hurtige udvikling som følger:
Oppe på dæk beslutter hun sig alligevel til at leve og appellerer til matroserne
om hjælp; da Klinte kommer op fra kahytten, skræmmer Gösta ham ved at sige,
at Anna sprang over bord, og at hendes genfærd vil forfølge skibet; Klinte skal
til at begå selvmord, da Anna forhindrer ham i det; og under deres samtale i
kahytten må han acceptere, at hun herefter er med at til bestemme om bord.
Hermed begynder den årelange periode med Annas autoritet, som varer ved,
indtil hun går i seng med Gösta. Generelt er matroserne hendes tjenere, senere
hendes slaver; som ovenfor nævnt betragtes hun som en gudinde og en guddom
– men ikke af Gösta.5 Allerede før Klinte begynder at drømme om Anna, “ser”
Gösta hende om bord på Ariel, så også gennem sin synskhed skiller han sig ud
fra de andre; et yderligere tegn på, at han er en ener om bord, er at han er hedning på grund af opvæksten blandt samer. Selv karakteriserer han sig over for
Anna som “en Afart af Mennesket [...] jeg er en forstødt og en Gud, jeg er en
Mand uden Ansigt og Navn...” (s. 107). Selv om der er en del poseren i dette
selvportræt, prøver Gösta at leve op til det, da han myrder Klinte; herved gør
han tilsyneladende både Anna og sig selv en tjeneste, men han har ikke taget de
andre matrosers reaktion i betragtning: Så længe Klinte lever og er Annas lovformelige ægtemand, kan de acceptere Göstas særstilling, for eksempel at hun
foretrækker at holde skumring alene med ham; derimod slår det klik for dem,
når Gösta forgriber sig på gudinden og gudinden afslører sig som en menneskelig skikkelse – eller en “Hore og
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Troldkvinde” (s. 141) – med drifter, som de kender fra sig selv.
Anna er den af bogens personer, der gennemgår den største udvikling. Da
Klinte bortfører hende, regner hun med at skulle giftes med Kurt Iversen (på
dette tidspunkt ved hun i øvrigt ikke, at hun er gravid). Hendes efterfølgende
afsky for Klinte er konstant, men det lykkes for hende at få krammet på ham i
en sådan grad, at hans autoritet som skipper undergraves; de ordrer, han giver,
skal have hendes velsignelse, før de bliver ført ud i livet. Hendes selvbevidsthed
kommer også til udtryk, da hun genser sin forhenværende forlovede efter otte
år, men her i form af en erkendelse; gennem voldtægten af hende har Klinte
trampet på “hendes barnlige Forventning om Lykke” (s. 60), og da rejsen går
mod Helsingør, drømmer hun om skilsmisse fra Klinte og ægteskab med Kurt.
Da hun genser sidstnævnte, finder hun imidlertid, at han “en slap Stymper og
en Egoist” (s. 117), og hun må revurdere sin opfattelse af den mand, som tidligere har stået som et ideal for hende. Hun opsummerer nøgternt hans forførelse
af hende, nu da fuldmåne og kærlighedsdigte ikke lægger en dæmper på hendes dømmekraft, og hun afslører hans dobbeltmoralske syn på voldtægten.
At hun må opgive sit drømmebillede af Kurt Iversen baner vejen for Gösta.
Som ovenfor nævnt er han hendes foretrukne blandt matroserne, og før turen til
Helsingør forestiller hun sig Kurt om bord på Ariel i skikkelse af Gösta (s. 112).
Efter hendes konfrontation med fortiden er det Gösta, der ror hende ud til skibet:
“- Skulde det være, at Anna faar brug for en Finne ....
Han gjorde en næsten umærkelig Bevægelse mod Bæltet – .... saa er
der jo en paa Ariel.” (s. 121; Sandemoses fremhævelse).
Gösta tilbyder at myrde Klinte, og hans bevægelse mod fallossymbolet dolken kan desuden tolkes som en seksuel invitation. Det er imidlertid først, da skibet er i Barcelona, at Anna giver efter for hans tilbedelse – ikke mindst fordi han
bedyrer, at han
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i de forløbne otte år ikke har været sammen med nogen kvinder. Denne appel
til hendes gudinderolle kommer fra den, der mest har hendes fortrolighed, men
ikke har ligget under for hende i samme grad som de andre, og Anna giver slip
på sin dømmekraft; dette er også udtrykt ved, at situationen minder Anna om
første gang, hun gik med Kurt ud i en lund ved Helsingør. Med ét er hun tilbage i en mere passiv rolle, og hun afviser at overskue konsekvensen af at involvere sig med Gösta, nemlig at hun mister sin status om bord.
Mens de øvrige matroser føler sig tilsidesat og ikke kan unde rivalens hans
erobring, føler Annas søn Viktor noget andet: Skibet er gledet ham af hænde, og
han ser allerede frem til den dag, hvor han er i stand til at myrde Gösta – ikke
for at hævne Klinte, men for at skubbe sin nye far af vejen. Der er tale om et
Ødipus-kompleks (Gösta tilbyder overmodigt Viktor, at denne kan være hans
søn), men i højere grad end at Anna er den eftertragtede, drejer kampen sig om
Ariel.6
Myte og overtro
I betragtning af hvor kompleks – i nogle afsnit: dunkel eller forvirrende – den
norske Klabautermannen er med hensyn til struktur og navnebrug, forekommer
Sandemose i denne danske forløber at holde sig til et mere overskueligt univers.
Dette gælder også for bogens indhold af myter og overtro.
Først en opsummering af klabautermanden. Som ovenfor nævnt fungerer han
i “Forspil” som et varsel om forlis, og med bogens titel in mente forventer man,
at hovedhandlingen ender med, at skuden går under. At klabautermanden er
den døde Adam Klinte, har læseren derimod ingen mulighed for at gætte sig
frem til undervejs, medmindre kronikken “Klabavtermanden” med dens henvisning til kvinderov og Helsingør er kendt stof; først umiddelbart før Klinte
dør, refereres der til hans øgenavn i bordeller, “the claw-about-man”
(Klabavtermanden, s. 135),7 og i indledningen til det afsluttende afsnit siges det,
at den døde skipper efter Ariels forlis går søgende omkring, først ud for
Spaniens kyst, senere andre steder: “Aarene gik, og det glemtes,
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hvem han var. [...] men man var ofte Forliset nær, naar han dukkede op og gik
Skibet igennem med Havvandet drivende fra Ansigt og Klæder.” (s. 142). Dette
er et koncentrat af hans tilsynekomst i “Forspil”, hvor der imidlertid fortælles
om ham, som besætningen ser ham, og dermed på en mere atmosfæreladet
måde.
Efter den lille novelle om Erik Skjelholms møde med klabautermanden følger
fortællerens afslutning, der dels indeholder elementer fra kronikken fra december 1926 (historien om de portugisiske matroser ud for Brasiliens kyst), dels
giver eksempler på hans profetiske opdukken (Titanic og Lusitania). I levende
live var Klinte en primitiv og brutal fyr, men i skikkelse af klabautermand kommer der noget fortabt og hjælpeløst over ham:
“Al Havets Elende er kastet paa ham. Saadan skulde hans Skæbne være,
og han kan ikke værge sig. [...] Han velsigner alle de Skibe, han ser, men
Klabavtermandens Velsignelse har Forbandelsens Virkning, og hvert
Forlis, han fremkalder, fjerner ham længere fra Døden og Frelsen.” (s.
147-148; Sandemoses fremhævelse).
Afsluttende hedder det, at hans synd er, at han har forbrudt sig mod søfolks
drøm om kvinden (s. 148); i første omgang kunne man mene, at det så snarere
var Gösta, der burde blive til klabautermand, fordi han i modsætning til de
andre ikke kan holde sig til drøm og tilbedelse; men inden for romanens ramme
må der her hentydes til Klintes bortførelse af Anna, kvinden på landjorden, som
netop skal sidde dér og være genstand for sømandens romantiske længsler – det
er den funktion, som Agda har for Tor (s. 71), parallelt med at i Mænd fra
Atlanten drømmer rorgængeren om “Lille Anna i Snekkersten” (s. 44).
Göstas beretning om göger-hwæler er atypisk hvad angår de overnaturlige
elementer i Klabavtermanden, eftersom historien ikke har direkte tilknytning til
havet.8 Den drejer sig om et forvandlingsmønster i dødsriget: “Tilsidst var
Dæmonen og Ofret

247
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 11: Klabautermænd og flyvende hollændere

akkurat ens.” (s. 79). Dette identitetsskift for individer har en parallel længere
henne i hans beretning: “Denne Verden er nemlig Dæmonernes Helvede, ligesom Guds Helvede er deres Himmel. [...] Vi er alle døde Dæmoner, men de fleste kan bare ikke huske det.” (s. 80). Historien bidrager til karakteristikken af den
sære og synske Gösta, men kan også ses i sammenhæng med klabautermandmyten: Klintes funktion er både at være dæmon og offer, og søen (= denne verden) bliver det helvede, han aldrig kan slippe væk fra.
Som anført p. 97 er der i “Forlis” (Fortællinger fra Labrador) kun nogle ret bastante og kortfattede hentydninger til overnaturlige fænomener, og søslanger og
havfruer kan de fleste læsere følge med i; advarslen mod at fløjte i vindhjørnet
er mere indforstået, men den overmodige Alfreds opførsel opfattes af de andre
som den direkte anledning til skibets forlis. I denne tidlige novelle omtales også
et syn af en ligkiste i storriggen som et varsel; samme ordvalg vedrørende udpegelsen af en synder anvendes i Klabavtermanden.9 Episoden hvor besætningen er
“slagne med Rædsel” (s. 58) og venter på kisten, som dog ikke dukker op, forekommer samme nat, som Anna senere viser sig på dækket, og under indflydelse
af den sære, uhyggemættede solnedgang tager alle historien alvorligt – der er
snarere tale om tro end om overtro. 10
Det samme gør sig gældende, hvad angår et andet fænomen:
“En Skygge agterude fangede Opmærksomheden, men blev straks
borte. Ingen nævnte, hvad det kunde have været. Men hver mand fik
Frysninger og vidste, han havde set Den flyvende Hollænder.” (s. 5657).
I denne sammenhæng er tilsynekomsten af den flyvende hollænder lige så
skræmmende som tanken om kisten – eller måske mere, eftersom de ikke tør
tale om hollænderen, men i forbindelse med den ventede kiste dog diskuterer,
hvem om bord der er synderen. Den flyvende hollænder bliver set og slår dem
med rædsel, og dermed har han en anden betydning end i de tidligere tekster,
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hvor han enten er rekvisit (Ungdomssynd og “Da mit Land erobrede mig”11) eller
en eventyragtig, grænseoverskridende skikkelse (Mænd fra Atlanten).
Ud fra det ovenfor anførte citat kunne man tro, at det var hip som hap, om det
var hollænderen eller klabautermanden, der kom til syne som et varsel.
Hollænderen nævnes kun endnu ét sted i bogen, i fortællerens afsluttende
opsummering efter beretningen om Erik Skjelholm; her er der tale om overmodige, døde søfolk, som klabautermanden ikke kan skade (Klabavtermanden, s.
147). Yderligere forklaring gives ikke i romanen, men Radiolytteren nr. 35, 21/5
1927, indeholder en omtale af et Sandemose-foredrag, “Sagn fra Havet”,
udsendt et par dage senere; søfolks overtro kaldes for “en Religion uden Guder,
en Tro paa salige eller paa fortabte Sjæle. [...] Den flyvende Hollænder nævnes som
Typen paa de Salige, mens Klabavtermanden repræsenterer de Fortabte.”
(Sandemoses fremhævelse). At dømme ud fra ordvalget i denne forhåndsreklame må radioforedraget ligge tæt op ad kronikken “Den flyvende Hollænder”
(Berlingske Tidende, 23/8 1928), som rummer den forklaring, der udgør kernen i
det mytologiske indhold i Klabautermannen, og som også er af betydning for forståelsen af andre centrale tekster i forfatterskabet.
I “Den flyvende Hollænder” skelnes mellem sejlskibs- og dampskibsfolk 12 og
for den første kategoris vedkommende desuden mellem matroser og officerer.
Det er hos matroserne, myterne lever som “aartusindgamle hedenske
Forestillinger”, og det er i denne forbindelse, Sandemose nævner religionshistorikeren Vilhelm Grønbechs teori om, at forfædrene “ikke tilbad deres Guder,
men nærmest sammensvor sig med dem”. Grønbechs definition af lykkemanden som den for hvem sammensværgelsen lykkes, og niddingen som den for
hvem den mislykkes,13 perspektiveres i kronikken, således at lykkemanden =
den flyvende hollænder og niddingen = klabautermanden. I sin eftersøgning af
sagnenes forskellige versioner nævner Sandemose mytteri og mord på skipperen i forbindelse med den flyvende hollænder (jf. Elnas hentydning til sagnet og
til mytteriet om bord på Zegendelfzijl, Ungdomssynd, s. 167). Hvad angår klabautermanden, er der i
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“Den flyvende Hollænder” ingen henvisning til Helsingør eller kvinderov, således som det var tilfældet i kronikken “Klabavtermanden” fra december 1926; til
gengæld bringes – som noget nyt – nordisk mytologi ind i billedet: “Det plattyske klabautern, at hamre, kan da være en Del af hans Navn: Hammermanden,
d.v.s. Tor. Man skulde altsaa her staa overfor en endnu bevaret Rest af
Asadyrkelse.” (Sandemoses fremhævelse).14
Resten af “Den flyvende Hollænder” drejer sig om søfolks opfattelse af de to
skikkelser; hollænderen betegnes som en inkarnation af “Sømandens Drøm og
Evighedslængsel”, hvilket svarer til den kortfattede beskrivelse i Mænd fra
Atlanten (s. 35); men når det derefter hedder, at han kan diskuteres, og man næsten kan være på kammeratlig fod med ham, stemmer det ikke med den ovenfor
nævnte beskrivelse i Klabavtermanden, hvor alle så ham, men ingen turde tale om
ham. Omtalen af klabautermanden ligger derimod i forlængelse af både kronikken fra 1926 og romanen fra 1927 – med den indskrænkning, at romanens slutord om, at han har forbrudt sig mod sømænds drøm om kvinden, her komprimeres til, at han har “forgrebet sig paa det Hellige.”
Alt i alt er “Den flyvende Hollænder” fra august 1928 udmærket baggrundsmateriale til en forklaring på en af de væsentligste forskelle mellem den danske
Klabavtermanden og den norske Klabautermannen. Som sagt må kronikken ligge
tæt op ad radioforedraget “Sagn fra Havet” fra maj 1927, kun to måneder efter
udgivelsen af Klabavtermanden; men hvorfor er romanen – og kronikken af
samme navn fra december 1926 – så uden denne dimension? Har Sandemose
“gemt” på et godt stof til senere anvendelse, eller er sammenstillingen nidding/klabautermand og lykkemand/hollænder først dukket op hos ham på et
tidspunkt, da Klabavtermanden var færdigskrevet?
Vilhelm Grønbechs indflydelse
At Sandemose er inspireret af Grønbechs Vor Folkeæt i Oldtiden
blev først påvist af Johannes Væth i “Klabautermanden” (Information, 21/5 1963;
kronikken optrykt i På sporet af Sandemose under titlen “Lykkemand eller nidding?”). Heri hedder det, at
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“påvirkninger herfra spores allerede i hans danske gennembrudsbog fra
1927, Klabavtermanden, som Sandemose da havde planer om at efterfølge med et større arbejde om Den flyvende Hollænder, “en Roman om
Lykkemand og Niding”.” (På sporet af Sandemose, s. 66).
De sidste fem ord i citatet er fra et brev til Jørgen Bukdahl, 20/4 1927 – altså
en måned efter udgivelsen af romanen. Væth oplyser endvidere, at Sandemose
læste Vor Folkeæt i Oldtiden senest i 1926, da det var på tale, at han skulle oversætte sagaen om Gretter den Stærke.15
I “Den flyvende Hollænder” fra 1928 henvises som nævnt til Grønbech, og i
omtalen af radioforedraget bruges udtrykket “en Religion uden Guder” samt
modstillingen hollænder-klabautermand i forbindelse med de salige og de fortabte (Radiolytteren nr. 35, 21/5 1927). Men spørgsmålet er, i hvor høj grad man
kan se Grønbechs bog som inspirationskilde allerede i den danske roman, således som Væth hævder – eller om Sandemoses opdagelse af mulighederne i
denne kombination af gammel nordisk gudeopfattelse og søens overtro lige
præcis er kommet en postgang for sent i foråret 1927.
For teorien om, at Sandemose ganske vist har læst Grønbechs bog, men endnu
ikke har set de mytologiske muligheder i stoffet, da Klabavtermanden skrives,
taler følgende:
1) I kronikken “Klabavtermanden” er der i den kommenterende afrunding af
novelledelen hverken hentydninger til hollænder, til lykkemand-nidding, eller
til nordisk mytologi.
2) I romanens handling er det nærmeste, man kommer en nidding, Göstas
selvkarakteristik (Klabavtermanden, s. 107).
3) Hollænderen optræder kun perifert i Klabavtermanden og uden at indsættes
i noget skæbnemønster.
4) Henvisninger til nordisk gudetro er i romanen begrænset til, at den ene af
matroserne hedder Tor; han får ganske vist en krank skæbne (syfilis og død),
men han kunne have heddet alt mulig andet, uden at det havde rykket ved
bogens helhed.
5) Adam Klintes navn har ingen associationer til Tor, hammer,
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eller lignende, og den eneste dækbetegnelse, hvorunder han optræder i bogen,
er et vanskeligt gennemskueligt engelsk ord, der heller ikke har forbindelse med
mytologi.16
Derfor skal man sandsynligvis ikke øjne Grønbechs inspiration så tidligt som
i Klabavtermanden. Kronikken “Den flyvende Hollænder” fungerer derimod
glimrende som forklaring på, at Sandemose i 1931 – eller endnu tidligere – kan
have planer om at omarbejde sin danske roman; alene Klintes nye navn i
Klabautermannen viser udviklingen, for i Asbjørn Bauta er der både en as og en
klabautermand.
I kap. 14 behandles nogle aspekter af En flyktning krysser sitt spor, men for
oversigtens skyld skal her kort omtales de kapitler, hvori Espen Arnakke kommer ind på den flyvende hollænder og klabautermanden; det er ikke muligt at
afgøre, om disse passager var med i det manuskript, som Gyldendal Norsk
Forlag refuserede i september 1932, eller om arbejdet med Klabautermannen
(udgivet november 1932) har ansporet Sandemose til tilføjelser i det endelige
manuskript, som Tiden Norsk Forlag udgav i oktober 1933.
I kapitlerne “Den flyvende Hollender” og “Klabautermannen” (1933-udg. s.
326-330; i 1955-udg. ét kapitel, “Den flygende Hollender og Klabautermannen”,
s. 417-419) videreføres ideen fra 1928-kronikken “Den flyvende Hollænder”,
men Espen Arnakke udtaler sig i mere kategoriske vendinger. Mens det i kronikken hedder, at “stundom er man ved at føle, hvordan han ikke alene beundres, men misundes”, står der i En flyktning krysser sitt spor direkte: “Han er
beundret inntil ekstase. Han er katastrofemennesket i en visjon, den store oprører.” Desuden kobler den voksne Espen sin idé om hollænderen sammen med
sin barndoms opfattelse af hesten og sin lykkefølelse i Adamsens lade, hvorved
skikkelsen får seksuelle associationer – en erobrer, en person der er styret af
driftsliv. Klabautermanden omtales i samme vendinger som i 1928-kronikken,
men også klabautermanden kobles sammen med et barndomsminde, hvorved
man får indtryk af, at Espen på et tidspunkt har haft begge skikkelser i sig:
“Også ham kjente jeg igjen, han var redslen i låven. [...] Tilsammen er de
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[hollænderen og klabautermanden] Adamsens låve.”
Efterfølgende har Espen samme teori som Sandemose i “Den flyvende
Hollænder” (genfindes i fiktiv form i indledningskapitlet i Klabautermannen)
vedrørende degraderingen af Tor fra gud til dæmon på grund af kristendommens indførelse. Grønbechs idé om at de gamle nordboer indgik forbund med
guderne i stedet for at tilbede dem omtales også, dog uden navns nævnelse. Der
er således tale om en del kendt gods, men henvisningen til Adamsens lade og
Espens barndom udvider perspektivet betragteligt; hertil kommer, at i En flykt ning krysser sitt spor omtales mordet på John Wakefield i et komprimeret billedsprog, der samler de ovenfor omtalte elementer – og inddrager en detalje fra den
tidlige novelle “Jægere” (se p. 95):
“Han [John Wakefield] var den mektige, han var lykkemannen. [...] Han
var guden som jeg vilde sammensverge mig med, men guden vilde ikke
være med på en avtale. [...] Da ulykken kom over oss var det
Hollenderens møte med Klabautermannen. Det var lynet som slo ned
fra tordenhimmelen min og brente benet av hingsten til Adamsen.”
Sammenholdt med de ovenfor anførte citater fra kapitlet betyder dette, at
Espen udviklede sig til at blive en nidding/klabautermand, som myrdede John
Wakefield – den beundrede, forføreren. Når billedsproget her rummer henvisningen til at brænde benet af hesten, er der tillige tale om kastrationssymbol,
hvilket falder i tråd med Espens rolle som rival.17
I “Den første Klabautermann” (1933-udg. s. 333-336, 1955-udg. s. 425-427) fortæller Espen historien om Jens Nordhammer (jf. p. 131). Kapitlets titel hentyder
til den voksne Espens opdagelse af betydningen af ordet klabautermand; eftersom han hele livet har levet med myten om Nordhammers genfærd, ser han
pludselig navnet i en ny belysning, men han formår at skelne mellem Jens
Nordhammer fra Jante og søens mytologi, eftersom “det er kanskje riktigere å si
at Nordhammer senere i mitt liv antok sig navnet Klabautermannen,
Hammermannen.” Det er ordet senere, der er
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væsentligt, for idet Espen opfatter sig selv som en nidding, vil han naturligvis
lægge noget i navnesammenfaldet; han har hørt historierne om den onde
Nordhammer og opfatter sig selv som en nidding.
I artiklen “Den flyvende Hollender, Klabautermannen og Draugen” (Hjemmet
nr. 24, 16/6 1934) bliver der trukket lidt i land fra de hidtidige udlægninger,
eftersom klabautermanden “kanskje [er] en rest av Tor som lever ennu”, og
mens han i tidligere tekster har haft Atlanterhavet som sit foretrukne gebet, henvises der nu til Østersøen; kvinderov og Helsingør som oprindelige elementer i
en af mytens versioner nævnes ikke i denne artikel. Draugen forklares som en
skikkelse, der er i familie med klabautermanden med hensyn til at varsle død og
undergang, men som sejler i en halv båd i stedet for at flakke rundt uden skib.
I Det svundne er en drøm skriver John Torson i forbindelse med mordet på
Anton Strand, at han ser mordgådens løsning i et billede: “Draugen, som en
stormfull høstnatt går i land på en øde strand.” (s. 282). Romanen indeholder
hverken klabautermænd eller flyvende hollændere, og i betragtning af Torsons
ikke-maritime fortid må billedet stamme fra hans læsning; men sætningen kan
tolkes som jeg-fortællerens indrømmelse af, at han i lighed med draugen er ildevarslende for sine omgivelser, da han går i land i Norge. I denne sammenhæng
betyder det nok mindre, at Torson ankommer i april, og ikke om efteråret, end
at ordet strand indgår.
Endelig skal nævnes, at i begyndelsen af 1950’erne skrev Sandemose sammen
med Victor Borg et filmmanuskript, Draugen går iland, for Norsk Film (Væths
samling, Det kongelige Bibliotek). Det består af 75 sider med dialog, omhyggelig angivelse af kameraføring, overblændinger, underlægningsmusik osv., men
projektet blev aldrig realiseret.
Det drejer sig om et melodrama i tidens stil, men man genkender uden vanskelighed nogle typiske Sandemose-motiver som jalousi, alkoholisme og identitetssøgen; og en grotesk oplevelse med en læge, der i februar 1950 forsøgte at få
tvangsindlagt Sandemose på Ullevåls psykiatriske afdeling (se Ole Storm:
Janteloven, s. 273-276), har også inspireret plottet.
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Manuskriptets hovedperson, Rieber, redder sig i de første scener op på kysten
i en halvt ituslået redningsbåd og hører en skræmt kvinde råbe, at draugen er
gået i land. Ideen om at den, der ser draugen, skal dø, bliver efterhånden til en
besættelse hos Rieber, og da han gribes af (grundløs) jalousi, får han tvangstanker om at blive morder.
Bortset fra nogle få scener ved kysten udspilles hele manuskriptet i Oslo
blandt det bedre borgerskab, og der er optrin fra forretningsverdenen og fra restauranter, som kan minde om passager i Det svundne er en drøm. Ideen om draugen er brugt som katalysator, men eftersom hovedhandlingen som sagt udspilles på landjorden, er man langt fra træskudernes mytologiske univers.
KLABAVTERMANDEN OG KLABAUTERMANNEN
En sammenligning mellem Klabavtermanden og Klabautermannen er foretaget
af Jorunn Hareide i “En dikter krysser sitt spor” (Edda hefte 4, 1969); i denne artikel fokuserer hun på det nye psykoanalytiske indhold, herunder de ambivalente broderrelationer og den øgede vægtning af Ødipus-konflikten, ligesom hun i
forbindelse med rivalisering og mord trækker linier til En flyktning krysser sitt
spor. I det følgende omtales kort nogle andre aspekter af omarbejdelsen.
Først endnu et kik på det notat fra 12/3 1932, som Sandemose lagde ind i sit
eksemplar af Mænd fra Atlanten. Som anført p. 164-165 giver notatet udtryk for
en vis bagklogskab, og tilfredsheden med nu at være forfatter i et land med større litterært vingefang end Danmark gør sig også gældende i sætningen om, at
Sandemose allerede i 1926-1927 “visste mer enn “Klabavtermanden” gir uttrykk
for” – hvilket man kan have sine tvivl om.
Eftersom s. 7-68 i Mænd fra Atlanten anvendes som del II, “Malstrøm”, i den
norske Klabautermannen, der udkommer 26/11 1932, er det nærliggende at kombinere punkt 1 og 3 og nå til den konklusion, at man i notatet kan se begyndelsen til denne omarbejdelse.
Herimod taler ganske vist, at i marts 1932 arbejder Sandemose
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på En flyktning krysser sitt spor; 23/3 1932 skriver han til Harald Grieg, direktør
for Gyldendal Norsk Forlag, at bogen er færdig i et udkast på 540 sider, og først
da manuskriptet forkastes i september samme år, kommer der tilsyneladende
gang i en bearbejdelse af den danske bog fra 1927; i “Forfatter og forlegger”
(Fesjå hefte 3, s. 45) nævner Sandemose datoen 21. september, hvilket rimer med,
at der i et brev fra Grieg til Sandemose, dateret 23/9 1932, henvises til “den avtale vi traff iforgårs [...] De har på Deres side forpliktet Dem til innen 21. oktober
iår å innlevere manuskriptet til en norsk utgave av Deres bok
“Klabavtermanden” i trykkfærdig stand.” (Væths samling, Det kongelige
Bibliotek).
Imidlertid havde det så tidligt som omkring årsskiftet 1930-1931 været på tale
at udsende Klabavtermanden på norsk, og sandsynligvis har Sandemose allerede
dengang haft planer om at rette i den første version for at inkorporere ideer om
lykkemand/hollænder og nidding/klabautermand; i “Forfatter og forlegger”
skriver Sandemose, at han havde lavet udkastet til bogen før september 1932.
Klabautermannen, hvor Johan Borgen havde mere end én finger med i spillet vedrørende oversættelsen,18 kunne ellers næppe være udkommet så hurtigt efter
refuseringen af En flyktning krysser sitt spor.
Som ovenfor anført er der forbindelseslinier mellem Klabautermannen, hvori
Espen Arnakke optræder i visse afsnit, og En flyktning krysser sitt spor; hvad
angår En sjømann går i land (1931), hvor Espen også er hovedpersonen, peger
Sandemose på sidstnævnte bog ved at kalde del IV i Klabautermannen “En sjømann går i land” og benævne de to korte kapitler “Gutten fra Jante” og “Misery
Harbor”.
Struktur og navne
Klabautermannen er næsten 25% længere end den danske forløber og har en
mere kompliceret struktur. I stedet for tredelingen er der 6 dele og i alt 20 kapitler, hvoraf en del er ganske korte; den gamle hovedhandling, der før gik ud i ét,
er opdelt i 11 kapitler. En summarisk oversigt ser ud som følger:
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Mænd fra Atlanten

Klabavtermanden

Klabautermannen
I, 1: “Barnet og Hammermannen”

“Forspil”

I, 2: “En skute sank ved Arendal–”

S. 7-68

II, 1-2: “Malstrøm”
S. 12-142;
s. 143 øv.

III, 1-11: “Til døden skiller oss”

IV, 1-2: “En sjømann går i land”
S. 143 midt-146 øv.

V, 1: “Samvittigheten går ombord”

S. 146 øv.-148

V, 2: “Hammermann
– Klabautermann”
VI, 1: “Lykkemann og niding”

Med undtagelse af tilegnelsesdigtet til Bjarne Sandemose er det således hele
den danske roman, der (med visse ændringer) går op i den norske. Hvad angår
Mænd fra Atlanten, benyttes de sider, som Sandemose siger god for i notatet
(også her er der tale om visse ændringer).
Helt nye afsnit udgør kun knap 3%; til gengæld er det disse sider, den nye
struktur og de nye navne, som bruges i Klabautermannen, der giver bogen en ny
dimension, således at den ikke blot forekommer at være en sammenskrivning
og oversættelse af tidligere publicerede tekster.
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Mænd fra Atlanten

Klabavtermanden

Klabautermannen

skipperen (i “Forspil”)

Esbern Arnakke

Ingeborg

Ingeborg
Åsbjørn
Bjørn Arnakke
Torbjørn Arnakke

Karl Jensen/
Charles Lynton

Esper Arre

Villads Barfoed/
Gustav Krag

Esbern Arvika

Ony

Ingebjørg

Adam Klinte

Asbjørn Bauta

Lene

Lene

Anna

Inger

Kurt Iversen

Esbjørn Arresand

Viktor

Arnor

Andersen

Andersen

Gösta Porajärvi

?/Asthor Asbjørnsson
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Eivind Harre
Tor Abrahamsen

Tor Abrahamsen

Agda

Agda

Anders

Klaus Hammer

Maria

Maria

Erik Skjelholm

Espen Arnakke
Inga
Ashley Arrow
John Wakefield

I Klabautermannen er der således en gevaldig masse personer, hvis navnelighed er påfaldende, eller som har et element af Tor i sig (herunder betydningen
af det plattyske ord “klabautern”). For overskuelighedens skyld først kort om de
figurer, der beholder deres navn fra den danske roman:
Styrmand Andersen – som sjældent omtales som andet end styrmanden.
Lene – Klintes/Bautas kone, som er død, da hovedhandlingen begynder.
Agda – Tors forhenværende kæreste, som kun omtales.
Tor Abrahamsen – som allerede i den danske roman har et navn, der passer
ind i det mønster, der bygges op i den norske.
Maria – den spanske luder, hvis madonna-navn passer så glimrende til hendes profession.
Ingeborg – i “Forspil” skipperens kone, i “En skute sank ved Arendal -” den
kvinde, der skal giftes med skipperens storebror.
Ingen af ovenstående er gennemgående hovedpersoner; hvad angår de navneskift, der forekommer i Klabautermannen, ses det, at for
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to af de kvindelige personers vedkommende retter de sig efter Ingeborg (der
ikke optræder in persona, men som har en skæbnesvanger indflydelse): Den
slaviske, mørklødede Ony fra Mænd i Atlanten bliver til en brunhudet pige af
sydlandsk oprindelse med det nordiske navn Ingebjørg, og Anna bliver til Inger.
Inga optræder ikke i den danske version.
Af de mandlige fornavne er der først og fremmest Espen, som anvendes allerede i “På Pantecost River” fra 1921 (se p. 45); navnet kommer af as + bjørn, og
Esbern, Åsbjørn, Esper, Asbjørn og Esbjørn er sideformer. Tor forekommer både
som selvstændigt proprium og i sammensætninger, og har desuden givet anledning til efternavnet Hammer. Klabautermanden ses i Bauta, og muligvis også i
Klaus.
Efternavnet Arnakke er hentet fra klinten på Mors (se p. 197-198); det første
led betyder ørn og ses i andre af efternavnene og i fornavnet Arnor, så også her
har forfatteren etableret et mønster – og selv stednavnet Arendal i I, 2 indeholder dette led.
At navnene ændres så metodisk kan forklares på forskellige måder. Én mulighed er, at bogens talrige personer egentlig er spaltninger af nogle ganske få; en
anden, at navneligheden skal antyde, at de er forbundet i et skæbnebestemt spil
med parallelle forløb. En tredje forklaring fremkommer, hvis man ser på
Klabautermannen som en roman, der handler om identitet:
I, 1: I en hallucination bliver Esbern Arnakke til Åsbjørn og ser, at de udenlandske præster fordriver Tor.
I, 2: Esberns storebror Torbjørn bliver til Tor og til deres far, derpå til klabautermanden.
III, 10: Finnen har myrdet Asthor Asbjørnsson og overtaget dennes navn.
IV, 2: Skyggen, der følger Espen, veksler mellem at ligne Eivind Harre og
Esper Arre; John Wakefield omtales som mordoffer i stedet for Ashley Arrow.
V, 1: Espen ser Ashley forandre sig til klabautermanden, som derpå forandrer
sig til Espen.
V, 2: Asbjørn Bauta bliver til Esper Arre, der afløses af Asthor; Tor
Abrahamsen indgår i Bautas rolle.
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Fællesnævneren for disse tilfælde af skiftende identitet er forbindelsen med
mord, rivalisering og ideen om klabautermanden som den fordrevne Tor; mod
slutningen af bogen munder forandringerne ud i, at “ingen vet lenger hvem han
er,...jeg er én, jeg er to, jeg er tre. Lykkemann og niding er vokset sammen i hjertet mitt.” (s. 214). Der er dermed ikke tale om en harmonisk afrunding, men om
erkendelsen af en splittelse.
Det nye mytologiske element i Klabautermannen er hovedindholdet i I, 1, hvor
Esbern Arnakke flyttes flere hundrede år tilbage i tiden og i skikkelse af Åsbjørn
ser Tor blive drevet til havs. Efter hallucinationen er Esbern tilbage i dagligdagen, der præges af, at han er en undertrykt lillebror, og dette motiv videreføres
i I, 2, hvor han er en halv snes år ældre; dette afsnit svarer nogenlunde til
“Forspil” i den danske version, men mens den unavngivne skipper dér drev
skuden for hårdt for at komme hjem til kone og barn, er Esberns motiv, at storebror Torbjørn skal giftes med den pige, som Esbern altid har været forelsket i,
og Esbern betegner sig selv som en hjemløs outcast, en Kain;19 jf. Espen
Arnakkes version af første mosebogs broderkonflikt – hvor han imidlertid overser, at det er Kain, der er storebror: “Adam gav sin datter til Abel, og Kain krevet sin rett. Han fikk den ikke, og skrevet ut i verden over en brors lik.” (En flykt ning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 234, 1955-udg. s. 208).
II (“Malstrøm”) bygger på Mænd fra Atlanten s. 7-68 med denne romans fokusering på kærlighedshadet mellem de to hovedpersoner; forskellen er, at i
Klabautermannen drives Esper Arre til selvmord på grund af dårlig samvittighed
efter overfaldet på Esbern Arvika.
III (“Til døden skiller oss”) svarer til hovedhandlingen i Klabavtermanden. Som
følge af at de korte dele før og efter rummer mytologiske hentydninger, er der
et par strygninger fra den danske udgave: Den flyvende hollænder nævnes ikke
i forbindelse med den sære solnedgang, Tor Abrahamsens genfærd kommer
ikke til syne natten efter begravelsen, og skipperen omtales ikke som clawabout-man. De øvrige ændringer vedrører først og
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fremmest finnen og dennes fortid; han er kendt som Asthor Asbjørnsson, men
dette viser sig at være navnet på en mand, han engang har myrdet – og den myrdede er søn af Asbjørn Bauta. Finnen bliver dermed på mere end én måde skipperens onde ånd, men allerede straks efter mordet ser han et varsel om, hvad
han har kastet Ariel ud i (Klabautermannen, s. 195).
Espen Arnakkes funktion i Klabautermannen
Af samtlige personer er Espen Arnakke den, det er vanskeligst at få has på –
hvilket fremgår af følgende lille eksperiment: Først betragtes Klabautermannen
som en autonom tekst; derpå som en ny version af den danske roman; og endelig ses Espen i lyset af de andre bøger, hvori han optræder.
1) Hvis man ser på Klabautermannen isoleret, er Espens rolle som følger:
Ved slutningen af II, 2 er han en ung sømand, der uafvidende bliver anledningen til Espers selvmord (s. 52).
I IV, 1 sidder han og tænker på sit liv, bl.a. drømmene om Eivinds død – sandsynligvis mordlyst (s. 203).
I IV, 2 viser det sig, at han som ung myrdede Ashley Arrow (s. 204-205).
I V, 1 er han alene om bord på et havareret skib, ser klabautermanden og mindes mordet på Ashley (s. 209-212).
I VI, 1 er han skipper på den flyvende hollænder, før han myrdes og kastes
over bord til klabautermanden (s. 219) – hvilket symbolsk måske skal antyde, at
Espens livsbane ligger for fast til, at den grundlæggende kan ændres.
Tendensen i bogen kan opsummeres således, at Espen kun dukker sporadisk
op, men udvikler sig fra en tilfældig jungmand til en ret gådefuld, gennemgående figur, og et kort kapitel om ham afslutter tilmed bogen; og hertil kommer,
at selv om Espen ikke er med i hovedhandlingen (III, 1-11), er en af hans rivaler
Eivind Harre, den samme person som to af Ariels matroser har kendt.
Passagerne vedrørende Espen bevæger sig fra realisme i retning
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af symbolik og får mere tilknytning til bogens titel; fællesnævneren for dem er
død, og der ser ud til kun at være en spinkel grænse mellem venskab og fjendskab i hans liv. Kronologisk er der en vis usikkerhed i fremstillingen: I II, 2 er
Espen stadig dreng, i IV, 1 er han gået i land og tænker på “årene som var gått”
(s. 203) – men i V, 1 er han sømand, og det er mindre end et halvt år siden han
dræbte Ashley.
2) Hvis man har den danske version i hovedet, når Espens funktion i
Klabautermannen skal overvejes, hæfter man sig først og fremmest ved, at Espen
Arnakke i V, 1 nu indtager den plads, som Erik Skjelholm havde s. 143-146 i
Klabavtermanden. Adskillige sætninger er direkte oversat, men mens der kun var
antydninger af, hvad Erik personligt havde bedrevet, karakteriseres Espen utvetydigt som morder; og mens Erik “kun” ser klabautermanden, som er en ukendt
skikkelse for ham, ser Espen også sit offer – den myrdede Ashley og den myrdede Bauta bliver til én skikkelse, og idet synet af denne også skifter til at blive
ham selv, må den afsluttende del VI, 1 ses som en symbolsk opsummering af,
hvad mødet med Ashleys genfærd betyder for ham med hensyn til skyldbevidsthed.
I den danske roman ses klabautermanden af den unavngivne skipper og af
Erik – uden at der i øvrigt etableres nogen forbindelse mellem de to afsnit. I
Klabautermannen sørger navnene i sig selv for en parallel: I I, 2 drejer det sig om
Esbern Arnakke, der er forelsket i Ingeborg, og i IV, 1 drejer det sig om Espen
Arnakke, som har haft en kæreste ved navn Inga.
3) Hvis man er bekendt med Espen Arnakke fra En sjømann går i land og En
flyktning krysser sitt spor, virker det i første omgang troligt nok, at der i
Klabautermannen er en hentydning til Jante, rømningen fra Rurik, Misery Harbor
og Eva; men Inga optræder ikke i de to andre bøger, og hvordan skal Esbern og
Torbjørn Arnakke sættes på plads i stamtræet? Det er tillige ulogisk og forvirrende, at Eivind Harres rolle er en anden, at rivalen og mordofferet nu pludselig hedder Ashley Arrow,20 og at
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John Wakefield omtales som en god ven fra Nova Scotia. Uklarheden træder
også tydeligt frem ved en sammenligning af erindringen om fyrretræet: I
Klabautermannen husker Espen efter at have set klabautermanden, at han stod
“under en gammel furu den natten han hadde myrdet Ashley Arrow” (s. 212); i
En flyktning krysser sitt spor ser Espen for sig John Wakefields morder for mange
år siden: “En natt og en dag var gått, for annen gang blev det natt. Gutten satt
den natten ved roten av en furu.” (1933-udg. s. 73, 1955-udg. s. 72).21
Svaret er, at det er umuligt at genkende Espen Arnakke fra En sjømann går i
land eller fra En flyktning krysser sitt spor i Klabautermannen, der på de nævnte
punkter fremstår som en (dunkel) variant i stedet for en uddybning eller tilføjelse. Man kan sammenligne med forholdet mellem Varulven og Felicias bryllup:
Sidstnævnte kan ikke opfattes som et bind i den oprindeligt bebudede trilogi og
beskrives ofte som et appendiks til Varulven eller som forfatterens kommentar til
sin egen bog. På lignende måde fungerer Espen Arnakke uden problemer som
hovedperson, når opgøret med Jante står i fokus, hvorimod den sporadiske
anvendelse af figuren i Klabautermannens univers fører til en uklar sammenhæng, hvis sidstnævnte bog også inddrages i personkarakteristikken.
Klabautermannen anno 1964
2. oplag af Klabautermannen udkommer først i 1964. I tillæg til de ændringer,
der har deres baggrund i retskrivningsreformen af 1938 (vilde > ville, blev > ble,
sig > seg osv.), kan man iagttage, at Sandemose retter diverse detaljer; nogle
eksempler:
Klabautermannen 1932

Klabautermannen 1964

“Oppe i høiden satt Esbern ofte [...]”
(s. 7).

“Oppe på klinten satt Esbern ofte
[...]” (s. 9).

“Mannen [...] tok hastig blikket til
sig.” (s. 11).

“Mannen [...] tok hurtig øynene til
seg.” (s. 13).
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“[...] om det angikk noen kanskje?” (s.
25).

“[...] om det rakte noen kanskje.” (s.
25).

“Han gjennemløp en utvikling som
var fabelaktig hurtig.” (s. 37).

“Før en fikk sukk for seg, var han blitt
en sjømann.” (s. 35).

“- Ta dine beslutninger selv, svarte
hun kort. Er det så at du begynner å
bli fattig?” (s. 167).

“- Du får bestemme selv, svarte hun
kort. Er det så at du er fattig?” (s.
144).

“Jyden la armene på lønningen [...]”
(s. 177).

“Jyden la armene på rekken [...]” s.
153).

“Et gisp undslapp ham.” (s. 198).

“Han hikstet.” (s. 172).

“Men så forsvant med et slag den
hette som efter ulykken gled ned over
hans tenkeevne.” (s. 210).

“Men så ble den hetten løftet som
efter ulykken var dradd ned over
hodet på ham.” (s. 181).

Smårettelserne i 2. oplag danner næppe et mønster; højst kan man sige, at i
ovenstående eksempel 5 og 7 – og andetsteds i bogen – økonomiserer
Sandemose med sproget, hvorimod man ikke ser en tendens til at brodere. 1964oplaget bliver forfatterens sidste demonstration af, hvordan han aldrig bliver
færdig med en tekst.
Den mest opsigtsvækkende ændring finder man i IV, 1 (“Gutten fra Jante”):
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“Espen Arnakke satt i stuen sin og
tenkte på årene som var gått.
Ja, det var en han elsket engang,
Inga het hun, og aldri hadde han
siden brent sig på en kvinne, slik som
dengang.
Men det var en annen som tok
henne, og det var Eivind Harre.
Og Espen likte Eivind siden, og
Eivind likte Espen. De blev venner.
Inga tok en tredje.” (s. 203).

“Espen Arnakke satt i stuen sin og
tenkte på årene som var gått.
Ja, det var en han elsket engang,
Agnes het hun, og aldri hadde han
siden brent seg på en kvinne, slik da.
Men det var en annen som tok henne,
og det var Eivind Harre.
Og Espen likte Eivind siden, og
Eivind likte Espen. De ble venner. En
tredje kom og tok Agnes.” (s. 177).

I 1932-versionen føjer navnet Inga sig ind i bogens nye navnemønster, der
antyder udspaltning, parallelforløb og/eller identitet – de andre kvinder, der
bliver efterstræbt, hedder jo Ingeborg, Ingebjørg og Inger.
Men rettelsen i 1964-versionen ignorerer helt navnemønsteret, eftersom forfatteren i stedet vælger at knytte forbindelsen til En flyktning krysser sitt spor og
betagelsen af søsteren. Ni år efter 1955-udg. er det åbenbart magtpåliggende for
Sandemose – endnu en gang – at fastslå den betydning, hun har haft for Espens
liv. Desuden nedtones elementet af kvindens valg, for mens det i 1932-udgaven
ser ud til, at Inga forkaster Eivind (inklusive dennes venskab med Espen – eller
måske ligefrem på grund af det?) opløses trekanten i 1964-udgaven, fordi en
handlekraftig bejler dukker op.
I det følgende korte afsnit “Misery Harbor” hedder det, at “skyggen av vennen Eivind Harre” følger Espen på hans vej over Newfoundland, og at “det
skjedde at skyggen vilde ta Eva fra ham” (Klabautermannen, s. 204, henholdsvis
s. 178). En kompliceret omstændighed ved navneskiftet i 1964-versionen er, at
mens Espens forelskelse i Agnes fremgår af En flyktning krysser sitt spor, hedder
hans lillesøster Eva i En sjømann går i land.
Det skal tilføjes, at hverken den ene eller anden version af Klabautermannen
rimer med beskrivelsen af Eivind Harre i En flyktning krysser sitt spor, eftersom
han dér aldrig sættes i
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forbindelse med Agnes. – En variation af beskrivelsen af rivalernes venskab
finder man i historien om den vilde hankat og den tamme hankat i Vi pynter oss
med horn (s. 17).
Den første danske oversættelse af Klabautermannen udkommer i 1963. Heri
anvendes navnet Inga, og det er i det hele tydeligt, at det er den oprindelige
1932-udgave, som benyttes, og ikke et af forfatteren gennemrettet eksemplar af
bogen – det er ganske vist altid farligt at oversætte tilbage, især når det drejer
sig om sprog, der er så nærtstående som dansk og norsk, men hvis man ser på
ovenstående eksempel 4, 5 og 8, kan der ikke være tvivl. Dette betyder, at
Sandemoses ønske om at indflette Agnes i Klabautermannen må være af meget
sen dato. Det omhyggeligt konstruerede navnemønster ofres til fordel for en
understregning af den incestuøse drift.
*
Af hensyn til overskueligheden benyttes kun pile i oversigten; hvis det tillige
skulle anføres i diagramform, om hele teksten eller et udsnit af den anvendes,
om det drejer sig om en forkortet version eller tilføjelser osv., ville der hurtigt
komme et mylder af stiplede linier, enkelt- og dobbeltpile m.v. De nærmere relationer mellem teksterne er under alle omstændigheder forklaret ovenfor; vedrørende “Når ulykken er ute” og “Skånske Hanne”, se p. 177-179.
“Havets glade Hundehvalp: Springeren”

“Klabavtermanden”

“Rejsen til Amerika”

Mænd fra Atlanten

Klabavtermanden

Klabautermannen

“Når ulykken er ute”

“Skånske Hanne”
(Der stod en benk i haven og
En flyktning krysser sitt spor,
1955-udg.)
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Noter til kapitel 6
1

I artiklen “Skuta som teaterscene” (Frivakt nr. 3, marts 1960) fortæller Sandemose,
at han som ung dansk forfatter blev opfordret af en bekendt til at vælge skibet som
ramme om en bog: “Jeg kom da inn på tanken om en eventyr -roman
(Klabautermannen, kom den til å hete) hvor drøm og virkelighet kunne gå i ett og
det ingen smålige hensyn ble tatt til hva som kunne hende og ikke hende.”
Ud fra tekstens sammenhæng må der – trods stavemåden – være tale om 1927versionen. I artiklen afvises anmelderes påstand om indflydelsen fra Joseph
Conrad, bl.a. ud fra at Sandemose overhovedet ikke havde forsøgt at skildre “sjøfolk i egenskap av sjøfolk.” Det understreges, at romanen er et tidløst eventyr, eller
at handlingen i det mindste udspiller sig så langt tilbage som i den første fjerdedel
af 1800-tallet.
Placeringen vil nok overraske de fleste læsere. Desuden er det besynderligt, at
Sandemoses argument er, at handlingen foregår “ombord på en brigg, en skipstype som så vidt jeg vet var forsvunnet allerede i våre oldeforeldres tid.” I
Sandemoses oldeforældres tid blev der tværtimod bygget masser af brigger.

2

Navnet Ariel har et par associationer fra engelsk litteratur; hos Milton er Ariel en
engel, mere kendt er nok Shakespeares luftånd. At en luftånd giver navn til et skib,
der sejler for vindkraft, kan lyde meget poetisk, men eventuelt kan man også lægge
noget i ordets oprindelige betydning, nemlig alter. Det rimer i hvert fald med
mandskabets opfattelse af Anna.
I Aksel Sandemose mener Randi Birn, at handlingen i romanen er inspireret af
Shakespeares The Tempest:
“[Sandemose] has transformed Shakespeare’s gentle fantasy into a bitter statement, where evil triumphs over good, and where the dream of love and
beauty, when transformed into reality, becomes a weapon of terror and
destruction.” (s. 12).
Inden denne konklusion trækker Randi Birn imidlertid nogle paralleller, der
presser Sandemoses roman vel meget.

3

Første strofe i digtet “Barn” (Berlingske Tidende, 23/9 1927) er identisk med første
strofe i tilegnelsen; anden strofe er helt strøget i avisversionen, og i stedet er tilføjet to andre, der fører frem til den sokratiske morale, som forfædrene har indset:
“Ved Sandhed er nær den, som slet intet véd.”
I en anmeldelse af Martin Andersen Nexøs Digte (København, 15/12 1926) skriver
Sandemose: “Martin Andersen Nexø er ingen Lyriker – naar han skriver Vers.” Det
er ofte fristende at bruge
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samme formulering, når man sammenligner lyrikeren Sandemose med prosaisten
Sandemose.
4

Jf. prologen til “Skipperen” i Vi pynter oss med horn: “Overfor døden blev de brødre,
som ikke trengte noen paragraf for å samle sig i et bange rop til den Allmektige om
å få møte sine kjære i himmerike.” (s. 41).
5

Jf. Vi pynter oss med horn, hvor kvinden som guddom om bord på skibet først
repræsenteres af træfiguren Gulnare, dernæst af visionen om den jomfruelige
Helga; i denne roman er det Gullhesten, der står for et nøgternt syn på sidstnævnte og den fare, som Helga nu (uafvidende) udgør for stemningen om bord: “Jeg
burde reist i land den kvelden og holdt henne for munnen mens jeg tok drømmen
av henne.” (s. 246). Man kan dog formode, at denne forsinkede altruisme er blandet med kontant liderlighed. – At Gullhesten ikke har prøvet lykken hos Helga
under opholdet i Eskefjord er der to mulige forklaringer på: Enten vil han ikke løbe
risikoen for at blive afvist, eller også holder han sig tilbage af hensyn til Bjarne.
To andre berøringspunkter mellem Klabavtermanden og Vi pynter oss med horn er
Claes Winckels fantasi om, at et barn om bord ville se på mandskabet som “store
solide guder, like mange snilde pappaer som det var mannfolk ombord” (s. 44) og
Gullhestens teori om, hvorfor matroser så ofte skifter hyre: Et fællesskab bygges
op, men går i stykker, fordi der mangler “et limstoff, – kvinnen og barnet.” (s. 297).
I Brudulje varieres formuleringen: “På et skib var tilværelsen ute av balanse fordi
det ikke fantes kvinner og barn.” (s. 148). I Klabavtermanden forbliver mandskabet
på samme skude år efter år på grund af Anna og Viktor.

6

I “En dikter krysser sitt spor” analyserer Jorunn Hareide især Ødipus-konflikten,
som den fremtræder i Klabautermannen. Med hensyn til Klabavtermanden opridser
hun følgende skema:
“Skipper = “far”, hans hustru = “mor” og mannskapet = “sønnene”. [...]
“Sønnene” elsker og tilber “moren” og hater og misunner “faren”. De vil alle
gjerne ha hans plass, og til slutt dreper en av “sønnene” ham.” (Edda hefte 4,
1969).
Det kan imidlertid diskuteres, om matroserne (“sønnerne”) på den måde kan
skæres over én kam. Som anført skiller Gösta sig på nogle punkter ud fra de andre,
og det er måske også tvivlsomt, i hvor høj grad de andre vil “ha hans [Klintes]
plass”; Anna står for dem som en gudinde og derfor fjernt fra de kvindebilleder,
som de dyrker under deres bordelbesøg. Da de nærmer sig skærene,
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er formuleringen da også, at de ikke under Gösta at få Anna (Klabavtermanden, s.
141).
7

Det er uklart, hvorfor dette udtryk skulle referere til Klintes “kverulerende og rethaveriske Sind” (Klabavtermanden, s. 135); i gængs betydning referer claw ikke til
karaktertræk, og ordets maritime indhold (at klare) giver heller ingen mening her.

8

Manden med leen, der ellers forbindes med landjorden, er på et tidspunkt ved at
stige om bord som passager (s. 34), og natten efter begravelsen ser besætningen
Tors genfærd på havet (s. 73); disse elementer er imidlertid enkeltstående og skal
sandsynligvis blot bidrage til romanens generelle atmosfære af overtro.

9

I Vi pynter oss med horn forekommer Prestens syn af ligkisten (s. 275) derimod udelukkende at være betinget af, at han samme dag har overværet styrmandens begravelse.

10

Jf. det mere nøgterne ordvalg i et sørlandsbrev om himmelfænomener:
“På sensommeren 1917, et sted ute på Atlanteren, så jeg fem soler gikk ned.
De lå ved siden av hverandre i synsranden, og det vakte betydelig oppsikt
om bord. Jeg tror aldri noen har tatt historien helt alvorlig, og sånt kan jo
være ergerlig.” (Aktuell nr. 10, 15/5 1948).

11

I denne artikel forekommer henvisningen til hollænderen i forbindelse med beskrivelsen af en stædig og arrig skipper, og jeg-fortælleren, der er forhenværende
sømand, kan som tidligere nævnt tillade sig at se overbærende på myten: “[...]
havde der været noget om det gamle Sagn [...]”

12

I Brudulje hedder det, at bestik-kompasset “stod med vekter og greier som en klabautermann i mørket.” (s. 109). Der er ingen antydning af uhygge i denne sammenligning – selv om den anstilles af Espen, der er tidligere sømand og i En flyktning
krysser sitt spor har redegjort for navnets betydning. Her befinder han sig imidlertid om bord på S.S. Ginger og i et farvand (nær Antillerne), hvor klabautermanden
ikke hører hjemme.

13

Mange år senere, i den morsomme “Skamstøtten. En innsender-batalje i en Osloavis, anno 1975”, kommenterer “P. Due, forfatter, bokholder” de mytologiske
begreber på en måde, så Sandemoses selvironi fremtræder tydeligt. P. Due er
bekendt med, at man “i den gamle og prektige tiden som Snorre skrev så vakkert
om, skjelnet mellom to mennesketyper, nemlig lykkemannen og
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nidingen. Med lykkemann mente de ikke en som sånn akkurat var tilfreds, men en
som hadde hell med seg, fordi de gode, gamle gudene sto på hans side. Nidingen
var den som sånn sett var mindre heldig.” (Aktuell nr. 6, 22/3 1947).
14

Denne udredning leder tanken hen på Jens Nordhammer i “I Livets Korridor”; han
varsler ganske vist et forlis (Storme ved Jævndøgn, s. 131, 143), men eftersom han
ellers ikke har nogen tilknytning til havet og – nok så væsentligt – ved slutningen
af novellen fortrøstningsfuldt kan gå i sin grav efter at have sørget for Kresten og
Hennys ægteskab, kan han ellers ikke placeres i mytologien.

15

Et citat fra sagaen står som motto for En sjømann går i land (s. 5); den væsentligste
sætning er Glams udsagn: “Nu lover jeg dig Gretter, at du skal bli en mann uten
lykke.”

16

Ludvig Holsteins næsten 2 sider lange konsulentudtalelse fra januar 1927 anbefaler udgivelse og rummer kun en indvending mod “Optrin, som virker unødvendigt raa. Saaledes det brutale Optrin i Kahytten ved Bogens Slutning, hvor Barnet
overværer Skipperkonens og Matrosens, skal vi sige, Bryllupsnat i Kahytten.” I
brev af 25/1 1927 skriver Sandemose, at han har foretaget “den ønskede Rettelse.”
Holsteins fremstilling af handlingsgang og tematik svarer nøje til indholdet af den
færdige bog, og han nævner ikke med ét ord lykkemand-nidding eller hollænderklabautermand; det er derfor usandsynligt, at mytologiske henvisninger skulle
være røget ud i perioden januar-marts 1927. (Væths samling, Det kongelige
Bibliotek).

17

I 1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor er den Grønbech-inspirerede sætning
om den ønskede sammensværgelse med guden udeladt.

18

Se Johannes Væth: “Omkring “En flyktning krysser sitt spor”” (På sporet af Sande mose, s. 71-106) og Ole Storm: Janteloven, s. 192-193 og s. 205-208.
11/2 1974 skriver Johan Borgen til Ole Storm:
“Jo, det har sin riktighet at jeg hjalp Sandemose med Klabautermannen.
Meningen var nok at vi skulle sitte sammen om oppgaven, men den slags
kan jeg ganske enkelt ikke, ikke med noen, enn si med A.S. Og dog var vi den
gang gode venner. Siden en gang – i et selskap hos Alice Lüttkens – falt talen
på fenomenet. Da truet han med å drepe meg hvis jeg påstod noe så absurd
som at jeg hadde oversatt romanen.
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Isteden valgte han å brekke tommelfingeren på Sven Erixson, for siden å
anmelde meg til politiet for å ha stjålet Eyvind Johnsons skrivebord fra ham,
Aksel S. Disse og andre desperate påfunn forklarte han senere med sitt klimakterium. Jo, han var visselig en tungt fordøyelig person.” (Janteloven, s.
207-208 og Ole Storms arkiv til samme).
19

Et andet aspekt af brodermotivet forekommer i V, 2, hvor Tor og Kristus omtales
som brødre, og korset beskrives som et hammertegn (s. 213).

20

Den uforståelige hentydning til mordofferets navn er af Johannes Væth forklaret på
biografisk basis: Ashley skal være en omskrivning af Aksel og Arrow (pil) hentyde
til fallossymbol. At Espen Arnakke (Sandemoses alter ego) myrder Ashley Arrow
skal dermed betyde, at han tager livet af ungdommens onanist. (Gæsteforelæsning
på Universitetet i Trondheim, 1982; manuskriptet i Væths samling, Det kongelige
Bibliotek).

21

Hvortil kommer, at Sandemose har bidraget til sin mytologi ved at anvende episoden i “Minner fra andre dager” (Aktuell nr. 21, 18/5 1963). Det er en af de meget få
epistler, der ikke er skrevet i 1. person, men læserne kan nemt opfatte indholdet
som selvoplevet, herunder:
“Han hadde sittet under en gammel furu og skreket. Det var i øde skog på et
annet kontinent og han var kommet i skade for å slå en annen ihjel. [...] nu
hadde han med et godt stykke passert sine seksti år.”
Hvis det undertiden er svært at adskille Espen Arnakke og Aksel Sandemose, må
man sige, at sidstnævnte ikke er uden skyld i det.
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Sandemoses rejse til Canada og USA (august 1927-februar 1928) afstedkommer en omfattende produktion. Inden emigrationen til Norge i maj 1930 er det
mest håndgribelige resultat romanen Ross Dane, der udkommer 29/9 1928, men
i dagblade m.m. trykkes desuden 10 artikler og mindre indlæg, der specifikt
drejer sig om udvandring, 27 kronikker og artikler, der tager udgangspunkt i
forfatterens rejseoplevelser, samt 1 digt og 7 noveller.1 Bortset fra at være flittig
ved skrivemaskinen demonstrerer Sandemose i udpræget grad sans for genbrug:
Kortere passager fra 5 af artiklerne anvendes i anden sammenhæng i Canadatekster i andre blade.
Optryk i danske aviser og/eller oversættelse til norsk eller svensk af de
oprindelige tekster forekommer i 21 tilfælde, helt frem til 1950’erne.
“Billeder fra en lang reise” (Aschehougs Magasin nr. 7, juli 1935) er en redigering af 5 tekster (plus en kraftig komprimering af en sjette) fra 1927-1928.
I alt 17 gange trykkes noveller eller artikler senere i bogform; “Redvers”
(Berlingske Tidende, 20/8 1928) optræder således under titlen “En vandrer får
influensa” i Sandemose forteller og hedder “Forkjølt reisende” i Dans, dans, Roselill
-.
Hertil kommer, at enkelte episoder fra artikler også genfindes i Ross Dane.
Efter medio maj 1930 regnes Sandemose for norsk forfatter. Hvis opgørelsen
for Canada-relaterede tekster føres frem til udgangen af 1932, hvor En flyktning
krysser sitt spor begynder at rumstere i kulissen, skal til ovenstående liste tilføjes
2 artikler (begge på dansk), 2 noveller og En sjømann går i land.
I to tekster, der er trykt i juli 1927, tager Sandemose så at sige rejsen på forskud. Det drejer sig om “Natten” (Berlingske Tidende, 13/7 1927) og “Canada som
Fremtidsland” (Hareskov Grundejerblad nr. 14, 15/7 1927).
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“Natten”, der på grund af ulvemotivet kort er omtalt i kap. 7 (p. 67), foregår
et ikke nærmere angivet sted i Canadas eller Labradors ødemark, hvor en gruppe mænd har slået lejr; sandsynligvis er de jægere, eftersom rifler indgår i
udrustningen. Den centrale person er danskeren Vilfred. Det fortælles ikke, om
han er på kortvarigt ophold eller er indvandrer, men en sætning om “fjerne
Barndomsdage, naar han fra en Jolle dykkede ned til Fjordens Østersbanker”
minder om den emigrant-nostalgi, som Sandemose ofte vender tilbage til.
“Natten” giver ellers ingen holdepunkter for en karakteristik af hovedpersonen, men det er første gang, navnet Vilfred anvendes af Sandemose; fortsættelse
herom følger senere i dette kap.
CHRISTIAN MIKKELSEN OG CANADA SOM FREMTIDSLAND
“Canada som Fremtidsland” er en anmeldelse af Christian Mikkelsens bog af
samme navn. Den får en overvejende positiv omtale som en nyttig bog for danskere, der påtænker at emigrere, men Sandemose har dog, som så mange gange
senere, et falkeblik hvad angår trykfejl og tanketorsk. Det er heller ikke godt at
vide, hvad Christian Mikkelsen har syntes om følgende form for ros: “Bogen tiltaler netop ved sin ganske uliterære Tone.”
Som sagt er anmeldelsen skrevet før Sandemoses afrejse og altså på et tidspunkt, hvor hans kendskab til det nordamerikanske begrænser sig til
Newfoundland. Alligevel udtrykker han sig, som om hans bedømmelse af
bogens kvaliteter bunder i, at han ved selvsyn kender til canadiske forhold –
omend han plumper i en enkelt gang: “Helt rørt (og overbevist) bliver man ved
Fortællingen om, hvordan de danske Dialekter er bedre bevaret i Canada end i
Danmark [...]” Hvis anmelderen er så godt inde i dansk-canadieres forhold, som
han ellers giver udtryk for, bør en sådan oplysning jo ikke være en nyhed for
ham. Han kunne måske blive rørt, hvis forfatteren udtalte sig i et følelsesladet
sprog, men “overbevist” giver ingen mening.
Én forklaring på Sandemoses postulerede ekspertise er, at han gerne vil have
læserne til at forstå, at anmelderen ved (mindst)
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lige så meget om emnet som forfatteren – Hareskov Grundejerblad er ganske vist
et ydmygt organ at lufte ens kyndighed i, men anmeldelsen kan have været
omkring andre redaktioner først. Den anden forklaring er, at Sandemose jo allerede i tidligere tekster har givet det udseende af, at han har været i Canada, og
derfor vil det virke påfaldende, hvis han pludselig befinder sig på samme plan
som de læsere, bogen er henvendt til.
Når omtalen af bogens indhold sammenholdes med de kronikker, som
Sandemose begynder offentliggørelsen af nogle måneder senere, ligner anmeldelsen en huskeseddel, for her står i miniformat, hvad Sandemose efterfølgende
dyrker – og undlader at skrive om. For eksempel påtaler han: “Skriftet har sine
Mangler. Man synes saaledes, at Forfatteren hellere maatte have [...] udeladt hele
Indledningen, der omhandler Rejsen til Canada.” Hvilket da også -næsten – er,
hvad Sandemose selv senere gør, eftersom hans egen beretning begynder ved
indsejlingen til Belle Isle strædet.
Når han i det følgende afsnit af anmeldelsen roser Mikkelsen for i omtalen af
næringsveje og fremtidsmuligheder at holde sig “strængt til det, som i
Hovedsagen har Interesse for danske Udvandrere” udstikker han en kurs for
sine egne fremtidige tekster, og andre sammenfald mellem referat af bog og
senere artikler ses i følgende emner: Opsøgning af danskere i Canada og gengivelse af samtaler med dem; det danske sprogs fremtid i det nordamerikanske; og
skellet mellem “dem, som arbejder, og dem, som driver”, som pointeres talrige
gange. Hvis ordet “Bogen” i det følgende citat udskiftes med “artiklerne”, virker bedømmelsen profetisk: “Spredt i Bogen og kanhænde lidt for overfladisk
behandlet gives der Skildringer af den canadiske Befolkning [...]”
Ved en sammenligning mellem hele fremstillingen i Canada som Fremtidsland
(altså ikke blot de emner, som nævnes i anmeldelsen) og Sandemoses tekster
finder man yderligere sammenfald: Kirken som samlingspunkt i de danske
kolonier og økonomiske forhold, herunder jordpriser. Kvindernes forhold og
klasseskel i det canadiske samfund behandler Sandemose noget mere udførligt
end Mikkelsen. Ligesom denne skildrer Sandemose også Canadas geografi; til
gengæld er det småt, hvad man i artiklerne kan læse
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om indenrigspolitiske forhold.
Det lader således til, at Sandemose har studeret bogen grundigt, men det er
ikke til at sige, om han bevidst har kopieret Mikkelsens fremgangsmåde og
emnevalg. Mange af de parallelle iagttagelser, som fremkommer i artiklerne, kan
naturligvis skyldes, at han ligesom Mikkelsen har rejst rundt og har brugt sine
øjne.2 Der er store forskelle i stil og ordvalg, for Mikkelsen dyrker konsekvent en
inderlig og hjertevarm skrivemåde og kan indflette ordene “Danmark” og
“dansk”, så det her i 1990’erne er lige før Carl Brissons genfærd bryder ud i
sang.
Otte måneder senere skriver den netop hjemvendte forfatter mindeord over
Mikkelsen i “Eftermæle” (Vendsyssel Tidende, 6/3 1928). Mellem de smukke linier om afdøde opnår Sandemose også at placere sig selv, eftersom han omtaler en
række breve, som han og Mikkelsen udvekslede,3 herunder en opmuntrende
epistel som Mikkelsen modtog umiddelbart efter at være blevet udsat for en
række angreb i aviser: “[...] og han troede til sin Død, at jeg havde været Guds
Redskab, og at en højere Magt havde ført min Haand.” Måske ligger der i mindeordenes beskrivelse af Mikkelsens bog også en anbefaling af, hvordan læserne burde forholde sig til Sandemoses egne artikler:
“[...] hvad han skrev om Canada var sandt. Det var ikke den fulde
Sandhed, thi den hører der mere end en Menneskealder til at finde. Men
Redaktør Mikkelsen saa paa kort Tid forbavsende meget, og han skrev
Sandheden om alt, hvad han saa.”
Mikkelsen nævnes også i foromtalen af et radioforedrag (udsendt 20/4 1928),
hvor Sandemose betegner programmet som et led i oplysningsarbejdet for danske emigranter på linie med Mikkelsens bestræbelser (Radiolytteren, 14/4 1928).
Som Johannes Væth udtrykker det, skriver Sandemose om Canada “med en
for ham ikke ukendt fordomsfrihed i omgangen med realiteterne” (Aksel
Sandemoses Canada, s. 10): Dels er der
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skråsikre udsagn om dette og hint, dels har jeg’et i teksterne ikke ligefrem været
ude for alle de oplevelser, som postuleres; i “Aksel Sandemoses Canada-romaner” (Fra Canada til Kjørkelvik, s. 29-54) giver Bent Dupont et par eksempler på,
hvordan dagbogsnotater dramatiseres og dansk-canadieres erfaringer forestiller
at være Sandemoses egne, når der skal produceres artikler. I “Aksel Sandemoses
forfattarskap – ikkje ei forteljing om ein mordars barndom, men om ein løgnars
manndom” skriver Einar Økland:
“Sandemose var ein meister i å legitimere seg i teksten. [...] Eg ser på ein
stor del av dei hint til eigen lærdom, eiga erfaring, eigne opplevelser o.l.
som “knep” han nyttar for å få teksten til å bli spennande og truverdig.”
(Forfatterens litteraturhistorie bind 4, s. 13).
De følgende sider omhandler dels det Canada-billede, som Sandemose tegner
under og de første år efter rejsen i kronikker m.m., dels de retoucheringer som
eventuelt foretages, når der bliver tale om genanvendelse. Efter en gennemgang
af de artikler og indlæg, der specifikt drejer sig om emigration og emigranters
første tid i Canada, følger en omtale af digtet og novellerne.
Efter flytningen til Norge publiceres enkelte nye Canada-tekster, der på grund
af opsummeringen i Sandemose forteller (sammen med danske forlæg) også
behandles i dette kapitel. Nogle faktiske forhold, der kan medvirke til at kaste
lys over teksterne, kommenteres løbende, fortrinsvis i noterne.
Kap. 12 slutter med en kort omtale af Ross Dane. Eftersom Espen Arnakke er
hovedperson i både En sjømann går i land og En flyktning krysser sitt spor følger
gennemgangen af Canada-roman nr. 2 først i kap. 14. September behandles i kap.
15.
SANDEMOSE SOM REJSENDE KORRESPONDENT
“Fra Belle-Isle til Montreal”: Forlæg og versioner
Den første kronik fra rejsen er “Fra Belle-Isle til Montreal” (Berlingske Tidende,
8/10 1927) og omhandler de sidste cirka
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1.600 kilometer, før Sandemose går i land.
En del af teksten er genbrug af afsnit fra “Sommer under Labrador” fra 1923,
men nu med en personlig indfaldsvinkel, som om Sandemose selv har talt med
en fisker med afgnavede fingre. Der lægges vægt på, at Belle Isle, Labrador og
Newfoundland repræsenterer et gensyn:
“I ti Aar har jeg længtes efter disse Steder paa samme Maade som jeg vel
skal opleve at længes mod Danmark herfra. To steder føler jeg mig hjemme. [...] Den Mand, som har to Hjemlande, bærer altid Drømmen i sit
Hjerte. [...] jeg havde tænkt mig, at en Baad vilde lægge til efter Post her,
og jeg vilde have gaaet fra Borde med den. Men det blev ikke saadan.”
Beskrivelsen af længsel og hjemlande lægger op til et af de følgende afsnit,
hvor de rådvilde emigranter går fra borde i Quebec, og desuden giver kronikken et billede af den berejste forfatter, der må formodes at have opholdt sig et
godt stykke tid på de omtalte steder for ligefrem at føle sig hjemme dér. Det
røbes ikke, hvad baggrunden er, og hvad den ti år gamle længsel præcis dækker over, men muligvis håber Sandemose på, at læserne husker titlen på hans
debutbog. Implicit trækker forfatteren en linie til tidligere tekster ved at nævne
vildfarne træstammer fra tømmerlejre og fantasere om, at en af dem en dag
hales om bord i en skonnert ude på Atlanten. Først mod slutningen af kronikken er der afsnit, der direkte relaterer til Canada: Myndighedernes hjælpsomhed og venlighed, da de nervøse emigranter går i land (som en kontrast til modtagelsen i USA), og som vidnesbyrd om frugtbar jord – og dermed en god fremtid – er der synet af store skibe for udgående med korn i lasten.4
En tredjedel af teksten (beskrivelsen af St. Lawrence og af emigranterne) bliver uden ændringer til en tredjedel af “Porten til Canada” (Sorø Amtstidende, 5/6
1928); kronikken udspiller sig tættere på første anløbshavn og indeholder intet
om forfatterens tanker om Labrador og Newfoundland.
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Da “Fra Belle-Isle til Montreal” anvendes i afsnit 1 ud af 5 i “Billeder fra en
lang reise” (Aschehougs Magasin nr. 7, 1935), forsynes den med en indledning på
en halv snes linier, der indeholder den oplysning, at det drejer sig om en rejsedagbog; at forlæg til hele indholdet har været trykt før nævnes ikke, man skal i
stedet få indtryk af, at Sandemose sidder med sine notater fra dengang og plukker ting og sager ud. Året for rejsen er angivet til 1927, men i stedet for den første rejse til Canada hævdes det at være den tredje, og denne gang “gjorde [jeg]
op med meg selv at jeg ikke vilde være der -” I tråd med denne indledning
møder man på ét punkt en mere reflekterende fortæller end i “Fra Belle-Isle til
Montreal”: Der er ganske vist også nu tale om en længsel efter at gå i land, men
desuden tilføjelsen “og vilde kanskje heller ikke forlate båten hvis jeg kunde.”
Og parallelt med den ti år gamle længsel i kronikken tales der om hjemkomst i
forbindelse med Labrador og Newfoundland, men det drejer sig nu om “et land
som jeg denne gang drog forbi! Vokt vel på ditt hjerte og reis til nye steder!”5
Selv om der som ovenfor nævnt er tale om nogle tilføjelser, er afsnit 1 i
“Billeder fra en lang reise” væsentlig kortere end “Fra Belle-Isle til Montreal”;
beretningen om fiskeren med afgnavede fingre er helt strøget, og når der fortælles om emigranterne, der går i land, står der intet om de hjælpsomme myndigheder. I stedet er der en kommentar til den senere udvikling, og præteritumsformen i stedet for præsens, som ellers anvendes i det foregående og efterfølgende afsnit, angiver at resten af teksten er af lidt ældre dato: “Det var noen
av de siste som overhodet slapp inn ....”6
Sammen med ni andre Canada-tekster trykkes afsnit 1 i Sandemose forteller,
blot uden den lille indledning. Teksten hedder nu “Gjensyn”, og rettelserne er af
kosmetisk art.7 I Årstidene hefte 9/10 er titlen “Tilbakekomst”, og her er sætningen om immigrationsstoppet strøget. Begge titler understreger, at fortælleren
tidligere har været på de kanter.
Historien om den første kronik fra rejsen kan dermed skitseres som følger:
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A “Sommer under Labrador”, avisartikel 1923. Beretningen om fiskerne med
afgnavede fingre udgør en tiendedel af denne tekst.
B “Fra Belle-Isle til Montreal”, avisartikel 1927. En tredjedel af teksten er en
stærkt udvidet (600%) version af ovennævnte afsnit i A, hvorunder hörensagen
bliver til personlig iagttagelse.
C “Porten til Canada”, avisartikel 1928. Består for en tredjedels vedkommende af en tredjedel af B, ellers nyskrevet. Indeholder intet af A; udelader de personligt farvede afsnit om længsel, hjemkomst, m.m. i B.
D “Billeder fra en lang reise”, tidsskriftartikel 1935. Foregives i den korte nyskrevne indledning at være uddrag af en otte år gammel rejsedagbog. Lidt over
40% af B udgør afsnit 1 af 5. Ingen spor af A. Nyt syn på “hjemkomst”.
E “Gjensyn”, kapitel i Sandemose forteller (1937). Første af ti tekster med relation til Canada (i alt 60% af bogens indhold). Svarer til D, bortset fra enkelte
sproglige ændringer og udeladt indledning (afsnit 2-5 af “Billeder fra en lang
reise” anvendes også som særskilte kapitler i Sandemose forteller; herom senere).
F “Tilbakekomst”, kapitel i Årstidene hefte 9/10 (1954). Et af ni kapitler med
relation til Canada. Svarer til E, bortset fra sætning heri der angiver tidsperspektiv. De andre otte Canada-tekster i Årstidene stammer også fra Sandemose
forteller (udeladt herfra: “Hesten”).
Det er ikke hensigten at følge de øvrige Canada-tekster til dørs på samme
måde, men opstillingen giver et indtryk af Sandemoses arbejdsmetode og gælder for mange af de artikler, som omtales i dette kap.: En beretning bliver til
noget selvoplevet og indgår i en større helhed (A → B); nogle afsnit i denne kan
bruges i en anden tekst i en anden avis (B → C); en ny sammenhæng etableres
og en delvis ny jeg-fortæller dukker op (B → D); i bogform genskabes den
oprindelige inddeling (D → E), som bibeholdes i Sandemoses eget tidsskrift i
forfatterskabets opsummeringsfase (F). – På lignende måde indgår artiklerne fra
1938-rejsen til Newfoundland og Caribien i Brudulje og bliver senere trykt som
selvstændige kapitler i Årstidene.
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“I Pennsylvanien”
I den første kronik hinsides Atlanten er Sandemose parat til at gå i land i
Montreal. I den næste har han flyttet sig 500 km til Toronto, men kun for en kort
bemærkning, for som titlen “I Pennsylvanien” angiver, drejer teksten sig om forhold i USA, bl.a. spiritusforbuddet. Den er trykt i Morsø Folkeblad (14/10 1927),
hvad der må formodes at være den væsentligste anledning til blandt Eries indbyggere at nævne broderen Anton Nielsen og en anden forhenværende morsingbo.
Størstedelen af Canada-teksterne drejer sig om danske udvandrere, der
beskæftiger sig med landbrug og bor i nybyggerkolonier. Landbrug er der ingen
af i Erie, og kolonien i teksten består af sommerhuse, men forfatteren kommer
ind på emigrantproblematikken i almindelighed, da broderen refereres for at
sige: “Naturligvis tænker vi meget paa Danmark. Men vi vender ikke hjem.”
Baggrunden er de gode materielle vilkår; Sandemose nævner huse, sommerhuse og biler og filosoferer over, at de samme mennesker i Danmark “var bleven
Arbejdsmænd med Fattigmands Skæbne.” Samtidig pointeres det, hvor hårdt
de har arbejdet, og hvor selvfølgelig denne tankegang er i USA – hvorved kronikken ligger på linie med artiklerne fra Canada – samt at misundelse over
andres fremgang er et ukendt fænomen; et udsagn som måske med særlig tilfredshed placeres netop i Morsø Folkeblad. I det hele taget er “I Pennsylvanien”
en tekst, der ikke nævner negative sider ved emigration, og i forfatterskabet som
helhed er den en sjældenhed ved, at den tillader en storebror at fremkomme
med ræsonnementer (om immigration og de negative konsekvenser af spiritusforbuddet), som den skrivende lillebror kan tilslutte sig.
Manitoba
“Høst i Canada” (Berlingske Tidende, 23/12 1927) indledes med et mindre positivt billede fra Winnipeg, Manitoba: Indvandrere der tigger i stedet for at arbejde, selv om der er masser af ledige stillinger. Den forklaring, som Sandemose
får, er at til Canada kommer “alle de Europæere, der vil spinde Guld. Nogle vil
arbejde for det, andre vil finde det [...]”
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Indledningen tjener som baggrund for tekstens beskrivelse af i alt 23 skrappe
dages høst hos tre forskellige farmere, der alle finder Sandemose temmelig uanvendelig som arbejdskraft. Derimod indfrier forfatteren ikke den lille hensigtserklæring, han kommer med: At skildre de nyere indvandrere, der enten er på
vej op eller ned, og ikke de danskere, der kom til landet for længe siden. Den
personlige oplevelse af det hårde arbejde8 skal i så fald ses som en advarsel til
håbefulde emigranter og en illustration af, hvor let det er at blive anset som en
slapsvans af en ældre dansk farmer, selv om man slider det bedste man har lært.
Et andet dunkelt punkt i teksten er, om høstarbejdet skal ses som et flashback
(en oplevelse før ankomsten til Winnipeg), eller om fortælleren i slutningen vender tilbage til byen, hvor han gjorde nogle iagttagelser, inden han lod sig hyre
som løsarbejder.
I “Billeder fra en lang reise” fylder stoffet fra “Høst i Canada” kun en halv
snes linier. De står i begyndelsen af afsnit 3 og er en meget komprimeret opsummering af de tre arbejdspladser. Den væsentligste forskel ligger i beskrivelsen af
modtagelsen det første sted: I “Høst i Canada” hører man, at konen “ikke lagde
nogen Begejstring for Dagen. Manden besvarede hendes ilde Miner med en
Skuldertrækning, der kunde betyde saa meget som: Han er ikke meget værd,
men der var ingen bedre.” Otte år senere er der ingen omsvøb: “Og så sa konen
bare ærsj! da hun så mig. Mannen svarte koldblodig: Det var ingen bedre å få.”
Nedvurderingen af fortælleren ligger i tråd med, at han i “Billeder fra en lang
reise” rejser fra farm nr. 3 efter at være blevet til grin, fordi han har skudt tre
tamme kalkuner.
“Winnipeg” (Berlingske Tidende, 30/12 1927) omhandler Sandemoses ophold i
byen, og ifølge denne tekst ankommer han direkte fra USA efter fem gruopvækkende døgn i toget.9 Det er indvandrerne, der præger byen, som kun på
overfladen er civiliseret, og i langt højere grad end i “Høst i Canada” kommenterer Sandemose her den iøjnefaldende kontrast mellem de danskere, som er
dovne, lider af selvovervurdering og/eller har en svag karakter, og dem, som
har energi til at skabe sig en fremtid.10 Den første gruppe møder han
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som plattenslagere eller småkriminelle; den anden gruppe er “Mænd af en
Støbning, som vi sjældent ser paa den anden Side Havet. Korte for Hovedet,
stejle og vanskelige, med Ansigter som Masker og Næver som Skovlblade,
ingen Tid at spilde paa Snak!” 11 Som en parallel til sætningen i “I
Pennsylvanien” om dem, som hjemme i Danmark ville være forblevet
“Arbejdsmænd med Fattigmands Skæbne”, berettes her om den arbejdsløse
skomager fra København, der efter et års arbejde i Canada kan sende rejsepenge
til kone og barn.
Men de spredte iagttagelser munder ud i fortællerens erkendelse af, at han
altid ville være en fremmed i Canada; den europæiske bevidsthed er for stærk
til et hamskifte.12 Et dansk element i kronikken er erindringen om “en stille
Eftermiddag i Ny Carlsberg Glyptotek”, men først i “Slaven fra Sumeriens land”
(Aktuell nr. 53, 5/12 1959) fortælles udførligt om stille dage gennem to kedsommelige år på grund af en stilling på stedet som kustode.13
En forkortet version af “Winnipeg” udgør afsnit 2 af “Billeder fra en lang
reise”. Der er kun en fjerdedel tilbage af den oprindelige tekst og ganske få tilføjelser; en af disse nævner, at turen fra Montreal (hvor afsnit 1 sluttede) er gået
via Pennsylviania, Detroit og Chicago. Strygningerne går ud over de afsnit i kronikken, hvor Sandemose diskuterer de forskellige typer af indvandrere, således
at afsnit 2 i realiteten kun beskriver to indtryk fra byen: En episode, hvor nogle
politimænd tager sig af et par tasketyve, og Vest-Canadas første lokomotiv placeret som et smagløst monument i en park; Sandemose skriver i “Winnipeg”, at
“det eneste, jeg forud havde hørt om Winnipeg, var, at man der havde et
Lokomotiv staaende som Monument i et Anlæg” – Mikkelsen nævner lokomotivet i Canada som Fremtidsland (s. 44).
I begge tilfælde kommer man i omarbejdelsen lidt tættere ind på fortælleren.
Det gamle lokomotiv minder ham i begge versioner om en ligvogn, men hvor
det i 1927 drejer sig om at følge “en kær Slægtning til Graven”, henvises der i
1935 til fortællerens mors begravelse; og hvor episoden med tasketyvene i
“Winnipeg” munder ud i, at mord og røveri er dagligdags hændelser over there,
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hvorfor danske avisreportager om amerikansk politibrutalitet er overdrevne,
slutter afsnit 2 i “Billeder fra en lang reise” med fortællerens ærgrelse over vanskeligheden ved at udtrykke sig på engelsk.14
“Winnipeg” i Sandemose forteller har kun ubetydelige ændringer i forhold til
versionen i “Billeder fra en lang reise”; i Årstidene hefte 9/10 udvides teksten
med en efterskrift fra 1954, hvorved den bliver 50% længere. Forfatteren er nu
dobbelt så gammel, som første gang han så lokomotivet, og kommenterer:
“Jeg tok ikke med i tankene de nybyggere som engang var kommet dit
i sine prærie-skonnerter [...] Jeg så ikke for meg den lykkens dag da de
åpnet sin første jernbane [...] da disse harde sliterne endelig kunne få
avsatt sine produkter.” (s. 141).
I stedet for at rette i den ældre tekst, hvilket Sandemose jo ellers ikke er bleg
for at gøre, bibeholdes her synspunktet fra 1927, 1935 og 1937, og først p.s.’et,
der også afslutter “Winnipeg” i Dans, dans, Roselill -, røber en senere viden om
forholdene. I øvrigt er rækkefølgen af Canada-artiklerne ændret i Årstidene, således at man ikke som i “Billeder fra en lang reise” og Sandemose forteller får en
tydelig fornemmelse af ruten.
Simon Hjortnæs og andre dansk-canadiere
De første udførlige beskrivelser af dansk-canadiere findes i “En Morsingbo,
jeg ikke traf” (Morsø Folkeblad, 12/4 1928) og “En kanadisk Præst” (Fyns
Venstreblad, 15/4 1928). Artiklerne dateres november 1927 og fortæller om forhold i Alberta, den vestligste af de provinser, Sandemose besøgte, og skueplads
for de tre romaner.
Som den første titel angiver, må Sandemose her nøjes med koloniens beskrivelse af morsingbo Jens Futtrup, der har gjort sig det til en vane at handle stik
imod folks forventninger – hvilket måske er grunden til, at forfatteren fascineres af ham og
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jager ham som et fantom. I den anden artikel er pastor Rasmussen ved Dalum
Højskole den centrale skikkelse; han får kun ros for sit arbejde i kolonien, men i
sætningerne om at hans kendskab til Danmark og højskoler går tilbage til før
århundredskiftet, ligger kimen til den velmenende, men virkelighedsfjerne og
tumpede pastor Frandsen i En sjømann går i land og September. Mere generelt
nævnes det, at udvandrerens “intime Samliv med aandelige Strømninger i
Hjemlandet afskæres, og han bliver ved at tænke sig Danmark som det var, før
han rejste.”
I Canada som Fremtidsland omtales Simon Hjortnæs som Dannevirke-koloniens
førstemand, velhavende, hjælpsom og patriarkalsk; Mikkelsen beskriver hans
karriere ved omhyggelige angivelser af årstallet for erhvervelsen af jordarealer,
prisen på dem og de aktuelle kornpriser. Sandemose nævner også Hjortnæs’
livsforløb et par gange i sine artikler; i “Nybyggere i Canada” (Morgenbladet,
18/7 1929) er det tydeligt, hvorfra Sandemose har fået inspiration til Ross Danes
første tid i Canada, men han henviser ikke til romanen, der var udkommet ti
måneder tidligere. Når han i “Simon P. Hjortnæs i Danmark” (Vendsyssel
Tidende, 5/12 1929) omtaler Hjortnæs med beundring og nævner ham som
hovedpersonen i sin bog, pointerer han, at skildringen er neddæmpet og “altsaa
for saa vidt urigtig, til Simon Hjortnæs’ Skade.” Artiklens beskrivelse af
Hjortnæs’ temperament og arbejdsevne stemmer med romanens karakteristik af
Ross Dane.15
Det mere udførlige portræt i “Simon Hjortnæs, Danskernes Konge i Canada”
(Hjemmet nr. 52, 24/12 1929) korrigerer på et par punkter den maleriske beskrivelse i “Simon P. Hjortnæs i Danmark”. Hvor det i sidstnævnte for eksempel
hedder: “Vore Diskussioner var flere gange paa Grænsen af Haandgribeligheder
[...]” er karakteristikken nu: “Han røbede liden Trang til at paanøde nogen sine
Meninger.” Ifølge artiklen i Hjemmet taler Hjortnæs “det reneste Dansk”, hvorimod han i den tidligere tekst “maatte standse og raabe op paa Engelsk, naar
han blev hidsig” under besøget i Danmark.
Ross Dane nævnes ikke i artiklen, men den grundige gennemgang af
Hjortnæs’ nybyggerliv viser adskillige paralleller mellem
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modellen og romanfiguren,16 og for den sags skyld også mellem Karen Hjortnæs
og Eva (“Karen Hjortnæs blev Kæmpens Overmand; saa snart hun talte, blev
Simon mild i Blikket.”) Desuden foregribes billedet af Ross Dane i En sjømann
går i land ved oplysningen om, at Hjortnæs har solgt sin gamle farm for at
begynde forfra. I den afsluttende beskrivelse, med henvisningen til danmarkshistorien, vender Sandemose tilbage til en tidligere udtrykt idé om emigranter
som det 20. århundredes vikinger (se p. 306).
Selv om det drejer sig om et portræt, fremkommer der både direkte og indirekte en karakteristik af forfatteren. Han er berejst, kan affærdige håbløs
Canada-romantik, og har flere gange været i nærheden af Hjortnæs, før han
opsøger ham, idet han først og fremmest har været interesseret i “de navnløse,
kæmpende Emigranter.” Ud fra de anekdoter, der fortælles, og den beundring,
der lægges for dagen, ser man også forfatterens egne træk: Handlekraft, viljestyrke og mistro til myndigheder.
Som det tidligere er anført, skelnes der i talrige artikler skarpt mellem danskere, der gider bestille noget, og danskere, der regner med at samle guld op fra
gaden, men i betragtning af den senere flytning til Norge er det værd at bemærke, at man i “Kulturen paa Prærien” (Aarhuus Stiftstidende, 11/6 1928) desuden
finder en sammenligning mellem danske og norske emigranter, og at den klart
falder ud til nordmændenes fordel: Danskeren har “mere Trællesjæl”, og mens
nordmænd er stolte, hvis det går andre nordmænd godt i det fremmede, reagerer danskere i en parallel situation med bagtalelse.
Kvindernes forhold
“Præriens Kvinder” (Aarhuus Stiftstidende, 22/3 1928) tager udgangspunkt i
håndfaste grupperinger for at belyse danske kvinders forhold i det fremmede:
De unge ugifte, de lidt ældre ugifte, de gifte kvinder, der først kommer til
Canada, når manden har etableret sig, og farmerkoner i almindelighed. Alene
ved disse grupperinger er Sandemose mere grundig i sin beskrivelse af forholdene end Christian Mikkelsen, der i Canada som Fremtidsland kun omtaler farmerkoner og udelukkende bemærker deres strålende humør (s. 57-58).
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Både de unge og de lidt ældre bliver hurtigt gift, men Sandemose hæfter sig i
“Præriens Kvinder” ved, at “disse ældre Piger ofte bliver til tunge Kors for deres
Mænd. [...] Hendes Skæbne blev bedre, end hun kunde vente, men hun beklager sig Aaret rundt.” Desuden bliver hun en magtfaktor i kolonien vedrørende
takt og tone.
De unge ugifte kvinder bliver hurtigt socialt velstillede og er eftertragtede
ægteskabsobjekter – dog ikke blandt canadiere, så de må se i øjnene, at deres
ægtefælle bliver en dansk indvandrer.
Hvad angår de gifte, anbefaler forfatteren kraftigt, at mand og kone emigrerer samtidig (han er dermed kommet på andre tanker siden mødet med ex-skomageren i “Winnipeg”), eftersom der så ikke ved genforeningen skal indfries
urealistiske forventninger fra hendes side vedrørende boligforhold, landskabet
m.m.17
De generelle bemærkninger om farmerkoners besværligheder går på ensomheden, deres mangelfulde engelsk og de stigende kontaktvanskeligheder med
børnene, der vokser op som canadiere. Simon Hjortnæs (her stavet Hjortness)
citeres for løsningen på problemerne, nemlig at de gifte udvandrere skal bosætte sig i danske kolonier for at farmerkonen ikke skal gå til i tungsind. “Nogle af
Canadas lykkeligste Kvinder lever i de danske Kolonier” istemmer forfatteren i
sin konklusion. I tråd hermed møder man i “Præriens Nat” (Berlingske Tidende,
25/3 1928) en temmelig ulykkelig kvinde, der bor på en ensomt beliggende farm
og ligefrem er bange for prærien. Ellers omhandler denne artikel ikke i særlig
grad emigrantforhold, men den afsluttende omtale af kvinden er effektfuld efter
den positivt beskrevne oplevelse af en kold nat alene på prærien, hvor
Sandemose, som i mange andre Canada-artikler, portrætterer sig selv som en
kyndig skytte med et hurtigt aftræk18 – i “Ungdom” (Dagens Nyheter, 30/5 1943)
vil han gerne have læseren til at tro, at han i 1916-1917 skød tre ulve på
Newfoundland; i senere versioner af teksten drejer det sig om en enkelt. Så sent
som i “Gaupespor” (Aktuell nr. 8, 21/2 1959) hedder det, at hvis bare Sandemose
havde haft riflen med sig, havde det ikke været “noen større kunst” at ramme
plet
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mellem de to lysende øjne på en los – i mørke og på 40 meters afstand.
I de øvrige Canada-artikler beskriver Sandemose ikke specielt kvindernes
situation; når deres forhold omtales, er de underordnet de enkelte teksters motiver. Hovedpersonerne i de tre Canada-romaner er i alle tilfælde mænd; fra Ross
Dane over En sjømann går i land til September lægges der i stigende grad vægt på
kvindeskildringen, men i September fra 1939 er Sandemose i mindre grad inspireret af sine rejseindtryk fra 1927-1928, end det er tilfældet i Ross Dane . I “The
Image of the Prairie Woman in Sandemose’s Diary and Published Work”
(Atlanten har så mange mil, s. 139-149) giver Christopher Hale nogle eksempler
på, hvordan iagttagelser i artiklerne (konen der er efterladt i Danmark, kvinders
depression, isolation osv.) også anvendes i romanform.
“Hjem til Danmark” (Dagens Nyheder, 10/6 1928), der med diverse digressioner beskriver sørejsen hjem, indeholder yderligere en skildring af kvinder, men
her tages udgangspunkt i de idealer, som filmverden skaber. Sandemose har
ikke større tiltro til Hollywood end i “Kvinden i Ødemarkens Film” (se p. 207),
og når han har været i biografen i Amerika, har han oftest følt sig flov.19 Hverken
Mary Pickford eller Pola Negri finder nåde for hans blik, men hovedvægten i
artiklen ligger på amerikanernes “Efterligninger af Filmens Kvinder i deres
Paaklædning og Væsen”, som betyder, at al selvstændighed forsvinder. Disse
betragtninger har ikke megen relevans for beskrivelsen af emigrantkvindernes
hårde nybyggerliv, og det nærmeste, man i de øvrige artikler kommer billedet i
“Hjem til Danmark”, er i “Redvers”, hvor den tåbelige pige passer glimrende
ind i den tåbelige historie (se p. 321-322).
“Saskatchewan”
I dobbeltkronikken “Saskatchewan” (Berlingske Tidende, 9/7 og 10/7 1928)
skildres en kort opdagelsesrejse, der åbenbart strækker sig over halvandet døgn,
i provinsen.20 Indledningen foregår i en lille stationsby, hvor Sandemose i en
utryg stemning
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får et elendigt måltid i en kineserrestaurant; et tilfældigt møde med en farmer
fører til, at han køber en gammel krikke og rider ud på prærien.
Teksten er en pendling mellem en oplevelse af præriens øde strækninger og
den civilisation og udvikling, som nybyggerne står for. Fortælleren begiver sig i
bedste western-stil af sted med et minimum af bagage og en riffel; ulve dukker
op, og han skyder en kanin til sin aftensmad. Men samtidig oplyses hele horisonten af halmbål; betagelsen over landskabet skyldes i lige grad den vilde
natur og denne “Offerild til Høstens Guder, der faar Straaet, naar Mennesket har
taget Kernen.” Efterfølgende er der detaljer, som kunne være fra mennesketomme landskaber, men desuden en fremtidsvision, hvor Saskatchewan vil
være præget af sporvogne og biler. Fortælleren har snuset til det primitive liv,
men nye opdagelser kalder pr. jernbane, og som en god cowboy skyder han sin
udslidte hest.21
Et afsnit i teksten skiller sig ud, for som en kontrast til halmbålenes vidnesbyrd om en rig høst optræder den forladte farm, hvorfra fortælleren bliver drevet på flugt af et spøgelses klagende stemme. Der er uhygge over episoden, men
dens funktion i sammenhængen er uklar. Den kan være en understregning af, at
fortælleren ikke rigtig egner sig til mødet med det ukendte – i bred forstand –
og derfor nøjes med en enkelt nat væk fra civilisationen; det er også muligt, at
farmen bare skal stå som en kontrast til bålene i horisonten, et mislykket forsøg
fra nogle ukendte mennesker på at skabe en tilværelse i et nyt land. – Episoden
nævnes i “Han gad ikke flytte sig” (Dagbladet, 16/5 1935), hvori der ironiseres
over spiritisme, samtidig med at tre parapsykologiske oplevelser fra Canadaturen udstyres med rationelle forklaringer (se også p. 292-293); vedrørende spøgelset og farmen kommer Sandemose frem til, at “stemmen” sagde: “Heller ikke
i dette hus fins det en kvinne. Du får nok dessverre dra videre.” Det oplyses dog
ikke, hvorfor manglen på kvindeligt selskab i huset absolut skulle tvinge ham
til at sove udendørs i den kolde nat, så forsøget på at forvandle spiritisme til
rationalitet resulterer her i vås.
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“Saskatchewan” forkortes og ændres en smule, da den oversættes til norsk og
får titlen “En rytter på Prerien” (Stavanger Aftenblad, 20/1 1934); spøgelseshistorien er mindre detaljeret, visionen om Saskatchewans fremtid stryges, og et par
tilføjelser forstærker billedet af den ensomme rytter.
I “Billeder fra en lang reise” optager historien om rideturen næsten hele afsnit
3. Indledningen om kineserrestauranten er væk, og fortælleren står en dag på en
øde prærievej, da han får chancen for at købe krikken. Teksten svarer ellers til
“En rytter på Prerien”, bortset fra at spøgelseshistorien fra farmen nu forsvinder
helt; man hører kun om “nattens angst”, men intet om, hvad der har forårsaget
den, og som ovenfor nævnt har Sandemose jo også et par måneder tidligere
gjort op med spiritismen. “Hesten” i Sandemose forteller er næsten uændret; natten har været præget af gode og dårlige minder, men ordet angst er forsvundet
fra beskrivelsen.
En detalje i selvportrættet er sammenligningerne mellem den ensomme rytter
og Cervantes’ figurer (Sandemose holder sig dermed langt fra gængs westernmytologi, der ellers ville passe udmærket til prærielandskabet):
“[...] min svajryggede
Pillik bar mig som en
Sancho Panza, der er
bleven borte for Don
Quixote.”
(“Saskatchewan”).

“[...] en Sancho Panza
som var blitt borte for
Don Quixote.”
“[...] jeg skal ikke bli
her, jeg. Jeg skal aldri
bli noe sted, jeg er en
Don Quixote på Sancho
Panzas hest.”
(“En rytter på Prerien”
og “Billeder fra en lang
reise”).

“[...] en Sancho Panza
som var blitt vekk for
Don Quijote.”
“[...] jeg skal ikke bli
her, jeg skal aldri bli
noe sted, jeg er både
Don Quijote og Sancho
Panza.”
(“Hesten”).
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I alle versioner er hesten, ligesom Don Quijotes Rosinante, et gammelt øg,
men i Cervantes’ roman rider Sancho Panza på et æsel, og det er ikke til at sige,
om Sandemoses formuleringer skyldes manglende læsning af bogen, en forglemmelse, eller en ironisk hentydning til tjenerens ridedyr. Spørgsmålet er
desuden, hvilken funktion sammenligningerne har, for mens Don Quijote er en
fantast, er Sancho Panza jordbunden.
Citatet fra “Saskatchewan” (der går igen i de øvrige versioner) giver således
kun mening, hvis man forestiller sig, at provinsen skal opleves nøgternt og ikke
i Don Quijotes romantiske ånd – men egentlig er der jo tale om, at fortælleren i
denne tekst vakler mellem de to opfattelser. Tilføjelsen i “En rytter på Prerien”
(og i “Billeder fra en lang reise”) giver bedre mening: Den kommer umiddelbart
efter beskrivelsen af, at fortælleren rider gennem en regnbues “gylne port”, hvilket kan betyde, at det snusfornuftige stadie for en tid er forladt, og at den omrejsende eventyrer har fået overtaget – så længe det varer, for vil dyret adlyde en
anden herre? I “Hesten” er de to skikkelser smeltet sammen, den rastløse fortæller er i én person romantisk og nøgtern.
Men som helhed fremviser disse fire versioner af en ridetur langt færre
ændringer end de andre genbrugte Canada-artikler; spøgelseshistorien bliver
først komprimeret og forsvinder derefter – er den for overspændt, for dårligt
integreret, eller skyldes udeladelsen blot afvisningen af spiritisme? – og
Cervantes-associationerne er mere logiske, hvad angår hesten end rytteren. Da
Sandemose mange år senere i Årstidene hefte 9/10 opsummerer “Billeder fra en
lang reise” og Canada-teksterne fra Sandemose forteller, er historien om rideturen
det eneste længere afsnit, han ikke medtager.
Parapsykologi eller rationalisme?
Sandemoses optagethed af spøgeri og parapsykologi i 1920’erne ses ellers i et
par andre tekster fra perioden: I “East Coulee” (Berlingske Tidende, 26/9 1928) er
der en historie om en død farmer, der om natten har for vane at sætte sig på et
pengeskab,
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og generelt har Sandemose i kronikken “en trykkende Følelse” af, at der er
noget galt, inden han konkluderer: “Det er vist ikke helt usandt, at det spøger i
East Coulee. Jeg havde dèr en Oplevelse saa underlig og saa paa tværs af menneskelig Erfaring, at den, i hvert fald nu, unddrager sig Ord.” Sandsynligvis
hentydes til den oplevelse, der først er skildret i romanform i Ross Dane: Den
menneskesky og neurotiske Theodor er under en jagt på vej op ad en bakke, da
“en Stemme uden Lyd” fortæller ham, at han skal gå tilbage. Han stopper op og
kæmper sig fri af angsten, men fortsætter i meget langsommere tempo, og da
han når toppen, opdager han, at uden advarslen var han røget ned i en kløft.
Uhyggestemningen understreges af, at han på kløftens bund ser kadaveret af en
hest og tre ulve med “små grønne Ruder ind til faldne Sjæle.” (s. 186).
Når Sandemose i “East Coulee” ikke kommer nærmere ind på oplevelsen, kan
grunden meget vel være, at den jo anvendes i romanform i Ross Dane (der tilfældigvis udkommer samme dag, som kronikken publiceres...eller måske
Sandemose her ville indsætte et andet adverbium). I “East Coulee” er sammenhængen imidlertid spøgeri, som tages for gode varer; i “Han gad ikke flytte sig”
fra 1935 finder fortælleren en forklaring. Her har Sandemose gjort Theodors
oplevelse til sin egen. Teksten indledes med en kort beskrivelse af den flittigt
læsende kontubernal (der svarer til John i “East Coulee” og tydeligt nok er et
portræt af Vilfred Larsen, før han adopterer Jim – se p. 324-325), men den centrale person i teksten er jeg-fortælleren, der ligesom Theodor lider af melankoli.
Beskrivelsen af stemmen og af det fysiske nærvær af “noget” svarer i “Han
gad ikke flytte sig” til episoden i romanen, men anvendelsen af 1. person i teksten rummer dels et mere direkte indtryk af rædslen, dels en foregribelse af
begivenhedernes gang: “Men det gikk langsomt nu, og det reddet livet mitt.”
Og mens man i Ross Dane kun hører om, at Theodor tænker på, hvad der er sket,
rationaliserer fortælleren i “Han gad ikke flytte sig” sig frem til en forklaring –
som totalt afviser det overnaturlige element, der skaber uhyggen i romanen:
“Gode ånder? Bare tøv og sprøit.
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[...] Men jeg tenkte på andre ting mens jeg maste opover den skråningen [...] og
så arbeidet fornuften på egen hånd.”
Stemmen er her udtryk for en fornuft, som kortvarigt er trængt i baggrunden,
men som i den farefulde situation dukker frem igen og redder fortælleren. – I
Sandemose forteller er titlen ændret til “Ånd og ånder”; Vilfred Larsen nævnes
ved navn, men jeg-fortælleren er en lidt anden, uden den melankoli og ensomhedsfølelse, der ligger som en grundstemning under de oplevelser, som “Han
gad ikke flytte sig” fortæller om; på grund af faren for at møde ulve, bryder han
sig bare ikke om at gå ud på egen hånd.
Den næste version er trykt på svensk under titlen “Aksel Sandemose hejdades från dödsfaran av en mystisk röst” (Husmodern nr. 43, 1943). Her bor jeg-fortælleren på en farm sammen med adskillige andre mennesker, føler sig deprimeret, og fortrækker ud i landskabet for at være alene; bortset fra et par digressioner svarer tekstens indhold til “Ånd og ånder”. Den norske udgave i et sørlandsbrev (Aktuell nr. 24, 26/11 1949)22 har en tilføjelse mod slutningen; det drejer sig nu ikke om, at stemmen kommer fra fornuften, men fra fortællerens
“slumrende bevissthet”. Dette ordvalg antyder en tilstand, der er fjernere fra
overfladen end ren og skær fornuft. Kernen i oplevelsen er dermed først spøgeri, bliver derefter fornuft, og til sidst et instinktmæssigt og dybereliggende lag.
I “Hjem til Danmark” (Dagens Nyheder, 10/6 1928) fortæller Sandemose om en
tvangstanke, der kommer over ham, mens han sejler over Atlanten på S.S.
Metagama: Han vil aldrig nå frem til Liverpool. I fire døgn har han på fornemmelsen, at døden lurer -hvorefter stewarden fortæller ham, at en lille dreng om
bord er død efter fire dages sygdom: “Det var altsaa ikke mig, man vilde hente,
men jeg havde kendt Dødens Komme og taget Fejl.”
Oplevelsen er skildret i nogenlunde samme ordvalg i dagbogen fra februar
1928, men i artiklen har Sandemose udeladt et par sætninger, der viser omfanget af den omtalte tvangstanke: “I Aften kaldte jeg paa Klabavtermanden, og han
kom. Nogle Sekunder holdt jeg ud, men maatte saa flygte ind i Dækkets
Lyskreds.”
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(Dagbogen, 17/2 1928; Væths samling, Det kongelige Bibliotek). Da episoden fra
“Hjem til Danmark” indgår i “Han gad ikke flytte sig”, dukker Draugen op,
men ændringerne og tilføjelserne går først og fremmest ud på at levere en rationel forklaring på de underlige begivenheder og sammentræf om bord, herunder
en slags p.s. til 1928-versionen: “Det skulde gå et par år før jeg tillot mig selv å
huske at jeg hadde hørt om den syke gutten i forveien.” Den tidligere “mystiske” udlægning afvises dermed, i tråd med at Sandemose i artiklen vil omdøbe
psykisk videnskab til psykisk dovenskab; jf. En flyktning krysser sitt spor: “En
overgang nærmet jeg mig sterkt spiritismen, denne svindelsuppe av stabilisert
hysteri, men det lyktes mig å gå gjennem den også, ja det manglet bare, en sånn
Abrakadabra av intellektuell dovenskap.” (1933-udg. s. 291; i 1955-udg. rettet til
“Jeg var en tur innom spiritismen uten at det satte noe spor [...]” (s. 393), en
noget mildere formulering som ikke indeholder samme håndfaste afvisning). –
Der henvises også til episoden om bord på S.S. Metagama i “Oslo er neste havn”
i forbindelse med tekstens idé om en sender, der bliver tavs (se p. 596-599).
Også “Den sidste Andejagt” (Aarhuus Stiftstidende, 17/5 1930) indeholder et
element af overnaturlig art. Kronikken er holdt i et ret melankolsk tonefald:
Landskabet er ensformigt, jagtturen er mislykket, og selv om måneden er september, er vinteren på vej med sne og kulde. Winnipeg har ikke meget at byde
på: “Civilisationen gaar sin Sejrsgang over det store Fastland, men Kulturen er
endnu ikke naaet længere end til Montreal.”
Jagtturen afsluttes med synet af, at et stort træ i en have løfter sig op af jorden
og svæver af sted. Jeg-fortælleren og jagtkammeraten prøver at affærdige oplevelsen, men førstnævnte kan ikke komme fra, at han har oplevet noget virkeligt,
og at de andre træer nu står langs vejkanten og morer sig over ham.
Det svævende træ forbliver en besynderlig oplevelse, for der kommer ingen
forklaring på fænomenet – heller ikke da episoden anvendes i En flyktning krys ser sitt spor (1933-udg. s. 399-400, 1955-udg. s. 465-466). Her omtales det, da
Espen vil fortælle om
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den afgørende flugt fra Jante og derfor associerer til træet, der har rykket sig op
med rode. I 2. oplag af 1933-udg. er tilføjet en kort note (underskrevet E.A.), der
afviser, at det var en cyklon, der var på færde: “Jeg har aldri selv funnet en rimelig forklaring.” I begge udgaver er den første sætning efter erindringen om
træet: “Det forfrisker å fortelle en rar historie, og følelsen av at jeg er et svevende tre er næsten vekk.” (1933-udg. s. 401, 1955-udg. s. 466). Mens træet i artiklen
er et besynderligt fænomen, bliver det i bogen til et billede på Espens situation.
Racemodsætninger: Aktualisering og perspektivering
“Livet paa Canadas Prærie I-III” (Aarhuus Stiftstidende, 2/5, 3/5 og 5/5 1928)
er Sandemoses miniudgave af Christian Mikkelsens Canada som Fremtidsland: En
blanding af leksikalske oplysninger, en håndbog for indvandrere og personlige
beretninger. Del I (“Indledning”) fortæller om geografi, klima, flora, fauna og
kolonisering på en måde, der ikke giver plads for mange subjektive iagttagelser,
bortset fra afsnit, der forener beskrivelse af natur og af landbrugsarealer, for
eksempel: “Naar Prærierosen blomstrer, og Hveden staar mandshøj i det milevide Land, kommer man ikke let fra den Tanke, at der intet skønnere findes i
Verden.” Som i den ovenfor nævnte “Saskatchewan” drejer det sig om et
Canada, der i lige grad appellerer gennem de vilde landskaber og de opdyrkede områder. Del II, “Den danske Farmer”, har en mere reflekterende fortæller,
for eksempel når han følger en ung emigrants udvikling fra nyankommen løsarbejder til gigtsvag, velhavende farmer, der aldrig er blevet canadier, men heller
ikke mere er dansker.23 Del III giver glimt af livet i de danske kolonier, bl.a. af
kvindernes vanskeligheder og af præstens position.
Sammen med indledningen fra “Emigrantens Start” indgår lange afsnit af
“Livet paa Canadas Prærie” i “Danskeren i Canada” (Danmarksposten nr. 6, juni
1928), men en del af sidstnævnte artikel tager desuden et nyt emne op:
Racemodsætninger. Sammenlignet med de synspunkter, Sandemose undertiden
giver udtryk for i sine tekster fra 1920’erne, er han her uden fordomme:
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“Ringeagt for andre Racer er en af de taabeligste, dummeste Ideer, der
rider Menneskeheden. [...] Vi er flasket op med Hurra-Raab for os selv,
og Følgerne udebliver ikke, naar man har plantet Danskeren om, saa
han gaar mellem andre Nationers Folk.”24
Som eksempel på at racehad også kan brede sig til dyrene, fortælles en kort
anekdote om hunden Jim, der overfalder Sandemose efter at han har købt støvler i en galiziers bod; et forlæg hertil findes i Ross Dane, hvori det hedder om
hunden Jack, at den “akcepterede altid sin Herres Anskuelser. Den hadede
Fjodor og al hans Æt.” (s. 122).
Den halve snes linier i “Danskeren i Canada” om modsætningsforholdet
mellem galiziere og skandinaver, inklusive Jims angreb, bliver i udvidet og
aktualiseret sammenhæng til “Blod og ære” (Maidagen 1935); her er der først
nogle generelle bemærkninger om indvandreres hakkeorden og en henvisning
til “det i sig selv åndssvake rasesnakk som kommer fra Tyskland”. I “Danskeren
i Canada” hører man kun om Jim, at fortælleren altid var kommet godt ud af det
med hunden, og der ofres fire ord på dens angreb. I “Blod og ære” drejer det sig
om “et varmt vennskap”, og beskrivelsen af hundens overfald er detaljeret og
indeholder drastiske detaljer (“Ennu bærer jeg hvite arr på hender og armer
[...]”)
Pointen i “Blod og ære” er, at mens fortælleren er desorienteret, går forklaringen straks op for farmeren og de andre i kolonien: Når selv et dyr kan fornemme, at der er noget galt med galiziere, er skandinavernes ringeagt for de
fremmede retfærdiggjort. Fortælleren sammenligner derimod hunden med en
menig S.A.-soldat, og dermed indirekte farmerne med de ledende nazister og
sig selv med jøderne og andre forfulgte; hentydningen til at Jim “hadde oplevd
sin 30. juni” i forbindelse med at farmeren for god ordens skyld straffer hunden,
går på udrensningen i det tyske nazi-parti i dagene omkring 30. juni 1934.
Datoen er brugt som titel på den udvidede version i Göteborgs Handels- och
Sjöfarts-Tidning, 24/5 1935.25 Allerede i den første
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sætning i “30 juni” omtales “dette evige rasesnakket” på farmen; desuden tidsfæstes episoden ud fra den aktuelle politiske situation i 1935: “Men den gangen
[...] satt det ikke en Hitler ved roret i Tyskland, og jeg hadde ikke akkurat forutsett hans komme.” Fortælleren er så meget af en udenforstående i Canada, at
han kan gennemskue farmernes usikkerhed og deraf følgende trang til selvhævdelse, og selv om ordet Jantelov ikke nævnes i teksten, er det den konklusion han kommer frem til, når han taler om uviljen over for dem, der er anderledes, og “de små”, som holder sig selv nede.
Da teksten indgår i Sandemose forteller blandt de andre Canada-tekster, anvender Sandemose titlen “Blod og ære” fra Maidagen, men lægger ellers “30 juni” til
grund for denne nye version. En tilføjelse går på, at ifølge fortælleren røber Der
Stürmer indirekte, at “rasefordommene ligger op mot det homoseksuelle
instinktet”, men sidstnævnte kryptiske tese udvikles ikke i teksten.
En længere version findes i Utenfor norskegrensen. Norske forfattere i dikt og
prosa, som blev udgivet i Sverige i 1943. Her er titlen meget sigende “Dumhetens
opprør”, og de ændringer og tilføjelser, der er foretaget, aktualiserer yderligere
kernen i historien; i den nye indledning nævner Sandemose, som så mange
andre gange, nazismens appel til dumheden og primitive instinkter,26 og opholdet på farmen finder sted på et lidt senere tidspunkt end i de tidligere versioner
(som foregår, før nogen har drømt om en Hitler i Tyskland – i “Dumhetens
opprør” optræder hans navn i aviserne).27 Jeg-fortælleren, der nu udtrykkelig er
forfatter, skiller sig mere markant ud fra sine omgivelser på grund af sin mening
om racespørgsmålet. De afsluttende kommentarer er også mere fordømmende,
eftersom skandinaverne i kolonien anses for at være endnu mere på afveje end
Jim. (I øvrigt er fortælleren også på et andet punkt mere fordømmende end i den
tidligere version; om racefordomme hedder det nu, at de er “i slekt med uhyggelige saker”, hvorefter følger sætningen om Der Stürmer og homoseksualitet).
I “Dumhetens opprør” er der en forløber for kampen med Jim,
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eftersom hunden på en jagttur stormer hen mod en ukrainer. Angrebet på fortælleren fylder lidt mere end i “Blod og ære”, men ikke på grund af flere drastiske detaljer; derimod redegøres der på et par punkter i højere grad for fortællerens vantro og senere refleksioner, således at kampen mellem hund og menneske kan ses som en parallel til tyskernes angrebskrig: Den overfaldne nærer
for længe illusioner om modstanderen, indtil han ser “den innerste kjernen i
dumhetens vesen: Falskhet, svik.” På samme måde kan den nyindsatte episode
med ukraineren ses som et varsel, der blev ignoreret.
“Dumhetens opprør” genoptrykkes under samme titel i Magasinet nr. 33/34,
14/8 1948. I den sidste version, “Herrefolk” (Årstidene hefte 9/10), henviser titlen udtrykkeligt til nazismen, men ellers holdes teksten i generelle vendinger
hvad angår racespørgsmål. Episoden tidsfæstes til 1927, og det er kun i nogle få
refleksioner, at dette tidsplan forlades;28 der er ingen omtale af Hitler, S.A., 30.
juni m.m., ordet dumhed nævnes kun en enkelt gang, og den indirekte omtale
af Janteloven er også væk.
Skematisk opstillet drejer det sig dermed om:
A) 10 linier i “Danskeren i Canada” (1928).
B) “Blod og ære” (1935), en selvstændig og aktualiseret tekst med A som
kerne.
C) “30 juni” (1935), en udvidet version af B; næsten identisk med den danske
oversættelse “Racekamp” fra samme år og “Blod og ære”, 1937-version i
Sandemose forteller.
D) “Dumhetens opprør” (1943 og 1948), en udvidet version af C.
E) “Herrefolk” (1954), der mest bygger på C.
Mens versionerne fra 1935 og 1943 aktualiserer episoden og lægger op til historisk perspektivering, overlades sidstnævnte til læseren i den kortere 1954-version.
(Vedrørende Sandemoses øvrige tekster om nazisme, se p. 67, 70, 72, 77, 487490, 654-655, 675-676).
“Vinter og Vaar”: Komprimering og perspektivering
Der er også tale om både udvidelser og forkortelser, hvad angår de efterfølgende versioner af “Vinter og Vaar” (Politiken, 17/6
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1928). Helt frem til 1961 kredser Sandemose om kernen i denne tekst; i sidste
ombæring skærer han førsteversionens 100 linier ned til 20, samtidig med at episoden perspektiveres, således som det også er tilfældet med andre små forløb i
“De minste tingene” (Rød spirit, 17/5 1961).
“Vinter og Vaar” indledes med beskrivelsen af en barsk vinter i Alberta; fortælleren rejser tilbage til Danmark og forestiller sig, at “derinde i Hjertet af
Kanada skulde Vinteren vare i al Evighed.” Han kan først se et andet Alberta for
sig, da fremmedartede insekter om foråret begynder at myldre i hans arbejdsværelse, og det en dag går op for ham, at han har haft dem med hjem fra prærien i en bisons hovedskal: “I den havde Larverne forpuppet sig det foregaaende
Efteraar – for at vaagne til nyt Liv i en anden Verdensdel.” Pludselig har han en
vision af Albertas prærie og tænker på sommeren derovre, der er bedre end alle
andre steder i verden.
“Vinter og Vaar” er en kort, fortættet artikel, hvor den afsluttende vision er
lige så levende som den indledende vinteroplevelse. Det er biller, møl og en
enkelt sommerfugl, der belærer fortælleren, for hans rationelle viden er ikke nok
til at overbevise ham om, at Canadas vinter nogensinde hører op. Han har ikke
bare taget et bisonkranium med hjem, han har medbragt et landskab og årstidernes skiften.29
Den næste og ca. 40% udvidede version er “Da våren kom en julemorgen”
(Arbeider-Kvinnen nr. 12, december 1934). I indledningen bestræber Sandemose
sig på at overbevise læseren om det faktuelle i forløbet: “Historie – nej [...] jeg
vil la hendelsen være akkurat det den var, uten dikterisk utstyr [...]”
Udvidelsen går i første omgang på baggrunden for fundet af bisonkraniet,
som i “Vinter og Vaar” bare samles op fra prærien uden nærmere forklaring. I
“Da våren kom en julemorgen” træffer fortælleren på det under en kaninjagt,
som han er på sammen med en farmer Sørensen. Der er ingen hentydninger til
den barske canadiske vinter; det er derimod julemorgen i København, som er
bidende kold. Der er et par glimt af fortællerens familieliv, før insekterne begynder at myldre; også i denne version er det

299
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 12: Canada

sommerfuglen, som bringer ham på sporet, men det hele foregår i løbet af ganske kort tid i stedet for over adskillige dage: “Præriens sommer flammet plutselig op i min stue. Det var julemorgen!” (Sandemoses fremhævelse).
Ændringerne betyder, at kontrastvirkningen nu bliver mellem dansk vinter
og canadisk sommer. Ud fra en nøgtern betragtning kunne insekterne nemt
have flagret et par dage før eller efter, så den mest nærliggende fortolkning er,
at fortælleren får en gave, svarende til dem som de sovende børn ligger med i
favnen, og at sommeren flammet op associerer til julelys; men det er også muligt,
at udklækningen langt fra prærien skal ses som et lige så stort mirakel som
julen. Det er kun insekterne, som er lig med sommeren; visionerne (natur og
pløjning) mangler i denne version, men på den anden side har fortælleren i “Da
våren kom en julemorgen” forladt Canada så tidligt, at han ikke har hjembragt
en idé om vedvarende vinter.
I “Billeder fra en lang reise” udgør 1934-versionen meget logisk afsnit 5,
afslutningen på artiklen. Den eneste forskel går på dateringen: I stedet for “en
jul for seks år siden” hedder det nu “den følgende jul”, hvilket i artiklens
sammenhæng skal være julen efter flytningen af huset på prærien; men som
nævnt p. 304-305, 329-330 bringer sammenskrivningen af de forskellige tekster
til den lange “Billeder fra en lang reise” under alle omstændigheder rod i kronologien og i billedet af jeg-fortælleren.
To år senere, i Sandemose forteller, er titlen “Julemorgen”, og her er indledningen om det manglende digteriske udstyr slettet; det samme gælder for dateringen. De øvrige ændringer går på forkortelser her og der, og enkelte lange
sætninger bliver til to kortere. Teksten er lidt mere koncis og lakonisk, også mht.
afslutningen, hvor det i stedet for “Det var julemorgen!” nu bare hedder: “Livet
i det døde hodet trodde det var vår.”30
Oversættelsen til svensk, “Tidig vår” (Dagens Nyheter, 29/3 1942), er foretaget
efter “Julemorgen”, men har en ny indledning, og som det er tilfældet med
“Dumhetens opprør” drejer det sig om en aktuel kommentar: En af de første
dage i marts sidder fortælleren og ser den første sangfugl i et træ, “för tidig
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efter denna den längsta av alla vintrar.”31 Det er nogle birkekviste i stuen, som
får ham til at tænke på et andet tidligt forår – en julemorgen; oplevelsen stedsfæstes til København, men dateres ikke. “Tidlig vår” (Årstidene hefte 9/10; identisk med “Julemorgen” i Dans, dans, Roselill -) mangler indledningen anno 1942
og følger således helt teksten i Sandemose forteller.
Sidste gang, Sandemose vender tilbage til bisonkraniet, er i “De minste tingene”. Teksten er skrevet til 1961-rødrusseavisen i Sandefjord, men ligger med sin
associationsteknik tæt op ad de epistler, som han offentliggør i Aktuell november 1958-november 1960 og august 1962-maj 1965: Et par ord om den aktuelle
skrivesituation (“mot kvelden idag, 20. februar 61”); naturiagttagelser; lidt
vemod omkring alderen og årenes gang; erindringsglimt; en henvisning til
Biblen – samt en pointering af at han ikke er troende.
Det er det milde vejr i februar 1961, som er startskuddet. Det næste punkt er
en parallel til “Tidig vår”, hvor fortælleren havde nogle birkekviste i stuen; her
er det stikkelsbærkviste, som har gemt på billepupper, og via dem kommer vi til
bisonkraniet, julemorgen i København og nyudklækkede sommerfugle – ikke
bare en enkelt, og de mindre farvestrålende biller og møl nævnes ikke. Der følger to erindringsglimt fra Canada (oprindelig skildret som Charles Villeneuves
oplevelse i Ross Dane – se p. 340): Om et mini-vandfald, der har udhulet en klippe på flere ton, og om en fugl, der ligger på æg – hvilket fører til et spring i tid
og sted og den korteste erindring i teksten: “En sommer på Brandval så jeg et
bokfinkepar ligge på reiret begge to og bre vingene over de små ungene under
et tordenvær med skyllende regn.” Den sidste sætning stammer fra slutningen
af “Nasjonal vårfest” i Syttende mai (se p. 654).
Mens den første tredjedel af “De minste tingene” drejer sig om februar 1961,
og den næste tredjedel er spredte erindringer om natur, opsummerer den sidste
tredjedel et budskab til læserne, de unge som ofte drømmer om store begivenheder, men som bør huske de mindre i stil med dem, som er nævnt: “Det som
lever lenge i minnet er sjelden de dramatiske toppene, men de små stillestående,
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en kan si tause tingene.” (Sandemoses fremhævelse).
Denne morale (jf. titlen “De minste tingene”) er forskellig fra den pointe, der
ellers har afsluttet historien om bisonkraniet. I “Vinter og Vaar” drejede det sig
om kontrasten mellem vintererindring og sommervision; efterfølgende var der
kontrasten mellem iskold julemorgen og insekter, som gav forårsstemning i
stuen.
Men i 1961 er der ingen bemærkninger om frost, hverken i Canada eller i
København. Det er naturligvis forunderligt, at der kommer sommerfugle ud af
bisonkraniet, men iagttagelsen indrangeres på linie med synet af klippen og
fuglene. Det drejer sig desuden (som i “Vinter og Vaar”) om oplevelser, som jegfortælleren er ene om; farmer Sørensen er igen forsvundet fra historien, og julemorgen hører man ikke om andre end fortælleren i lejligheden.32
Flyttedag – med skiftende billeder af jeg-fortælleren
“Flytning paa Prærien” (Dagens Nyheder, 22/8 1928) er en blanding af flere
forskellige teksttyper: Der er et episk forløb, glimt af nybyggerliv på prærien,
naturstemninger, og billeder af dyreliv. Det er tillige en tekst, der veksler mellem
flere forskellige stillag – vemod, nøgternhed, komik – uden at dette rykker ved
den indirekte karakteristik, der fremkommer af jeg-fortælleren. Tekstens første
forlæg er en episode på en halv snes linier i Ross Dane, hvor Ross laver “en sindrig Kombination af Kæder og Stænger, som han forbandt med Seletøjet” for at
flytte sit hus fra Jensens homestead til sit eget (s. 69).
Det episke forløb i “Flytning paa Prærien” går på, at en farmers hus, stående
på en slags slæde forspændt med tolv heste, skal transporteres ti kilometer i
bakket terræn. Sandemose og de to andre personer i teksten kommer ud for
diverse vanskeligheder under denne operation, men til sidst står huset, hvor det
skal, og den trygge afslutning på historien symboliseres ved røgen fra skorstenspiben; farmeren har fået et nyt hjem.33
De omtalte vanskeligheder beskrives som elementer i en farce, eftersom de ses
på afstand. Først er der otte stinkdyrs angreb på
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de tre mænd, som i fire dage kommer i karantæne i et udhus, fordi de lugter; da
de endelig kommer af sted, bliver gulvet flænset op af en klippeblok, og på vej
ned ad bakke vipper huset faretruende, så kakkelovnen danser livsfarligt
rundt.34
Nybyggerlivet er i denne tekst koncentreret om ting, som vil forekomme danske læsere fremmedartede, først og fremmest flytningen af et helt hus ved hjælp
af tolv heste; der er tillige en beskrivelse af på den ene side hjælpsomhed og
sammenhold i kolonien, på den anden side drilleri fra omegnens farmere, da de
tre sidder i karantæne. Tillige beskrives nybyggerne som mennesker, der forstår
at håndtere uventede problemer på egen hånd, som da det splintrede gulv øjeblikkelig lappes sammen.
Dyrelivet drejer sig om omstrejfende ulve og stinkdyrene; sidstnævntes salve
beskrives med drastiske sammenligninger (“en Blanding af Tjære, Peber,
Blanksværte, brændende Svovl, Moskus og Krudt”),35 men der er også en mere
nøgtern skildring både af dette dyr og af ulvene.
Jævnsides med de komiske episoder og mere rolige iagttagelser kommer jegfortælleren til syne i beskrivelsen af landskabet før og efter snefaldet: “Der var
over det udstrakte Prærieland en Stemning, som paa en mærkelig Maade gjorde ondt, – og stærkt virkede Erkendelsen af, hvor langt der var ud til Havet.”
(Jf. p. 335). Umiddelbart efter følger nogle konkrete ting såsom omtale af
tærskning og den påtænkte flytning af huset; da sneen ligger over landskabet,
forekommer bakkerne at være dele af ét stort levende væsen, og “den øde, endeløse Hvidhed [vakte] uklare Fornemmelser af, at man var kommet hinsides
Livet og Døden, over paa den anden Side af den yderste Dag.” Men også her
skiftes der mellem stemning og håndgribelig hverdag, da blikket vendes den
anden vej, ud over “svedende, arbejdende Hesterygge”. For de to andre mænd
i teksten er alt dette hverdag, men landskabet opfattes som stemningsbærende
af jeg-fortælleren, der skal rejse væk fra Saskatchewan; de sidste linier, hvor han
holder sin hest an og ser ned på huset i dalen, minder ligefrem om afskedssilhuetten i talrige westerns.
Den første oversættelse til norsk hedder “En farmer holder
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flyttedag” (Arbeider-Ungdommen, 9/12 1933). Det episke forløb med hus, stinkdyr osv. er det samme, men stemningsbeskrivelsen i begyndelsen er noget ændret; prærien betegnes direkte som “fæl”, og fortælleren længes efter at komme
op i de sneklædte Rocky Mountains, som han kan se i det fjerne,36 men er nødt
til at arbejde på grund af pengemangel. Eftersom den senere skildring af det
snedækkede landskab omkring fortælleren i “Flytning paa Prærien” er bibeholdt i “En farmer holder flyttedag”, bliver virkningen, at de fjerne fjelde måske
lover mere, end de kan holde.
Et tilsvarende billede af fortællerens situation fremkommer via hans erindring om en plakatsøjle i Halifax for mange år siden – prydet med Lord
Kitcheners formaning om at melde sig som soldat til første verdenskrig og med
jernbanens opfordring til at drage vestpå:
“Jeg hadde fått nok av folk som vilde drepe. Go west, young man, go
west. Og her var jeg, brrr! Ikke tenke, det bare forvilder! Her er jeg.
Basta. Jeg vil tenke om noen år. Foreløbig flytter vi et hus.”
I sammenligning med det midlertidige ophold, som underforstås i “Flytning
paa Prærien”, er det adskillige års skæbne, som her oprulles i “En farmer holder
flyttedag” – ikke mindst at fortælleren efter så lang tid i Canada ikke er kommet
længere end til at være pengeløs høstarbejder og må koncentrere sig om den
umiddelbare virkelighed for ikke at synke hen i spekulationer.
Næste station er “Billeder fra en lang reise”, hvor “En farmer holder flyttedag” udgør afsnit 4. En af de få ændringer er indledningen: “Det blev vinter og
sommer og høst igjen”, der skal sørge for den kronologiske sammenhæng med
afsnit 3. Dette skaber illusionen om et længere ophold i landet – selv om den i
afsnit 1 omtalte rejsedagbog så er bemærkelsesværdig tavs, hvad angår et helt
års oplevelser. Og eftersom 1933-tekstens sætninger om Halifax og det mislykkede nybyggerliv ikke er ændret, kommer der kludder i regnskabet: I afsnit 1 er
fortælleren jo om bord på et
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skib på vej til Montreal, og i afsnit 5 kommer han hjem til kone og børn i
Danmark. Mens “En farmer holder flyttedag” godt kan stå alene med sit portræt
af en ensom og mislykket emigrantskæbne, bliver “Billeder fra en lang reise”
som helhed uforståelig og ulogisk på grund af afsnit 4 og den skæbnesvangre
plakatsøjle i Halifax, Nova Scotia.
I Sandemose forteller er titlen “Flyttedag”; plakatsøjlen i Halifax er stadig “for
mange år siden”, men emigrantskæbnen er mindre tydelig, for fra 1933- og
1935-versionerne er følgende udeladt: “Og her var jeg, brrr! Ikke tenke, det bare
forvilder! Her er jeg. Basta. Jeg vil tenke om noen år. Foreløbig flytter vi et hus.”
– Bortset fra at titlen ændres til “Alberta” i Årstidene hefte 9/10 og Magasinet nr.
25, 22/6 1957, og igen ændres til “Flyttedag” i Dans, dans, Roselill -, betegner
1937 den sidste redigering;37 mens 1928-versionen nemt kan holde de andre
Canada-tekster med selskab, forandrer et par sætninger på afgørende måde billedet af fortælleren fra og med 1933.
Zoologi
Som omtalt i kap. 10 er der i perioden 1923-1927 nogle artikler af naturhistorisk art; et par andre tekster i denne genre følger efter rejsen til Canada.
I “Vilde Dyr i Canada” (Hjemmet nr. 18, 2/5 1928) omtales ulv, los, bjørn m.fl.
Den mest dramatiske beskrivelse er helliget pumaen; som Bent Dupont har
dokumenteret i “Aksel Sandemoses Canada-romaner”, gør Sandemose her en
dansk-canadisk farmers oplevelse til sin egen (Fra Canada til Kjørkelvik, s. 34).
Også andre steder i artiklen får læseren det indtryk, at forfatteren færdes hjemmevant i skov og ødemark med riffel i hånden, og at mødet med for eksempel
bjørne har fundet sted i naturen og ikke i en zoologibog.38 Iagttagelser af mere
fredelige dyr, først og fremmest fugle, forekommer i “Ved Præriesøerne”
(Dagens Nyheder, 13/8 1929), og naturhistorikeren kommer også til orde i indlægget “Brev til Grog” (Berlingske Tidende, 21/4 1928), hvor Sandemose under
mærket “Toddy” kommenterer “en køn Gang naturhistorisk Biksemad” vedrørende en beskrivelse af elg og los i et nummer af Familie-Journalen.
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Om emigration
De første artikler, som Sandemose skriver under rejsen, drejer sig om hans
egne iagttagelser og oplevelser i Pennsylvania og Canada; nogle måneder senere opsummerer han desuden, hvilke vanskeligheder indvandrere kommer ud
for i det nye land, og i nogle tekster kort før han bliver norsk forfatter, går han i
flæsket på udvandringsselskabers metoder.
I “Emigrantens Start” (Sorø Amtstidende, 10/4 og 11/4 1928) advarer han kraftigt mod at emigrere til Canada, hvis baggrunden er eventyrlyst eller romantiske forestillinger.39 Kun hvis man kan præstere solidt kropsarbejde, er der basis
for at udvandre, og derfor er de mest velegnede husmandssønner og landarbejdere:
“Bondens Søn kaster de hæmmende Baand, saa man pludselig, tværs
over Aarhundrederne, ser Vikingen igen. Ofte slaar det over i Hovmod.
Men hellere Hovmod med Baggrund end Fremelskning af Trællesind,
Misundelse og Sladdervornhed i Skyggen af Smørum-Nedre Fattighus.”
(Sandemoses fremhævelse).
Det er de samme tanker, som Sandemose allerede er inde på i “I
Pennsylvanien” (se p. 281), men i “Emigrantens Start” hægtes der noget mere
på: Vikingen som den skandinaviske emigrant 1000 år tidligere og ideen om at
de dristigste mænd fra datidens befolkningsoverskud søgte udenlands, som det
også er tilfældet med 1900-tallets. Dette er den historiske sammenligning; ifølge
Sandemose har den skandinaviske race ikke ændret sig på de 1.000 år. Den sidste sætning i citatet peger derimod fremover i forfatterskabet – man må gerne
mene, man er noget; Jante lurer.
Et afsnit i kronikkens anden del om at arbejdsduelige landarbejdere kan få en
bedre tilværelse i Canada end i Danmark, resulterer i en forholdsvis urban
meningsudveksling mellem landmanden Sofus Hansen
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og forfatteren (Sorø Amtstidende, 14/4, 2/5, 5/5, 9/5 1928).40 I det første indlæg
bruger Sofus Hansen nærmest Sandemoses dobbeltkronik som springbræt til
udfald mod fagforeninger, radikalisme og socialisme, anbefaler dovne danske
landarbejdere at være mere energiske og opfordrer “Aandens Stormænd” til at
bringe kultur til Canada.
I sit svar “Canada” (2/5) inddrager Sandemose egne erfaringer som landarbejder i Canada og belærer desuden Sofus Hansen om, at der ikke kommer
meget åndsliv i Canada, før hveden bølger fra Atlanten til Stillehavet (jf.
“Kulturen paa Prærien”: “Det, som vi forstaar ved Kultur, vil blive skabt af
andre Slægter.”) Men han har også et andet ærinde, hvad angår forholdene i
Danmark:
“En Landarbejder, der “mænger sig med de fine”, skal hurtigt af sine
egne blive vænnet af med det. Den hele Aand er raadden, derom er vi
enige, men den enkelte er for svag til at gøre sig fri af den. Hvis han vil det,
tvinges han ud af Landet. Han kvæles i den lumre Atmosfære af Misundelse og
Vaas.” (Sandemoses fremhævelse).
Her udtrykkes den senere tankegang i Janteloven om massens undertrykkelse
af individet, når dette skiller sig ud; det kan diskuteres, om Sandemose to år
senere ligefrem tvinges til at forlade Danmark på grund af landets småtskårenhed, eller om flytningen bare skyldes rod i økonomien, men tekstens eftertryk
på den enkeltes situation, og problemstillingens relevans for forfatteren, er tydelig nok. – De to sidste indlæg i diskussionen er uden større interesse, bortset fra
Sandemoses afslutning: “Politikerne synes kun at interessere sig for Vælgerne
den sidste Maaned før et Valg. [...] Politikerne skylder man intet.” (“Canada eller
Danmark”, Sorø Amtstidende, 9/5 1928). Et års tid senere skriver Sandemose talrige valgartikler og appeller i Borgerlige Ord (udgivet af Den konservative
Vælgerforening) og i Berlingske Tidende; se herom p. 366-373).
En langt mere polemisk tone end i diskussionen med Sofus Hansen finder
man i “Sandheden om Canada” (Aalborg Amtstidende, 26/1 1929), en anmeldelse
af Andreas Nielsens bog med samme titel. Forfatteren benævnes som “en meget
selvglad og indbildsk Person
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[...] man skal lede længe om saa megen Sladder, Uvederhæftighed,
Selvmodsigelse og Usandfærdighed samlet på eet Sted som i denne Bog.”
Sandemose remser vellystigt og rasende diverse misvisende oplysninger op,
håner forfatteren for kluntet sprog og forkert stavning af stednavne, og kommenterer generelt bogen, så det er anmelderen og ikke Andreas Nielsen, der
fremstår som Canada-ekspert. En af årsagerne til den fnysende tone er utvivlsomt de i anmeldelsen citerede bemærkninger om jernbaneselskaberne og rederierne, der sender “Mænd derover med fri Rejse og Ophold for at male Landet
med fine Billeder [...]”, for selv om Sandemose ikke kan anklages for at levere
skønmalerier af Canada, hører han til den kategori, der fik turen betalt.
Beskrivelsen af bogen er imidlertid yderst dækkende: Sandheden om Canada er
præget af manglende logik, hårrejsende syntaks, tegnsætning og stavning, og
bogen er et sammensurium af egne oplevelser, hörensagen og konkrete fejl.
Den urbane tone mangler også i “En Dommer” (Medlemsblad for ProvinsJournalistforeningen nr. 4, 1/4 1929). Anledningen til dette polemiske indlæg er
en artikel af Uhrskov-Christensen i nr. 2 af samme årgang af bladet, en kritik af
hvordan “Forfattere, Drømmere og Lyrikere” har skildret Canada. Hvad der i
særlig grad irriterer Sandemose er påstanden om, at han har været medvirkende til, at emigranter har fået “falske Indtryk om Canada” af forfattere, der har
været i landet uden at stifte bekendtskab med barske realiteter, hvorfor han kaster sig ud i en tvivlsom bevisførelse for sin egen ekspertise – ikke ved at henvise til sine talrige artikler, men ved at anføre sin personlige baggrund.41
Indlægget er skrevet i en veloplagt, harmdirrende stil, og Sandemoses reaktion
ligger helt på linie med senere afvisninger af, at Freud-påvirkning er tydelig i
hans forfatterskab, eller at han har lært noget af Joseph Conrad. I alle tre tilfælde føler Sandemose, at hans anklagere har været for tæt på sandheden.
UDVANDRINGSSELSKABER: EN SKJULT PERSONLIG INDFALDSVINKEL
Nogle måneder før Sandemose flytter til Norge, publicerer han
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tre artikler, som i ordvalg og argumentation ligger tæt op ad hinanden:
“Udvandringen” (Morsø Folkeblad, 7/1 1930), “Pedersens Forvandling” (Aarhus
Amtstidende, 17/1 1930) og “Udvandring og Udvandringsselskaber” (Aalborg
Amtstidende, 23/1 1930). Heri anklages rederier for at omgå dansk lovgivnings
forbud mod agitation for udvandring; for at sørge for god publicity hyrer de
ifølge Sandemose i al stilhed kendte dansk-canadiere til at komme til Danmark
og tale varmt for udvandring – som privatpersoner og uden at nævne deres forbindelse med rederiet. Argumentationen går på, at denne form for ansættelse
opfattes som bestikkelse og dels kaster uberettiget mistanke på journalister, der
på redelig vis skriver om udvandring, dels resulterer i, at håbefulde emigranter
får en falsk opfattelse af Canada.42
I de tre artikler langer forfatteren ud til højre og venstre, og tonen kan forekomme skinger. Teksterne er ikke umiddelbart forståelige, medmindre man
søger forklaringen i Sandemoses egen situation på det pågældende tidspunkt.
Som nævnt i note 4 kunne Sandemose ikke få Gyldendal til at yde økonomisk
støtte, da han kort efter udgivelsen af Ross Dane luftede sin idé om at slå sig ned
i Nova Scotia. I november 1929 øjner han andre muligheder for at komme til
Canada og fabler i dagbogen om at havne på Scandinavian-American Line’s
kontor i Edmonton: “Jeg har tænkt mig, at kan jeg komme over i en Stilling med
en antagelig Indtægt, skal min næste og syvende Bog være den sidste.”
(Dagbogen, 4/11 1929; Væths samling, Det kongelige Bibliotek). Hermed har
han forladt de planer, han et år tidligere skitserede for Gyldendal – dengang var
der tale om, at tilværelsen som farmer i Nova Scotia kunne give ham en arbejdsro, som forfatterskabet ville nyde godt af. I dagbogen omtaler han derimod
notater til Efterskrift til et Forfatterskab i et ordvalg, der tyder på, at han længes
efter at opgive skriveriet til fordel for en fast stilling, og “findes det [jobbet] ikke,
bliver Efterskriften bare en lykkelig Fantasi.” Og samtidig prøver han at spille
agenten for Canadian National Railways’ danske kontor ud mod M.B. Sorensen
fra Canadian Pacific Railways, der havde bekostet Sandemoses rejse, for at få et
job derovre.
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Alt dette forekommer at være vilde drømme, som Sandemose hengiver sig til
på grund af sin desperate økonomiske situation, hvori indgår samtidige manøvreringer med Gyldendal og Hasselbalch: “Jeg er saaledes stillet, at giver jeg et
Manuskript til Hasselbalch, bedrager jeg Gyldendal det, og faar Gyldendal det,
sender Hasselbalch Bud til Politigaarden.” (Dagbogen, 7/11 1929).43
Sandemoses Canada-drømme punkteres i første omgang, da Sorensen utvetydigt meddeler ham, hvorfor han ikke kan bruges: “I vor Forretning, hvor saa
meget beror paa vor egen Oprigtighed og Evne til at indgyde Tillid til os selv
vilde det hverken gaa an at være ligegyldig i Pengesager eller med Spiritus.”
(Brevcitat i dagbogen, 8/11 1929). En efterfølgende frokostinvitation fra
Sorensen får Sandemose til at håbe på en stilling i Danmark, men resulterer kun
i et tilbud om et midlertidigt kontorjob på langt ringere niveau, end Sandemose
havde sat næsen op efter. Medvirkende til Sorensens lunkenhed på dette tidspunkt kan også være, at Sandemose i sine kronikker gav en mindre rosenrød
reklame for Canada, end Canadian Pacific Railways havde forventet; en stor del
af dem er skrevet af digteren Sandemose, og i resten er han ikke bleg for at
komme med advarsler og formaninger til håbefulde emigranter.
De tre artikler i januar 1930 er dermed Sandemoses reaktion på, at hans planer falder til jorden – for ordet “udvandringsselskaber” i teksterne dækker over
de firmaer, der ikke ville fæste lid til ham. Den personlige baggrund for angrebene på dem kan naturligvis ikke nævnes, så i stedet benytter han en tilforladelig indfaldsvinkel: Den skjulte betaling til kendte dansk-canadiere, der under
vinterophold i det gamle land agerer som “hemmelige, forklædte Agenter” for
at skaffe uvidende og letpåvirkelige kunder. Tilsyneladende er det altså bare retfærdig harme og omsorg for eventuelle emigranters vé og vel, der dikterer artiklerne.
Samtidig stiller forfatteren sig an som én, der kommer til at lide under udvandringsselskabernes fremgangsmåde, for i takt med den stigende opfattelse af, at
bestikkelse er almindelig skik,
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skabes der “en stadig mere nærgaaende Terror overfor dem, der kender Canada
og kunde tale og skrive om Landet.” (“Udvandring og Udvandringsselskaber”).
Her optræder Sandemose som en uafhængig skribent, der har været udsat for
ubegrundede anklager, og han fortier i taktisk øjemed den økonomiske baggrund for, at hans egen rejse kunne gennemføres: Canadian Pacific Railways –
som naturligvis bekostede turen, for at Canada og emigration kunne blive pænt
omtalt i dansk presse.
Sandemose nævner ingen navne i sin artikel,44 men tilsyneladende kunne han
som eksempel på en hemmelig og forklædt agent nemt have anført ingen ringere end Simon Hjortnæs:
“Evidently, Hjørtness had an agreement with the CPR whereby he was
given a certain sum for every person whom he was responsible for inducing to immigrate to Canada. [...] Agnes Sorensen [...] claimed that he
was responsible for bringing 300 people to Saskatchewan, for which the
CPR paid him $25 a head! He made three separate trips to Denmark in
the late 1920s, lecturing on the vast opportunities to be had in Canada.”
(Frank M. Paulsen: Danish Settlements on the Canadian Prairies, s. 76-77).45
Med Sandemoses inside viden om branchen, og med hans og Hjortnæs’ fælles forbindelse til Canadian Pacific Railways, forekommer det helt usandsynligt,
at han ikke kendte til denne side af Hjortnæs; men når han tidligere har skrevet,
at grunden til dennes danmarksrejse i vinteren 1929-1930 var ønsket om at se
barndomsegnen, og når han få uger forinden har publiceret en hyldestartikel til
ham – modellen for Ross Dane! – ville Sandemose jo fremstå som et naivt fæ,
hvis han pludselig var faldet over mindre fordelagtige oplysninger om denne
moderne udgave af den danske viking. Desuden kan et vist taktisk spil ikke
udelukkes: Sandemose ønskede næppe at brænde alle broer bag sig. De kuldsejlede drømme skinner igennem i “Pedersens Forvandling”, da han skriver om
arbejdet som agent: “[jeg] kunde godt under andre Omstændigheder tænke mig
den Profession...under andre Omstændigheder, ja.”
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Sandemoses næste forsøg på at få emigrationen betalt finder man i et brev af
27/1 1930 til Department of Industries and Immigration, Halifax: “I happened
to hear the other day that you might consider employing a Dane to take care of
Danish Immigrants desiring to remain in Nova Scotia.” Under opremsningen af
sine kvalifikationer for jobbet nævner Sandemose, at han er født i 1897, har
arbejdet “a few months” i Nova Scotia, og hans seks bøger er blevet til syv.
Sandemose forklarer endvidere, hvorfor han egner sig til at være PR-mand for
regeringen:
“No other Dane would hardly, as far as Danish papers are concerned, be
able to carry on such a propaganda as I in the text columns of the newspapers. [...] I believe that I in a comparatively short time could influence many tillers of the soil to stay in Nova Scotia.”
Svaret fra Department of Natural Resources er dateret 15/2 1930 og meddeler
kort: “[...] there will be no openings of which you speak.” Den stilling, som
Sandemose henviser til, er altså ikke blevet besat til anden side – eftersom den
er ikke-eksisterende. Faktisk planlægger regeringen på dette tidspunkt at skære
ned på antallet af immigranter, så efter alt at dømme udtrykker de første linier
i Sandemoses brev blot et forfængeligt håb – en indirekte forespørgsel, om det
ikke ville være en god idé at oprette en sådan stilling og hyre ham til den.
Denne antagelse bestyrkes af, at den sædvanligvis velunderrettede M.B.
Sorensen fra Canadian Pacific Railways’ agentur i København i et brev til P.L.
Sanford på selskabets Nova Scotia-kontor, dateret 29/1 1930, udtrykkelig taler
om “this rumour”, samt at landinspektør A.M.O. Gold, Lawrencetown, Nova
Scotia, skriver til Sandemose 14/2 1930: “Jeg har ikke hort noget om at
Regeringen har til Hensigt at ansatte en Dansker til at modtage Emigranter og
jeg tvivler paa at det forholder sig saaledes [...]” (Brevcitaterne fra Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
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I 1938 spekulerer Sandemose på at bosætte sig på Fogo, Newfoundland, og
nogle år senere spøger Danmark i tankerne, i begge tilfælde på grund af syndigt
rod i privatlivet. – Sandemose kommenterer sine emigrationsplaner i “Prærien
– for lenge siden” (Aktuell nr. 4, 23/1 1965):
“Det var i Canada jeg tok en avgjørende bestemmelse om min fremtid,
selv om det ennu tok tre år før den ble realisert. Jeg hadde vært nasjonalt spaltet fra jeg var barn og var på den tiden havnet i en forestilling
om at jeg kunne snu både Danmark og Norge ryggen, – og utvandre.
Velge noe tredje.”
Hvis man inddrager brev- og dagbogsmateriale, er det imidlertid kun
Canada, der spøger i tankerne på det tidspunkt, som Sandemose henviser til i
denne sene tekst, og udvandringen til Norge forekommer nærmest at være en
flugt fra de hjemlige kaotiske tilstande. I betragtning af, at Sandemose ellers
altid hævdede, at han kom til Norge i sommeren 1929, er udtrykket “tre år” i
øvrigt værd at lægge mærke til.
“VINTER I ALBERTA”
Rejsen resulterer kun i ét (offentliggjort) digt, “Vinter i Alberta” (Berlingske
Tidende, 9/12 1928); det er uden rim, men har talrige assonanser og alliterationer, og har en nogenlunde fast, nærmest stampende rytme på grund af de
mange linier, der starter med en trykstærk stavelse.
Digtet begynder som en metaforrig beskrivelse af landskab og årstid, men
efterhånden lægges vægten på liv og død som cyklus og den eneste mening med
tilværelsen; mennesket har hverken mere eller mindre plads her end de dyr, der
omtales, det er et led i en kæde, der går helt tilbage til dinosauren; og som det
er tilfældet med dinosaur og ulv, overgives menneskets knogler til prærien,
uden at der gives udtryk for nogen følelser i den anledning.
På flere punkter drejer det sig om et vinterbillede af lignende art, som man
kan finde i artiklerne og romanerne. Men i de to
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sidstnævnte genrer beskrives den sneklædte natur oftest som betagende og storslået på grund af vidderne (for eksempel i “Præriens Nat”), og vinteren fremhæves som den årstid, hvor der er mest mulighed for socialt samvær.46 Selv når der
er en negativ beskrivelse af vinteren, bliver denne storslået og malerisk som led
i en subjektivt farvet oplevelse, som det forekommer i “Danskeren i Canada”:
“Den fygende Sne er som en Naaleregn. Kulden sidder som en Smerte i Øjnene.
Det føles, som er der en Fjeder bag ved dem og trykker udad.” (Danmarksposten
nr. 6, juni 1928).
Digtet udstråler i stedet en steril, arktisk kulde. Der er ingen forsonende harehop eller lysvirkninger, og man får ingen fornemmelse af fed, frugtbar jord
under sneen eller af emigranters flid på andre årstider. Først til sidst hører man
om menneskets besværgelse, “at evigt Livets Træ skal staa, / vokse af alle
Vintre”, men det er uklart, om linierne henviser til en cyklus i almindelighed
eller til det stædige nybyggerliv, der i artiklerne resulterer i afgrøder og en
meningsfuld eksistens.
Kun i et par passager i Ross Dane, hvor synsvinklen betegnende nok er
Theodors, fornemmes den samme gennemført kuldslåede atmosfære, udtrykt i
et ordvalg, der falder sammen med digtets:
“Døden har rejst sig af
Præriens Rand,
klædt i sit Skrud af
hvide Klæder,
han luder over den
stivnede Steppe
og hæver sin vældige Le.
[...]
Gemt i Sneen ligger
Ben af Dinosauren,
og Ulven slæber sig
gennem hushøje Driver
[...]”
(“Vinter i Alberta”).

“Døden, Vintren, havde rejst sig i
hvide Klæder og ludede sig ind over
Alberta.”

“Ved Bakkeskredene laa forstenede
Knogler af Dinosauren, Theodor vejede dem i Haanden og tænkte paa
Tiden. Nu gik Ulven i Albertas
Coulee’er [...] Den kunde forvilde sig
ind paa hans Hustag, naar Driverne
laa høje [...]”
(Ross Dane, s. 81, 178).
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De nærmeste paralleller til digtets stemning finder man ellers i “Flytning paa
Prærien” og i “East Coulee” (Berlingske Tidende, 26/9 1928). I førstnævnte får fortælleren på et tidspunkt en fornemmelse af at være “hinsides Livet og Døden,
over paa den anden Side af den yderste Dag”, men det drejer sig om en forbigående følelse, hvorefter han hurtigt er tilbage i den konkrete virkelighed. I
“East Coulee” hører man som i digtet om vinterkulde og om dinosaur- og menneskeknogler: “[...] der er Stunder, da man visionært nærmer sig Evigheden [...]
Selvet slaas i Knæ under et Indtryk af Livets Storhed, og under denne Bedøvelse
opgiver man sin Stilling som Ener og selvraadigt Væsen [...]” – men teksten
munder ud i, at East Coulee alligevel er skøn, “en Guds glemte Model til
Menneskenes jord.” Man kan også sammenligne med “Vinter og Vaar”, hvor
vinteren ganske vist er “dræbende”, men artiklen slutter med visionen af pløjning og andetræk.
I “Vinter i Alberta” er nøgleordet udtrykkelig død, ikke liv, og selv om prærien vågner til en ny sommer efter “Dødens Skærsild”, er der ingen tvivl om det
endelige udfald – udtrykt i de afsluttende fem linier i et umiskendeligt Johannes
V. Jensen-agtigt tonefald:
“Din Part af det evige Liv
du graadig har grebet.
Tag da ogsaa roligt,
naar din Time kommer,
din Part af den evige Død.”47
Næppe et digt for rejselystne emigranter, for dels giver “Vinter i Alberta” indtryk af, at de lige så godt kunne emigrere til Grønland, dels bliver deres fremtidsudsigter opsummeret som døden.
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NOVELLER
Som omtalt i kap. 10 er en del af Sandemoses fiktion fra Nordamerika i perioden 1923-1927 skrevet på et tidspunkt, hvor han endnu kun havde været på
Newfoundland. Hans rejse til Canada og USA resulterer i en lille håndfuld
noveller, og selv om tyngdepunktet kvantitativt og kvalitativt ligger i artiklerne,
behandles de samme emner undertiden i begge genrer.
Arbejdere, nassere og snydere
Først “En Pige gaar til Canossa” (Søndags B.T. nr. 33, 18/8 1929), hvor hovedpersonen Vilfred er udvandret på grund af kærestesorg: “Dumstolt og komisk
provinsiel var hun, umaadelig indbildsk, fordi en lokal Avis havde rost hendes
Klaverspil, og hendes Far ikke behøvede at arbejde.” Da han opdager, at Else
leger med hans Følelser, rejser han til Canada og bliver farmer ude på prærien.
Han arbejder jernhårdt og bliver velstående, men har ikke glemt fortiden, og
den hævn, der omtales i teksten, må betyde, at han fantaserer om at vende tilbage og vise Else (og andre), hvad han er blevet til – en emigrantdrøm om
oprejsning, som Sandemose har forskellige versioner af; se for eksempel i En
sjømann går i land: “ [...] der vil alle se at jeg allikevel var noe til mann. [...] Joda,
Espen er kommet hjem hit til Jante med penger og en amerikanerinne.” (s. 57).
Titlen hentyder til, at Else cirka fem år efter at have slået op med Vilfred tager
turen over Atlanten, finder frem til farmen og lader sig hyre som høstarbejder
under navnet Hartvig. Hun slider i det og redder mod slutningen af novellen
endda Vilfreds tærskeværk fra brandstiftelse, hvorefter sandheden åbenbares
for Vilfred og læseren, og vejen er banet for en happy ending: “[...] hun havde
haanet en Arbejdets Mand og saaret ham i Hjertet derved – og paadraget sig
hans Foragt. Det lod sig ikke slette ud med et Ord.” Beviset på hendes kærlighed er altså ikke bare, at hun forlader sit beskyttede miljø og sin far, som Vilfred
foragter, eftersom denne “i sin bedste Alder skød alt Arbejde fra sig, fordi han
havde faaet en Arv.” Det er snarere på grund af indsatsen under høsten, hvor
hun får tyk hud på hænderne og ligefrem
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besvimer af udmattelse, at hun kan tages til nåde igen.
Ligesom i Ungdomssynd drejer det sig om en kvinde, der forklæder sig som
mand,48 men eftersom synsvinklen ligger hos Vilfred, får man ikke indblik i,
hvordan Else opfatter sin nye identitet. I betragtning af det billede, man får af
hendes liv i Danmark, må den nye tilværelse imidlertid være noget af en
omvæltning. At Vilfred ikke genkender hende forklares ved, at hendes ansigt er
halvt skjult under en stor hat, men ligesom i romanerne går Sandemose ellers let
hen over kvindens problem med at skjule den kønslige identitet blandt mænd;
ifølge artiklerne fra Canada ville man leve lige så tæt op og ned ad hinanden på
en farm som om bord på et skib eller i en tømmerlejr49 – så denne opofrelse fra
Elses side understreger også hendes kærlighed.
Når Vilfred mener, at kun arbejde og arbejdsmod “kunde give sin Mand
Adelsbrev”, udtrykkes en tankegang, som Sandemose lufter allerede før afrejsen i “Canada som Fremtidsland”: “[...] Mennesker, som ikke kender andet
Adelspatent end Arbejdets.” (Hareskov Grundejerblad nr. 14, 15/7 1927). Han vender tilbage til emnet i talrige artikler om Canada, for eksempel i “Emigrantens
Start” (Sorø Amtstidende, 10/4 1928): “Canada er det strenge Arbejdes Land, og
den, der ikke vil arbejde, faar heller ikke Føden. Der er ingen anden Adel end
Arbejdets [...]”. I “Kulturen paa Prærien” hedder det: “At Landets Savn kun er
vendt mod Muskelkraften fører til Mistænkeliggørelse af enhver, der ikke tjener
sit Brød ved kropsligt Arbejde [...]” (Aarhuus Stiftstidende, 11/6 1928), og i ovennævnte “Emigrantens Start”: “Er hans Hænder pæne og hvide, gør han bedst i
at skjule dem” – jf. at Vilfred ved det første syn af “Hartvig” spotsk tænker, at
han (hun) er en “forløben Kontorist, der vil finde Eventyret i the wild west.”
Beskrivelsen af det hårde høstarbejde og af Vilfreds afskedigelse af uduelige
arbejdere er også i tråd med artiklerne, og hvis man tænker på artiklernes
beskrivelse af kvinders forhold på prærien, er der ingen tvivl om, at Else vil
blive en fortrinlig farmerkone. – I øvrigt forekommer episoden med sabotage af
et tærskeværk også i Ross Dane (s. 190).
Teoretisk kunne Vilfred i “En Pige gaar til Canossa” være samme
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Vilfred som i “Natten” (se p. 274), hvis man tænker sig, at sidstnævnte novelle
foregår på et eller andet tidspunkt i de fem sammenbidte år, før Else gør sin
entré i Canada, men det er ikke til at sige, om valget af navn er tilfældigt. Det er
derimod påfaldende, at i “En Pige gaar til Canossa” er Vilfred udstyret med
efternavnet Larsen, for der er ingen lighedspunkter med den Vilfred Larsen, der
med konsekvens i personbeskrivelsen optræder i En sjømann går i land, “Han
skaffet sig en sønn” (senere titler “Ennå fins det menn” og “Guds finger”), “Ånd
og ånder” (hvor han er en ret overflødig biperson) og September. Der er ikke
mindst den afgørende forskel, at den nye Vilfred er ungkarl, socialist, lidenskabeligt optaget af at læse værker om økonomi, og “han hadde aldri brent sig” (En
sjømann går i land, s. 129) – hverken kærestesorg eller en Else-lignende skikkelse
nævnes som forklaring på hans livsførelse. Han har (i En sjømann går i land) indrettet sin eneboertilværelse således, at han tilbringer sommeren på sin farm i
Alberta og rejser rundt i USA om vinteren, indtil han et forår vender hjem med
drengen Jim. 50 Både i denne roman og i September er han ofte den, der udtrykker strengt fornuftsbetonede meninger og kan se længere end til næsetippen; i
novellen “Han skaffet sig en sønn” hører man om baggrunden for adoptionen
af Jim (se p. 324-325).
Dette navnesammentræf kan forekomme skødesløst, men “Natten” og “En
Pige gaar til Canossa” hører til det danske forfatterskab, og Sandemose må –
utvivlsomt med rette – have været overbevist om, at selv om en Berlingske
Tidende fra 1927 og et nummer af Søndags B.T. fra 1929 skulle være nået til Norge,
har indholdet ikke aflejret sig i læsernes hukommelse. – Som tidligere nævnt
finder man den første skitse til Vilfred a la En sjømann går i land og de andre norske tekster i “East Coulee” (Berlingske Tidende, 26/9 1928):
“[John] sidder gennem Vintrene paa afsides Steder som dette og studerer Littteratur og Økonomi. Hans Hjerne er et Magasin af Kundskab,
hans Meninger er dybtgaaende og uangribelige som Slagskibe. [...] I
tyve Aar har han delt
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sin Tid mellem haardt Arbejde og Kundskabstilegnelse.”51
I samme kronik fortælles om ægteparret, som ønskede, at deres barn – ligesom Napoleon – skulle fødes på Korsika, og denne historie optræder ligeledes i
Vilfred-teksten “Han skaffet sig en sønn”.
“Historien om Hans Hansen” (Aalborg Venstreblad, 24/12 1928) foregår også i
et dansk-canadisk farmermiljø. Stedet hedder Newyeartown, men har ingen forbindelse med byen af samme navn, som nævnes i noveller fire år tidligere. Hans
Hansen beskrives som “en dansk Type [...] som i Tidens Løb vil faa mange
Repræsentanter ogsaa blandt Dansk-Canadiere.” Under dække af at være følsom og venlig snyder og bedrager han, fortrinsvis de nyankomne emigranter,
men jeg-fortælleren bemærker, at Hans Hansen alligevel omfattes med en vis
beundring og ifølge en ældre farmer endda udfylder en funktion – i Danmark
er folk (for) flinke mod hinanden, i Canada er livet langt mere barsk, og det er
nyttigt straks at få en lærestreg: “[...] de bedste Folk i Kolonien, de begyndte
med at blive snydt og plukket af Hans Hansen.” Den civiliserede jeg-fortæller,
en forfatter, kan ikke helt følge farmeren i argumentationen – hvilket sandsynligvis skal pointere, at førstnævnte er en udenforstående.
På grund af Hans Hansens tilhørsforhold til kolonien kan han ses som en version af den snu og lumpne Jensen i Ross Dane eller af nasseren Ole Jernmave i
En sjømann går i land, men psykologisk er han tillige en forsoren udgave af “den
faldne emigrant”, som Sandemose omtaler i “Winnipeg”. Novellen indeholder
træk fra dansk-canadieres liv, men kvinder glimrer ved deres fravær.
“Medicinmænd” (Berlingske Tidende, 15/4 1928) handler om en omrejsende
kvaksalver og anvendes senere i Ross Dane. De humoristiske effekter er de
samme, men i romanen er Ross vidne til de forskellige forsøg på fup, og Evas
skepsis og sunde sans fortæller ham, at hun duer som farmerkone, for “hende
var der Krummer i.” (s. 49). Tilstrækkeligt til, at han drømmer om hende de følgende måneder og ved forårstide rider på frierfærd. Den udvidede
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version “Jeg har vondt både her og der, og selv er jeg ikke frisk heller”
(Arbeiderkvinnen nr. 2, februar 1937) har en anden indledning, men følger ellers
den danske novelle.
Ikke-danske hovedpersoner
“Stemmen fra Skoven” (Danmarksposten nr. 12, december 1929) har som
hovedperson en englænder, Harry Field, der for at komme sig efter granatchok
under første verdenskrig tager på en månedlang jagttur i Canada. I en af novellerne fra 1924, “Nortons Forlovelse”, resulterede omvæltningen fra civilisation
til ødemark i både sundhed og forelskelse for Harry Norton; i denne tekst sætter en halvindiansk spåkone en stopper for Harry Fields helbredelse, og hjemme i London begår han selvmord på grund af sine tvangstanker.
Novellen er ikke særlig betydelig, hvad enten den skal ses som et portræt af
en nervesvækket krigsveteran eller som en illustration af overtro og tilfældigheders magt. Der sørges for lokalkoloritten gennem udtryk som “Barren
Grounds”, “Department of the Interior” og “Chinook”, og Harry køber sit
udstyr i Winnipeg, men “Stemmen fra Skoven” hører til de “udvendige” noveller fra Nordamerika og kunne egentlig lige så godt være skrevet før rejsen.
Det samme gælder for “Chancen” (Hjemmet nr. 49, 3/12 1929), som dog på et
par punkter er lidt mere interessant, bl.a. i skildringen af sociale skel. Modsat
mange af artiklerne viser det sig her, at det ikke er nok at arbejde hårdt for at
blive accepteret i det canadiske samfund; hvis man vil gifte sig med chefens datter, skal man også være rig. Da dette går op for John Walker, indlader han sig på
et kriminelt dobbeltspil; han snyder chefen, der modvilligt må indrømme, at
John er gjort af samme stof som han selv, og derfor giver han det unge par sin
velsignelse. Indirekte fortæller novellen, at det eneste brugbare magtmiddel er
penge, og i “Chancen” ligger sympatien hos den mest durkdrevne snyder, som
det senere også bliver tilfældet i Tjærehandleren. John Walker er dog gjort af blødere stof end Audun Hamre; intet tyder på, at han har til hensigt at gøre karriere inden for økonomisk kriminalitet, og i slutningen af novellen viser han sit
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forsonlige sindelag ved tilbuddet om at slå en handel af, der er fordelagtig for
svigerfar.
Anstrengt humor
“Redvers” er en af de tekster, der kan rubriceres enten som artikel eller som
novelle; for første kategori taler ganske vist, at den omhandler indtryk fra en
canadisk by og af canadiere, men i modsætning til “Winnipeg” m.fl. har den
både et udpræget episk forløb og pointerede replikker, der skal virke i humorens tjeneste: Jeg-fortælleren lider af influenza og får en uforskammet behandling på det i bogstaveligste forstand lusede hotel, hvor han indlogerer sig; både
omgivelser og mennesker opfattes i en feberdøs, Redvers er et helvede, og de
fleste canadiere er larmende barbarer. Mellem 1928 og den 37 år senere optagelse i Dans, dans, Roselill – (under titlen “Forkjølt reisende”) finder man seks
versioner af “Redvers”, men for én gangs skyld, når det gælder Canada-tekster,
er ændringerne minimale: En kort indledning, som senere forsvinder, nogle
afsluttende linier, som også ryger ud, et lidt andet ordvalg – og at dømme ud fra
de forskellige titler kan forfatteren åbenbart ikke rigtig bestemme sig til, om
hovedpersonen plages af forkølelse eller af influenza.
Der er også en jeg-fortæller i “Grækerens Flytning” (Social-Demokraten, 24/12
1928), men her er der tale om en udpræget iagttager, der ikke spiller nogen rolle
i handlingen. Scenen er Erie, Pennsylvania, hvor jeg’et i nogen tid bor hos en
nær slægtning, som er gift med en græker; den spinkle handling illustrerer den
opsummering af ægteskabet, som gives tidligt i historien: “Det var den absolutte Uenighed i alle Ting, der betingede Ægteparrets gode Samliv. Det var begge
en Livsbetingelse at slaas, saa det var et sandt Held, at de havde fundet hinanden.” Det skal med andre ord være en humoristisk præget beskrivelse af den
ægteskabelige magtkamp, der ellers talrige steder i forfatterskabet akkompagneres af pessimistiske ord. I de følgende versioner er den eneste iøjnefaldende
forskel, at den nære slægtning bliver til en lillesøster.
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I øvrigt kan man få en mistanke om, at både “Redvers” og “Grækerens
Flytning” efter søsætning kan få lov til at sejle videre nogenlunde uantastet,
fordi forfatteren ikke rigtig gider gøre noget ved dem; i Murene rundt Jeriko skriver Sandemose, at hans kone Eva, når hun læste hans manuskripter, “var ute
efter den “morsomme” bemerkningen som ikke var morsom, hastverk og løsaktige setninger. Hun fikk meg bort fra en selsom trang til å parodiere meg selv.”
(s. 37). Begge de nævnte tekster hører til kategorien, hvor man trygt kan sætte
ordet morsom i citationstegn. – Sandemose, humor og sygdom i Canada indgår
også en uheldig forbindelse i “Krutt, kuler og influensa”; man aner, at denne
novelle, der foregår i et tog, kun kan være blevet antaget, fordi forfatteren har
sendt den til Jernbanemanden (julen 1933).
“Norske amasoner”: Hvilken Kaja Huseby?
“Norske amasoner” (Hjemmet nr. 12, 19/3 1932) er med hensyn til personnavne lige så svær at manøvrere på plads i forfatterskabet som “En Pige gaar til
Canossa”, hvilket skyldes Ross Dane, hvor der optræder en søster til de to norske farmere Eugen og Sigurd Huseby; Kaja beskrives som “stærk, stor og
blond”, og hun og Theodor Pedersen forelsker sig i hinanden – hvilket fremkalder jalousi hos den ugifte Sigurd, der har hentet hende over fra Norge, for at hun
kan arbejde for ham som husbestyrerinde. Det siges ikke direkte, om det drejer
sig om et incestforhold som hos Ferdinand Vogt og hans søster i En flyktning
krysser sitt spor, men Theodor hæfter sig ved, at der ikke er indrettet særskilte
værelser i Sigurds hus, og Kaja bønfalder den vankelmodige Theodor om at
gifte sig med hende, så hun kan komme væk. Dagen efter han endelig frier,
begår han selvmord, og Kaja kommer til at skyde sig selv, da hun finder hans lig
og ikke bemærker hans riffel.52 I En sjømann går i land optræder Eugen og Sigurd
Huseby i biroller.
Men nogle måneder efter udgivelsen af sidstnævnte roman er der så “Norske
amasoner”; titlen hentyder til søstrene Kaja og Marie Huseby, “kjempekvinner
med armer og ben som stolper og uhyre
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store føtter. Over ansiktene hadde de noe hesteaktig og langt, de hadde sterke
kjever, store neser og store ører.” Det er en beskrivelse, der går ud over den af
Kaja i Ross Dane, hvor hun blot er stærk, stor og blond. I romanen hører man
intet om søster Marie; til gengæld forekommer der ingen brødre i novellen, og
for at gøre forvirringen total, foregår romanen i Alberta, mens novellen foregår
i Saskatchewan, hvor søstrene køber jord. Herefter er det måske overflødigt at
sige, at man ikke aner skyggen af Theodor i “Norske amasoner”.
Handlingen går ud på, at en løsarbejder kommer galt af sted, da han opsøger
pigernes gård efter at have fået at vide, at de bor alene og han hellere må gøre
sig lækker. Søstrene er imidlertid ikke oplagt til en ubuden gæsts snak og tilnærmelser på sengekanten, hvorfor de kyler ham gennem døren.
Allerede før denne episode er søstrene i forbindelse med rejsen fra Quebec,
erhvervelsen af jord og driften af farmen beskrevet som myndige, stærke og
selvstændige, og der er “en slags skjønnhet” over dem på trods af deres mandhaftighed. Alt i alt bliver novellen en hyldest til “de aparte” og indeholder en
lidet smigrende beskrivelse af hankønnets selvovervurdering og dets tro på at
være uundværlig for hunkønsvæsener. Set i forbindelse med Canada-artikler og
-noveller er teksten usædvanlig ved at beskrive kvindelige indvandrere, som
ikke bliver gift eller tager arbejde hos andre som husbestyrerinde eller lignende,
men selv driver en farm.
At navnet Vilfred Larsen genbruges i En sjømann går i land kan vel gå an, eftersom det første gang forekommer i en novelle fra den danske del af forfatterskabet; men Kaja Huseby er et mysterium. Sandemose kan umuligt have glemt, at
dette navn tidligere er anvendt om en anden person, der tilmed døde i Ross
Dane; og selv om Sandemose allerede i 1932 skulle have vendt ryggen til denne
roman, er der stadig brødrene Huseby i En sjømann går i land, og heri desuden
en hentydning til Theodor og Kaja.
Eller blev Kajas skæbne så krank, at forfatteren så at sige begynder forfra og
giver et billede af, hvordan hendes liv kunne have formet sig, hvis hun havde
troet mere på sig selv – “stærk,

323
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 12: Canada

stor og blond”, som det hedder i Ross Dane, men uden en jaloux og (formodentlig) incestuøs bror og en overmåde halvhjertet tilbeder? En anden mulighed er,
at Sandemose i novellen varierer karakteristikken af Kristine fra En sjømann går
i land, for om hende tænker Espen, at hun er “en herlig hest” (s. 101; jf. “hesteaktig” i novellen), er stærk som en bjørn, og egner sig bedre til at drive en farm
alene end med en mand. Det skal dog tilføjes, at Kristine åbenbarer umiskendelige kødelige lyster, mens søstrene i novellen klarer sig fortrinligt uden.
Endelig skal nævnes, at “Da julebukken blev skutt” (Arbeiderbladet, 24/12
1932) uddyber en episode fra “Kulturen paa Prærien”. Den norske skik med at
gå julebuk omtales kort i En sjømann går i land (s. 211) og i September, hvor Emil
Tynset køber en farm, hvis tidligere ejer i uvidenhed og panik skød på en “julebuk”; hverken Emil eller Vera er overtroiske, men uheldet ser ud til at klæbe ved
farmen.
Vilfred Larsen
I En sjømann går i land dukker Vilfred Larsen en dag op med adoptivsønnen
Jim uden at komme med nogen forklaring. I “Han skaffet sig en sønn”
(Arbeiderbladet, 22/9 1934) fortælles om forhistorien.
Da novellen trykkes i Sandemose forteller under titlen “Ennå fins det menn”, er
den eneste væsentlige forskel, at den forsynes med en kort indledning:
Fortælleren påstår omhyggeligt, at beretningen er sand, men at “den følgende
historie blev strøket i et romanmanuskript”53, fordi den lød for utrolig. Dette
lyder umiddelbart, som om ordene hentyder til slutningen af En sjømann går i
land: “Vilfred fortalte om hvorledes han blev Jims pappa” (s. 315). Den historie
hører Espen og Røde Fane, men altså ikke læseren. Imidlertid kan sætningen
forstås på to måder: Enten at hele afsnittet/kapitlet blev hevet ud, eller at det
centrale i indholdet blev strøget.
Et eksempel på et helt kapitel, som først stryges og senere trykkes som en
tekst i sig selv (påstås det; se p. 609-612), er “Gjensyn”, der skulle have været
med i September, men som røg ud
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på grund af det parapsykologiske indhold. Et halvt års tid efter romanens udgivelse blev det publiceret med en kort forklarende indledning (Lørdagskvelden nr.
22, 15/6 1940). Hvis man udelukkende hæfter sig ved stil og den eminente suggestive atmosfære, kan “Gjensyn” godt stå alene, men uden forudgående viden
om Røde Fane og Vera er der en del, man går glip af vedrørende personkarakteristikken.
Hvad angår “Han skaffet sig en sønn”/”Ennå fins det menn” hentyder ordet
“historie” til handlingen i novellen, for den kan udmærket læses alene, dvs.
uden kendskab til En sjømann går i land. Hverken Espen Arnakke eller andre personer fra Alberta forekommer i teksten, og Vilfreds alder, baggrund og levevis
ridses op; der er her tale om overlapning med En sjømann går i land. Teksten
indeholder et par digressioner, for eksempel om novellens indhold (“Denne dikteren som forresten ikke angår historien [...]”), og der er ingen eksempler på
denne fortællemåde i romanen; i Sandemose forteller finder man desuden en fortællerkommentar om litterær smag: “En bok skal være nettop så slett at publikumerne syns de egentlig kunde laget den -” (s. 135). Med hensyn til sproget i
teksten er det i passager noget overgearet, ikke mindst når mrs. Peters er inde i
billedet, uden dog at blive helt så trættende som når fortælleren beretter om
ægteskabeligt samliv i Pennsylvania eller om sygdom i Redvers.
Mens der ikke ændres i handling eller ordvalg, zigzagger titlen, så tilsyneladende har Sandemose svært ved at bestemme sig: I Sandemose forteller og i
Aktuell nr. 49, 30/11 1962, hedder den “Ennå fins det menn”, og i Årstidene hefte
9/10 og i Dans, dans, Roselill – hedder den “Guds finger”. Sidstnævnte titel
understreger det element af skæbne, som der hentydes til et par gange, mens
“Ennå fins det menn” ligger mere i tråd med novellens afsluttende ord om, at
“en mann skal ikke løpe fra sine forpliktelser.”
The missing link?
I “Den glade mann” (Lørdagskvelden nr. 15, 8/6 1935) er jeg-fortælleren, der i
indledningen fortæller om hjemrejse “efter et
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par års omflakking”, kun en iagttager, og den centrale person er en immigrant,
der skal sendes tilbage til sit fødeland Bulgarien; han beskrives som et behåret
væsen uden menneskelig hjerne, “the missing link lys levende.”
I første omgang er pointen, at det grimme, gorillaagtige væsen i bogstaveligste forstand ikke skal skues på hårene, eftersom han er fuld af uskyld og venlighed og tilmed skaber en god atmosfære blandt de rejsende under den lange
togrejse østpå fra Calgary; det er det ikke-menneskelige hos den umælende
skabning, der appellerer til de andre. Tre måneder efter genser fortælleren kortvarigt “the missing link” i London og føler, at han har mistet en bror, da han forsvinder af syne.
Novellen kan ses som en beskrivelse af noget “anderledes”, en opdagelse af
menneskeracens tidligste stadium, som åbenbarer sig i det energiske og effektive Canada – der sørger for at sende skabningen retur. Han hører ikke hjemme
dér, og heller ikke i London, hvor han vader midt ud på gaden og forårsager en
trafikprop. Der er ingen tvivl om, at han har fortællerens sympati, eftersom der
forekommer et par ironiske bemærkninger om myndighederne. Men den lille
afslutning i London understreger det indtryk, som abemennesket har gjort på
fortælleren, for her drejer det sig om en bror. Broderskab er hos Sandemose normalt ikke ensbetydende med harmoni, så i første omgang skal man se bort fra,
hvad der fortælles om brødre i En flyktning krysser sitt spor (og senere i Varulven);
det er de “gode øine” og smilet, fortælleren lægger vægt på, så hvis sagen skal
sættes på spidsen, repræsenterer dette abemenneske – en fortidslevning, der er
dukket op i det tyvende århundrede – mere uskyld end de civiliserede, og det
er derfor, der ikke er plads til ham.54
Titlen ændres senere til “Lykken” (i Sandemose forteller) og “En lykkelig mann”
(i Årstidene hefte 9/10 og Dans, dans, Roselill -). Dette kan understrege, at den
lukkede, egne tilstand med baggrund i menneskeracens urtid repræsenterer en
anden lykke end civilisationens, men hvis det er tilfældet, siger novellen også,
at én konsekvens af udvikling er tilbageskridt med hensyn til godhed.
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Bortset fra de nye titler er ændringer begrænset til strygning af en enkelt sætning. Efter referatet af en bloddryppende kriminalroman tilføjer Sandemose:
“Forresten burde forfatteren sendes i konsentrasjonsleir.” Bemærkningen uddybes ikke; “burde sendes” lyder så kategorisk, at man i første omgang kunne
opfatte sætningen som en (dårlig) joke om, at ophavsmanden til Cold Harbour
burde koncentrere sig mere om sin opgave, altså lære at skrive bedre. Men sætningen forekommer ejendommelig set i lyset af Sandemoses tidlige og indædte
modstand mod nazismen; for eksempel hentyder han til koncentrationslejre
allerede i “Raseskvalp og maktutsvevelse” (Arbeiderbladet, 18/8 1933) og skriver
artiklen “Nazismen og Frelsesarmeen” (Dagbladet, 21/4 og 23/4 1934) med
udgangspunkt i Gerhart Segers bog Konsentrasjonsleiren Oranienburg.
En anden mulighed er, at sætningen skal opfattes ironisk: Kriminalromanen
er så “entartet”, eller forfatteren har et så udpræget jødisk navn, at Sandemose
først og fremmest kommenterer tilstanden i Tyskland – hvor novellens abemenneske jo ikke ville have mange chancer. Sætningen er endnu med i Sandemose for teller, i oversættelser til dansk og svensk (1938, henholdsvis 1944) samt i Kring
Jul 1951, men stryges i Årstidene hefte 9/10 og i Dans, dans, Roselill -.55
Omtalen af broderskab med “the missing link” i novellen kan tyde på en forbindelse med en anden bror, hvis hjerne er slukket, Tryggve Gundersen i Det
svundne er en drøm, men i sidstnævnte tilfælde leveres der udtrykkeligt en diagnose: Tryggve lider af skizofreni, og desuden har han ikke gorillamenneskets
udseende. Sandemose henviser imidlertid selv til forbindelsen mellem de to tekster i “Et Trøstens Brev til en beundrerinne med litterære ambisjoner” (Expressen,
22/12 1944), hvori han betegner “Den glade mann” som en novelle om åndssløvhed og skriver, at efter at være trykt i flere udgaver har den fået “sin endelige utformning i min siste bok.”
FRA AVIS TIL BOG 1927-1965
Med udgangspunkt i originalteksten er der på de foregående
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sider redegjort for senere versioners særpræg; det fremgår også, at Sandemose i
flere omgange har foretaget en opsummering af materialet: “Billeder fra en lang
reise”, Sandemose forteller, Årstidene og Dans, dans, Roselill -.56 For oversigtens
skyld følger her en kort sammenfatning af, hvordan teksterne fremtræder i disse
sammenhænge.
Det er de mere informative og nøgterne tekster fra 1927-1930, Sandemose fravælger, da han først i 1930’erne oversætter nogle af sine danske kronikker til
norsk. Hvis man ser på det samlede udbud af tekster, som Sandemose havde at
vælge imellem, da “Billeder fra en lang reise” skulle komponeres, er det også let
at se, hvad han ikke medtager: Beskrivelser af emigranters startvanskeligheder
og af livet i kolonierne, herunder betydningen af hårdt fysisk arbejde for at få
succes.
Man kan også formulere det sådan, at mens Sandemose i de danske artikler
har taget godt ved lære af Christian Mikkelsens Canada som Fremtidsland og fortrinsvis formidler oplysninger, er “Billeder fra en lang reise” i højere grad koncentreret om en omstrejfende jeg-fortæller og dennes indtryk af prærien: Her er
ingen gode råd eller formaninger, ingen bemærkninger om det 20. århundredes
vikinger, og ingen forsøg på emigrantpsykologi i forbindelse med sprog, kulturomvæltning, kvindernes situation m.m. Og rent bortset fra at redaktøren af
Aschehougs Magasin sikkert ikke var interesseret i, at Sandemose og Canada fyldte hele tidsskriftet: Den krampagtigt humoristiske tone i “Forkjølt reisende” passer ikke særlig godt til den let melankolske stemning, der er over den lange artikel, og understregningen af fortællerens oplevelse af Canada ville ikke være
konsekvent, hvis “Guds finger” var med. “Herrefolk” ville passe bedre ind i
sammenhængen, men samtidig berøre noget af den emigrantproblematik, som
Sandemose omhyggeligt vælger ikke at beskæftige sig med. “En lykkelig mann”
blev under titlen “Den glade mann” trykt så sent som 8/6 1935 (Lørdagskvelden
nr. 15), og “Gå tilbake” fra 1937 kunne af gode grunde ikke inkluderes i “Billeder
fra en lang reise”.
Som tidligere anført er artiklen inddelt i fem nummererede
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afsnit; følgende tekster er anvendt:
Afsnit 1: “Fra Belle-Isle til Montreal” (stærkt forkortet).
Afsnit 2: “Winnipeg” (stærkt forkortet).
Afsnit 3: “Høst i Canada” (om høstarbejdet, komprimeret til en halv snes linier) og “En rytter på prerien” (let forkortet 1934-version af “Saskatchewan I-II”).
Afsnit 4: “En farmer holder flyttedag” (1933-version af “Flytning paa
Prærien”).
Afsnit 5: “Da våren kom en julemorgen” (1934-version af “Vinter og Vaar”).
Egentlig nyskrevne passager begrænser sig til følgende:
I afsnit 1 den første halve snes linier, som foregiver, at artiklen som helhed er
uddrag af en rejsedagbog, og fortæller, at det drejer sig om Sandemoses tredje
rejse til Canada; og i afsnit 4 den første sætning, der formidler overgangen fra
afsnit 3: “Det blev vinter og sommer, og høst igjen.”
Den lange artikel formidler præcise sansninger og præsenterer et personligt,
levende billede af Canada, og den forekommer ved første øjekast tillige at være
omhyggeligt komponeret: Afsnit 1 beskriver ankomsten, afsnit 2-4 omhandler
oplevelser forskellige steder i det fremmede, og i afsnit 5 får den hjemkomne
jeg-fortæller en uventet julegave, da præriens insekter flagrer ud. Men hvis man
ser nøjere på den, er der som tidligere nævnt forhold, som Sandemose ikke har
redet ordentligt ud ved sammenskrivningen.
For det første bliver den indledende bemærkning om den tredje rejse til
Canada hurtigt uforståelig – for der er intet i artiklen, der tyder på et forudgående, dybere kendskab til landet, henviser til tidligere oplevelser dér, eller beretter om gensyn med steder eller mennesker. De eneste sætninger af sidstnævnte
art forekommer i afsnit 1 og vedrører Labrador og Newfoundland, som i 1927
var en selvstyrende dominion, og dermed ikke var en del af Canada; mange
danskere havde ganske vist en fejlagtig opfattelse af de statsretslige forhold,
men Sandemose var ikke blandt dem – jf. artiklen “Fra Newfoundland”
(Anglodania nr. 20, 20/7 1929).
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For det andet bliver kronologien skrøbelig i afsnit 4, hvor der direkte henvises til synet af en hverveplakat under første verdenskrig og – på trods af 1927tidsplanet i afsnit 1 – indirekte til en flerårig, omflakkende tilværelse som indvandrer, efterfulgt af afsnit 5, hvor fortælleren pludselig har kone og børn i
København.
Selv om både de oprindelige danske tekster og de senere versioner nemt kan
stå alene i dagblade, resulterer sammenskrivningen af dem i uforståeligheder –
eller i det mindste i samme skødesløse kronologi, som Sandemose senere gør en
dyd af i Felicias bryllup.
I Sandemose forteller fylder Canada-stoffet næsten 60% af bogen. I forordet hedder det, at der er udeladt “alt som ikke dekker faktiske oplevelser” (s. 7), så i stil
med indledningen til “Billeder fra en lang reise” lægges der op til, at læseren
skal tage de efterfølgende sider for gode varer (åbenbart også de 6 digte). I tråd
hermed er den første tekst i Sandemose forteller “Geitost og gamle graver”, en
erindringsartikel, som udspiller sig i 1919 og som forekommer helt tilforladelig,
hvad angår det “faktiske”; og i den næste prosatekst, “Sjørøverskatten”, er der
et længere parentetisk indskud om, at digtere er de eneste, som forsøger at tale
sandt. S. 34 er en notits om en lapsus i Vi pynter oss med horn, så her er atter et
bevis på forfatterens omhu med hensyn til realiteter – og efter at have redegjort
for sin maritime baggrund kan han præsentere “En farlig sjømann” som næste
faktiske oplevelse. Endelig indfletter han i “Storm over Atlanteren” et læserbrev
anno 1935 fra en gammel sømand som et bevis for, at hans beskrivelse ikke er
overdrevet.
Det er naturligvis langtfra sikkert, at størstedelen af læserne har været overbevist om det “faktiske”, men forfatterens taktik er der ikke noget i vejen med.
I de 10 Canada-tekster er der også nogle detaljer, som skal bidrage til troværdigheden – for eksempel hævdes det i indledningen til “Ennå finns det menn”:
“Beretningen er sann. Tingene forløp nettop slik, selv om samtaler og forskjellige småting er bearbeidet fritt. Men det var for usannsynlig i en roman. La det nå
få passere som et stykke
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virkelighet.” (Sandemose forteller, s. 133). I “Blod og ære” hedder det: “Når jeg nå
efter noen års forløp skal se tilbake [...]” (s. 125); og de fleste Sandemose-læsere
havde i 1937 hørt om forfatterens danske fortid, så at sidste del af “Julemorgen”
foregår i København kan også bidrage til at overbevise om autenticiteten i teksten.57
De 10 Canada-kapitler er arrangeret efter samme mønster som “Billeder fra en
lang reise” hvad angår begyndelse og slutning, men inkluderer nogle flere tekster. Titlerne er:
“Gjensyn” (afsnit 1 i “Billeder fra en lang reise”, dog bortset fra dennes indledning);
“Winnipeg” (afsnit 2 i “Billeder fra en lang reise”);
“Flyttedag” (afsnit 4 i “Billeder fra en lang reise”; et par linier er strøget);
“Hesten” (afsnit 3 i “Billeder fra en lang reise”; et par ændringer);
“En vandrer får influensa” (1933-versionen af “Redvers”);
“Blod og ære” (1935);
“Ennå fins det menn” (“Han skaffet seg en sønn”, 1935);
“Ånd og ånder” (ny tekst; forlæg i Ross Dane, s. 185-186, og i “Han gad ikke
flytte sig”, 1935);
“Lykken” (“Den glade mann”, 1935);
“Julemorgen” (afsnit 5 i “Billeder fra en lang reise”).
Af de mange Canada-tekster, der ikke kom med i “Billeder fra en lang reise”,
er der således kun én, som Sandemose finder anvendelse for to år senere, “En
vandrer får influensa”. Ellers holder han sig til fire nyere arbejder; i novellen
“Ennå finns det menn” optræder jeg’et ikke i handlingen, men i de tre resterende tekster svarer portrættet af ham til det, der blev tegnet i “Billeder fra en lang
reise”, jf. at det i “Lykken” hedder: “Nå skulde jeg til Europa efter et par års
omflakking. Jeg likte mig ingen steder den gangen [...]” (Sandemose forteller, s.
151).
Årstidene hæfte 9/10 rummer følgende Canada-tekster (s. 115-153); titlerne i
parentes henviser til Sandemose forteller:
“Alberta” (“Flyttedag”);
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“Forkjølt reisende” (“En vandrer får influensa”);
“Herrefolk” (“Blod og ære”, let ændret version);
“Guds finger” (“Ennå finns det menn”);
“Gå tilbake” (“Ånd og ånder”, udvidet version);
“Winnipeg” (“Winnipeg” plus en efterskrift);
“Tilbakekomst” (“Gjensyn”);
“En lykkelig mann” (Lykken”);
“Tidlig vår” (“Julemorgen”).
Det er tydeligt nok Sandemose forteller, der ligger til grund for opsummering
nr. 3, for af de 10 tekster anvendes de 9 – kun “Hesten” forsvinder, og det er
svært at finde nogen fornuftig grund hertil. Ligesom i opsummering 1 og 2 er
det historien om bisonkraniet, der afslutter. At “Alberta” står først i Canadablokken kan i første omgang se ud, som om erindringen om hverveplakaten fra
første verdenskrig skal understrege en emigrantskæbne, der strækker sig over
adskillige år, men tidsangivelserne i “Tilbakekomst” og “En lykkelig mann”
bringer endnu en gang uorden i begreberne.
Som tidligere anført udtrykker efterskriften til “Winnipeg” et nyt syn på lokomotivet som monument, og “Gå tilbake” rummer en uddybning af forklaringen
i den tidligere version.
Af de 9 tekster i Årstidene forsvinder “Herrefolk”, “Gå tilbake” og
“Tilbakekomst”, da sidste opsummering foretages i Dans, dans, Roselill -. De 6
tekster, der optrykkes, står også her som en Canada-blok og i samme rækkefølge som i 1954, så det passer ikke helt, når Sandemose hævder i forordet:
“Rekkefølgen er altså helt vilkårlig.” (s. 5).
I følgende oversigt angives i venstre spalte den sidste titel for hver enkelt tekst
(eftersom de vekslende titler efterhånden er blevet nævnt adskillige gange, er
det næppe nødvendigt med yderligere forklaringer):
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Skildringen af Canada-rejsen kommer til at ligge ret fast fra og med 1935.
Journalisten forsvinder, digteren træder ind på scenen, og med ham de halvkvædede viser om Canada-tiden. Med Sandemose forteller er stoffet tilsyneladende udtømt, og Årstidene er optryk snarere end redigering.
I sidste ombæring, Dans, dans, Roselill -, er der ikke meget tilbage af det vældige materiale fra dansk presse: “Forkjølt reisende” er næsten ikke ændret i de
forløbne 37 år (selv om teksten utvivlsomt er den, der kunne trænge mest til en
gennemgribende revision); “Flyttedag” svarer bortset fra uklarheden vedrørende tidsangivelse til førstetrykket; “Winnipeg” er først forkortet drastisk og derpå
forsynet med efterskrift; og “Julemorgen” har samme grundoplevelse som førsteversionen, men en anden ramme.
ROSS DANE
Ross Dane er den sidste bog i den danske del af forfatterskabet. Den fik nydelige anmeldelser og kom i 2. oplag endnu i udgivelsesåret (1928), men er kommet til at stå i skyggen af de to andre Canada-bøger: En sjømann går i land introducerer Espen Arnakke og indeholder mordet i Misery Harbor, og både stilen
og de mere sammensatte personer i September gør sidstnævnte bog mere interessant end Ross Dane.
Få år efter udgivelsen kritiserede Sandemose sin sidste danske roman (og sig
selv), kraftigst i “Forfatter og forlegger”: “Javel, jeg hadde vist at når det skulde
være kunde også jeg koke sammen den skitten som grisene ville ha [...]” (Fesjå
hefte 3, s. 42). Denne vurdering er fremsat i en artikel – oprindelig et foredrag –
hvori Sandemose langer ud efter forlæggernes krav til de bøger, som de vil have
forfatterne til at skrive; desuden kommer den på et tidspunkt, hvor den danske
imperialist Sandemose er blevet reinkarneret i skikkelse af norsk radikaler, så
det er magtpåliggende for ham at tage afstand fra sine ungdomssynder.
Tonen er forståeligt nok noget blidere, da han sytten år senere skal introducere føljetonudgaven, oversat til norsk af Kjell Krogvig; nu pointerer Sandemose
kun, at han var ung, da han skrev
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den, og henviser til “den ungdommelige friskheten man forteller meg den har
[...] disse folkene ytret seg nå en gang mer i handling enn i ettertenksomhet.”
(Morgenposten, 27/2 1951; Sandemoses fremhævelse). I “Bokliste med kommentar” omtales Ross Dane som en bog om “”sterke menn og kjærlighet som dreper”, veldig mannfolkelige og “sunne” som de sier” (Årstidene hefte 11/12, s. 9495).58 Sandemose bruger for en sikkerheds skyld citationstegn i beskrivelsen af
sin bog, men karakteristikken er der ikke noget i vejen med, og en rimelig indfaldsvinkel til denne sidste danske roman er desuden en sætning i samme artikel: “Med Klabavtermannen [Klabavtermanden, 1927] kom jeg inn på motiver jeg
aldri har gjort meg klar av siden, men likevel midlertidig lot ligge i den neste,
Ross Dane.” (s. 89).
Den mest åbenlyse forandring fra Klabavtermanden er naturligvis miljøet, for
efter at være blevet klassificeret som en forfatter i slægt med Joseph Conrad og
Knud Andersen udgiver Sandemose en bog uden et sejl eller bare en enkelt rømningsmand. På et tidspunkt gribes Ross af en længsel efter havet og husker sin
barndoms fjord (Ross Dane, s. 53)59, og senere møder han en norsk farmerkone,
der er bange for prærien og som mindes kysten ved Bergen, men bortset fra
disse to episoder er der ingen henvisninger til saltvand.
Som nævnt i kap. 11 kan Klabavtermanden ses som et nybrud i forfatterskabet,
hvis man hæfter sig ved bogens symbolske og sømytologiske indhold og en
mere nærgående personskildring – samt den kendsgerning, at næsten hele
handlingen udspilles ombord på et skib. Ross Dane ligger snarere i forlængelse
af debutbogen og af Newfoundland-afsnittet i Ungdomssynd, hvad angår fremstillingen af emigranternes kamp i og mod naturen. Der er dog den væsentlige
forskel, at det drejer sig om folk, der er ude på at skabe sig et hjem og en bofast
tilværelse; de er ikke, som i de tidligere bøger, rastløse strejfere, der tager tilfældigt arbejde i tømmerlejre, og eftersom de tager land under ploven og bygger
huse, bliver Ross Dane også en skildring af et samfund.60
Billedet af prærien og af nybyggernes liv svarer til hovedindholdet af de
ovenfor omtalte Canada-tekster. Der er talrige
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overlapninger med materialet fra avisartiklerne, både hvad angår de nøgterne
kronikker og de mere fortællende tekster, hvor jeg-fortælleren er i centrum. I
nogle tilfælde indgår elementer og synspunkter fra de tidlige artikler i romanen,
andre gange ser man, hvordan korte episoder i romanen bruges som stof i artikler, der publiceres efter dens udgivelse; men hvor journalisten Sandemose i den
ene artikel kan udtrykke skepsis over for emigration og i den næste anbefale
Canada, er der ingen tvivl om, at romanforfatteren Sandemose beskriver det
eneste liv, der passer for Ross Dane.
Kronologi og årstal
Inden for romanens bredere ramme af fiktion er det desuden muligt at følge
en udvikling over en snes år; der er ingen årstal i bogen, men Pedersen er 52, da
den lille karavane kommer til Beaver Coulee,61 og “over halvfjerds”, da kirkebyggeriet kommer i stand (s. 73, 222). Ifølge Sandemoses forord i Morgenposten
udspilles handlingen “i tiden fram mot den første verdenskrig”; det er ganske
vist en lidt uklar formulering vedrørende en handling, der strækker sig over
cirka 20 år, men stort set stemmer den udmærket med, hvad man hører om for
eksempel de første biler i kolonien.
Hvis de to senere Canada-romaner inddrages i et kronologisk forløb, kommer
der imidlertid uklarheder med hensyn til tre væsentlige årstal i nybyggersamfundets historie: Pedersens fødselsår, ankomsten til Beaver Coulee og hans salg
af farmen – og hvis følgende redegørelse er svær at følge, er det ikke udelukkende nærværende forfatters skyld:
I En sjømann går i land er Pedersen 97,62 da han sælger farmen, fordi han forudser et fald i hvedepriserne; i September er salget konkretiseret til “før krisa i
1929” (s. 25), men det siges ikke, hvor mange år før 1929; i øvrigt må “krisa i
1929” hentyde til kornprisernes sammenbrud i Canada, ikke – som i gængs
sprogbrug -til Wall Street-krakket, der indtrådte i oktober, dvs. efter høsten.
I September, der foregår i 1939, er Pedersen 111, så hvis denne
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oplysning kombineres med aldersangivelsen i En sjømann går i land, kan salget
tidsfæstes til 1925. Det tyder på pæn forudseenhed hos ham; det kræver i øvrigt
også, at sætningen “orda til den beundrede Hoover om evig progress ga gjenlyd
over grensa” (September, s. 25) hentyder til, at Herbert Hoovers optimisme tages
for gode varer i Canada et godt stykke tid, før han vinder præsidentvalget i
november 1928.
Ud fra Canada-bog nr. 3 kan man altså fastsætte Pedersens fødselsår til 1828;
men hvis de tre bøger skal ses som en trilogi, er der noget i Ross Dane, der ikke
stemmer hermed, eftersom denne bog så skulle begynde i 1880 (1828 + 52) og
slutte umiddelbart efter århundredskiftet – hvilket hverken passer med omtalen
af bilerne i bogen eller med Sandemoses angivelse i Morgenposten.63
Og September bringer yderligere forvirring i årstallene, da Fredrik (Fred)
Pedersens alder bringes på bane (s. 156): I 1939 er Fred 63, altså 48 år yngre end
faderen, og har levet 51 år i Beaver Coulee; hans fødselsår bliver 1876, og
ankomsten til kolonien kan nu fastsættes til 1888.
I betragtning af, at handlingen i Ross Dane er koncentreret omkring koloniens
første tid, bliver også i dette tilfælde tidsangivelsen i Morgenposten vel rummelig. Hvad værre er: Hvis Fredrik – jf. September – er 48 år yngre end faderen, som
ifølge Ross Dane er 52 ved ankomsten, burde Fredrik i sidstnævnte bog være 4
og ikke 14, da han første gang optræder. Eller – skulle han ikke være 12, hvis
man skæver til September og trækker 51 fra 63?
Ankomst til Beaver Coulee 1888 – ifølge Freds alder i September. Pedersen er
52 ved ankomsten – ifølge Ross Dane. Så bliver hans fødselsår pludselig 1836 i
stedet for 1828?
Det er kort sagt bedst at gå ud fra, at Sandemose ikke har haft planer om
andre bøger fra Beaver Coulee, da han skrev Ross Dane, og ikke følte behov for
at være særlig konsekvent, da han skrev En sjømann går i land og September; og
under arbejdet med sidstnævnte bog har han definitivt forlagt kuglerammen. I
Det svundne er en drøm nævner John Torson, at en fejl “i begynnelsen av regnestykket kan føre til store forskyvninger lenger nede i tallrekkene” (s. 243),
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men det omvendte kan altså også være tilfældet.64 At Pedersens data er svære at
pejle sig ind på, overser man imidlertid gerne, eftersom han er en af de mærkværdigste figurer, som Sandemose har skabt. Som snu, munter og totalt illusionsløs 111-årig i September er han et pragteksemplar.65
Forskningen
Den oprindelige titel Folket paa Prærien antyder en kollektiv roman, men selv
om der anvendes en halv snes forskellige synsvinkler, er det hele tiden Ross
Dane, der står i centrum, jf. slutningen: “Ved Kirken, mellem Dannebrog og
Union Jack, ender Sagaen om Ross Dane, den danske Pionér i Alberta.” (s. 227).
Her opsummerer ordet saga det eventyrlige liv og passer i øvrigt nydeligt til
tesen om udvandrere som det 20. århundredes vikinger, som Sandemose fremlægger i et par af sine artikler. Desuden knytter det an til den lykkemand-nidding-tematik, som står i forgrunden i Asmund Liens og Christopher Hales artikler om bogen.
Johannes Væth står for den første længere behandling af Ross Dane i “En digter i polemik med sig selv” (Berlingske Aftenavis, 25/5 1964; optrykt i På sporet af
Sandemose). I kronikken omtales først baggrunden for romanen, herunder
Canada-rejsen og Sandemoses kendskab til Simon P. Hjortnæs, hvorefter bogen
i forbindelse med en omtale af mystikken i den sættes i relation til udgivelserne
fra 1930’erne. Asmund Lien beskriver i “Sandemose’s America” (Americana nor vegica vol. III, 1971) Ross Dane som en typisk lykkemand og hæfter sig som
Væth ved, at forfatterens helteopfattelse bliver en ganske anden i de følgende
bøger. Jorunn Hareide analyserer romanens få drømme og syner, som hun
finder bevæger sig på overfladen, i tråd med at hovedvægten i bogen er lagt på
handling (Høyt på en vinget hest, s. 62-66).
Som tidligere anført er “The image of the prairie woman in Sandemose’s diary
and published work” af Christopher Hale koncentreret om kvindeskildringen;
det hedder bl.a., at “Eva is almost too much of an ideal”, og at hun måske skal opfattes som den perfekte farmerkone (Atlanten har så mange mil, s. 147). I forordet
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til sin oversættelse af romanen omtaler Hale desuden dens fine naturbeskrivelser, dens diskussion af racemodsætningerne mellem danskere og galiziere,
og lykkemand-nidding-motivet. 66 I artiklen “Aksel Sandemoses Canada-romaner” analyserer Bent Dupont først og fremmest Jante-motivet og trekantmotivet
i alle tre Canada-bøger (Fra Canada til Kjørkelvik, s. 29-54).
Hvis ovennævnte bidrag fra disse fem forskere lægges sammen, har man
nogle udmærkede indfaldsvinkler til romanen, og der er derfor ingen grund til
at komme nærmere ind på Ross Dane som lykkemand osv. I stedet skal kort
omtales et underliggende motiv, der forbinder Ross Dane og fire af teksterne fra
1923.
Om Charles Villeneuve
Mens Ross endnu hedder Rasmus, møder han nogle kilometer fra den canadiske grænse Charles Villeneuve, der har en indiansk mor og en fransk-canadisk
far. Charles hjælper Ross med at finde hans forsvundne heste, få dem ud af folden og drive dem nordpå: “I hans Sjæl levede den indianske Moral, at en Hest
var en Hest, og at det gjaldt om at faa den bedste. Om man købte den eller stjal
den kunde komme ud på et.” (s. 16).
Eventyret i “tyveriet” (som han tror, det er) appellerer til ham, og senere gelejder han den lille karavane af danskere til Beaver Coulee. Det er ham, der sørger
for at skyde vildt og finde vand; da præriebranden nærmer sig, aner han det på
forhånd; og alt i alt fremstilles han de første 50 sider af bogen som mere indianer end hvid. Dette understreges, da de rejser gennem “Dødens Land”, hvor
han nævner “onde Aander” (s. 51); betegnelsen kan lyde som overtro, men da
danskerne står med bøjede hoveder ved den engelske families gravsten hedder
det: “Charles’ Blik gled i Smug hen over dem, der var et Sekund noget, der lignede Triumf i hans Øjne.” (s. 54). Det er igen indianeren, der kikker frem her, for
ordet “Triumf” kan kun henvise til følelsen af at være de hvide overlegen, hvad
angår at klare sig i naturen.
Charles’ natur er uhjælpelig splittet, hvilket ses tydeligt, da Ross og de andre
ankommer til Beaver Coulee. Han omtales først som “Galleren og Indianeren i
én Person”, der som ung efter mange
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overvejelser havde valgt at tilhøre de hvide, gifte sig med en hvid kvinde og
blive farmer (s. 57-58). Tre år før mødet med Ross skete så noget uventet:
“Men ingen vælger sin Natur, Indianeren og Galleren havde ikke blandet sig i hans Sind. Naar den ene levede, var den anden død. Og det
Foraar levede den røde Mand, der tog en Pige efter sin egen Smag en
dunkel Nat i Beaver Coulee. Naturen havde omstødt hans Valg og givet
ham indianske Børn. Men siden havde kun Franskmanden levet i
Charles Villeneuve.” (s. 58).
De to forskellige syn på verden viser sig, da Charles står ved den væltede
sten, som smeltevandet begyndte at udhule, endnu før nogen hvid mand kom
til Canada. Et øjeblik tænker han på, at processen nu kan begynde igen, men så
dukker virkeligheden op: “Om bare hundrede Aar laa der vel en lyshærget By i
Beaver Coulee.” (s. 59). Han føler, at han selv har gjort noget uopretteligt og forkert ved at give efter for sin indianske natur – hvorved han må tænke på den
skæbne, hans børn får; fremtidens Canada tilhører handlingsmennesker som
Ross – de hvide. 67
Efter danskernes ankomst til Beaver Coulee dukker Charles kun op i handlingen med mellemrum. Ross bruger ham til at blive bekræftet i, at han gør det
rigtige, for eksempel hvad angår ægteskabsplaner og opgøret med Fjodor
Murazezsky. Desuden er det betegnende, at bortset fra Ross er det kun Theodor,
der kommer ind på livet af Charles; det er melankolien og synerne, der betinger forholdet mellem dem.
Sidste gang, man hører om Charles, er kort før slutningen, hvor de indianske
træk i hans børns udseende pointeres; døtrene holder sig til “de røde”, og sønnerne, der har “Dyreøjne”, er småkriminelle og bliver kærester med Pedersens
døtre, som ikke har “faldne Kulturkvinders raadne Blik, de var hverken faldne
eller Syndefulde.” (s. 210). Der er aldrig nogen, der har taget sig af Mette og Else,
så de er ikke besværet af gængse moralforestillinger, hvilket viser sig ved, at det
først kort før dobbeltbrylluppet
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bliver bestemt, hvem der skal giftes med hvem; kæresteriet har været med skiftende partnere.
Charles ved, at den indianske race er dømt til at bukke under, og at de hvide
pionerer vil overtage og opdyrke prærien, men igennem bogen bliver han mere
og mere indianer – og ender samtidig med at foragte sin slægt (s. 212). Det
sammensatte i ham bunder i et selvhad, fordi hans (indianske) natur viste sig at
være stærkere end det (hvide) rationelle valg, han foretog i sin ungdom, og på
grund af hvad han anser for at være et fejltrin, må hans efterkommere nu bøde
for det.68
I sin Canada-journalistik omtaler Sandemose næsten ikke indianere; kun en
enkelt artikel, “Mandanerne var ikke blødsødne”, er helt helliget emnet
(Hjemmet nr. 19, 6/5 1930), og i “Catlin var en dårlig kunstner, men en modig
mann” om kunstmaleren George Catlin nævnes de hvides fremmarch og indianerkulturens undergang (Hjemmet nr. 20, 20/5 1933). Men i Ross Dane vælger
han at lade Charles være hovedpersonens nærmeste ven – omend venskabet i
perioder eksisterer på afstand og med årene bliver ret ordknapt. Man kan mene,
at en indianer nu engang hører hjemme i en bog om Canada, på linie med galiziske farmere og den allestedsnærværende kinesiske restauratør, men Charles
og hans familie er ikke kun lokalkolorit.69 De står for den oprindelige canadiske
livsform, således som Ross Dane står for den nye og energiske – jf. at Charles
hellere går på jagt, end han passer farmen (s. 212), at hestetyveri ikke kan forbindes med begrebet om ejendomsret, og at koloniens årvågne seksualmoral
ikke gør indtryk på børnene, der helst holder sig til deres racefæller. At
Pedersens to forsømte døtre vælger indianere som kærester, bliver en lille kommentar om arv og miljø, for de aner ikke selv, at de ifølge nybyggernes moralbegreber er “syndefulde”.
Fire af teksterne fra 1923 omhandler kultursammenstød og urbefolkning:
“Den blinde gade”/”Blind Gade”, “I Saksen”, “Kraojja” og “Vandring”.
Synspunkterne i disse kan enten betegnes som pessimistiske eller realistiske,
men under alle omstændigheder er konklusionen i dem, at eskimoer og indianere bukker under. At Kraojja i novellen af samme navn voldtages af en hvid,
kan opfattes
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symbolsk, og i de tre andre tekster foregribes de tanker, som Charles Villeneuve
gør sig om Ross Dane og om sine efterkommere. I “Den blinde gade” pointeres
det uheldige ved raceblandingen, som fører til eskimoernes katastrofe; i “I
Saksen” opgiver befolkningen resigneret modstanden; og i “Vandring” forudser
George den udvikling, som de hvide kommer til at stå for i kraft af deres styrke
og brutalitet.
*
Sandemoses noveller med canadisk motiv ligger tæt op ad Ross Dane hvad
angår dennes normer. I sine artikler formidler han nøgtern oplysning om emigration, bl.a. om faren for den splittelse og hjemløshed, som senere i forfatterskabet præger Røde Fane og John Torson. I beskrivelsen af ude og hjemme ser
man samtidig en ansats til Jante-analyse.
Adskillige tekster, som i første version forekommer at være nogenlunde tilforladelige rejsebeskrivelser, giver i de følgende omarbejdelser et skiftende billede af jeg-fortælleren. Oversættelse og sammenskrivning af danske tekster til
“Billeder fra en lang reise” fokuserer på jeg-fortællerens introspektion, og i
Sandemose forteller præsenteres fiktion som selvportræt.
En skiftende vægtning ses endvidere i beskrivelsen af parapsykologi; hvad
angår racerelationer ses en mere fordomsfri holdning end først i 1920’erne, og
en enkelt episode fra en artikel udbygges gennem de følgende år i en diskussion
af nazisme.
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Noter til kapitel 12
1

Det står fast, at der kun er et enkelt digt, men ellers vil tallene variere en smule,
afhængig af klassificeringen. Nogle af teksterne bevæger sig på grænsen mellem
fiktion og rejseskildringer, og desuden kan opgørelsen foretages på flere måder; i
Aksel Sandemose og Skandinavien regnes således “Emigrantens Start” for én tekst,
selv om den blev trykt over to dage i Sorø Amtstidende (10/4 og 11/4 1928), mens
“Livet paa Canadas Prærie”, der blev publiceret i Aarhuus Stiftstidende 2/5, 3/5 og
5/5 1928 har fået tre selvstændige numre. Førstnævnte princip er anvendt her.
I “Aksel Sandemose and Canadian Prairie Fiction” skriver Jørn Carlsen, at rejsen
resulterede i “36 newspaper and magazine articles” (English Literature of the
Dominions, s. 54); samme tal nævner han i “Canada in Aksel Sandemose’s
Journalism”, der rummer nogle faktuelle fejl vedrørende Sandemoses liv, men som
på få sider giver en opsummering af Canada-artiklerne (Canada and the Nordic
Countries, s. 75-82). – Thorleif Skjævesland skriver i “Aksel Sandemose som artikkel- og epistelforfatter”, at “over 40 [artikler/fortællinger] er et direkte resultat av
reisen” (Atlanten har så mange mil, s. 210). I “Aksel Sandemoses Canada-romaner”
kommer Bent Dupont frem til “43 større offentliggjorte arbejder [...] plus “det
løse”.” (Fra Canada til Kjørkelvik, s. 32). Ud fra sammenhængen ser det ud til, at
Dupont her udelukkende taler om kronikker/artikler, og i så fald forekommer tallet at være lidt for højt.

2

Ligesom Mikkelsen hæfter Sandemose sig for eksempel ved hvaler, isbjerge og
morild, da han nærmer sig Canada; inspiration eller selvsyn?
Mikkelsen afrunder et par af sine kapitler med skildringer af lys. Sandemose
bruger samme teknik i slutningen af adskillige kronikker, men kun i ét tilfælde ser
man en direkte parallel. Om gasudvinding i nærheden af Calgary skriver
Mikkelsen:
“Naar jeg færdedes om Aftenen i Omegnen af Calgary, saa jeg altid et stærkt
Ildskær i Vest. [...] [Gassen] strømmer ud af et 6-Tommers Rør [...] 10 millioner Kubikfod Gas brænder her i Døgnet, og dette har nu varet ved Dag og
Nat i 5 Aar.” (Canada som Fremtidsland, s. 88, 90).
Om gasafbrænding ved Erie skriver Sandemose i “I Pennsylvanien”: “Om Natten
brænder en uhyre Fakkel over Erie By. Brændende Gas ledes ud gennem et Staalrør
[...] Nat og Dag, Aar efter Aar, svæver den vældige røde Flamme over Erie.”
I de andre tilfælde bruges lysvirkninger enten symbolsk eller i stemningsbærende hensigt:
“Fra Belle-Isle til Montreal”: “Pludselig springer et Nordlys
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ud paa den nordlige Himmel, en lysende Hvalbarde [...] en gigantisk Ildport [...]
Forude staar Lysene fra Montreal.”
“Høst i Canada”: “Da viser der sig sprængte Lysstriber i Rudernes regnstribede
Firkanter, stadig mere Lys, en Verden af Lys: Winnipeg.” (Sandemoses fremhævelse).
“Winnipeg”: “Jeg stod mod Midnat ved Parlamentsbygningen, hvis Taarn ragede mod Himlen i skærende Hvidhed under Fuldmaanen, et Syn, saa gribende, at
man kom Gud nær.”
“Vilde Dyr i Canada”: “Da voksede en Regnbue med Solen i Centrum ud over
hele Himlens Vestside, og kort efter kom en til [...] og efter den kom endnu en.”
“Saskatchewan, I”: “Netop som den første Stribe af Solen gik over Synsranden,
sprang jeg paa Hesten for at ride ud og fuldføre Opdagelsen af Saskatchewan.”
“Paa Skovarbejde i Vest-Canada”: “Skønt det var Nat, lyste Sneen hvidt under
Maanen [...]”
“East Coulee”: “[...] ude i Natten var der Lys fra mange Ruder.”
3

I et brev af 23/7 1927 foreslår Sandemose, at Vendsyssel Tidende bestiller 10-15 artikler, som betales på forhånd. 25/7 bestiller Mikkelsen 8 a 25 kr. og sender 100 kr.
som forskud; i sit takkebrev 27/7 opdigter Sandemose en tidligere Canada-rejse:
“[...] det bliver jo noget andet nu end første Gang, jeg var der. En Vagabonds
Tilværelse er ikke saa romantisk som vistnok antaget [...]”
Mikkelsen ser imidlertid ikke skyggen af nogen artikler, og næste gang, han
kommer ud for Sandemoses pengekvaler, er 10/12 1927, da der indløber et telegram fra Calgary:
“ALVORLIGT SEND UOPHOLDELIGT TELEGRAF 35 DOLLARS
ADDRESS RESTANTE CANADIAN PACIFIC EXPRESS TORONTO
SANDEMOSE”
19/12 1927 er Sandemose endnu i Calgary og skriver i dagbogen, at Mikkelsen
“er sikker nok, tror jeg”. Ved ankomsten til Toronto må han imidlertid konstatere,
at redaktøren ikke har svaret (22/12), så rejsen går videre til søsteren Anna i
Pennsylvania. (Breve, telegram og dagbog i Væths samling, Det kongelige
Bibliotek).
Den nydelige nekrolog er måske Sandemoses forsinkede afbigt for de udeblevne artikler. Fra sin himmel kunne Mikkelsen først 5/12 1929 læse den korte omtale af “Simon Hjortnæs i Danmark” i sit gamle blad.
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Hvis Sandemoses biografi inddrages, er der et par detaljer i kronikken, der springer i øjnene:
Det kan kun være Newfoundland, der repræsenterer et gensyn, eftersom han
ikke har sat sine ben i Labrador eller på Belle Isle; og oplevelserne på Newfoundland i 1916-1917 ville hos de fleste næppe fremprovokere en længsel efter at komme
tilbage.
Sætningen om at gå fra borde, hvis en postbåd havde lagt til, giver indtryk af, at
Sandemose suverænt bestemmer over sin færd (jf. tidligere udsagn om berejsthed,
kap. 7 og kap. 10), men selv om han af en eller anden grund har følt lyst til at krydse sine spor, må han have vidst, at en sådan ændring af planerne ikke ville blive
hilst velkommen i Danmark. Canadian Pacific Railways’ agent på Bennetts
Rejsebureau havde bekostet rejsen København-Montreal t/r og forsynet
Sandemose med et halvt års frikort til jernbanenettet, for at eventuelle emigranter
kunne læse pæne ord om Canada i pressen (koncernen var også indehaver af atlanterhavsdampere og store landområder i Canada); han havde som nævnt fået 100 kr.
i forskud af Vendsyssel Tidende; der forelå en kontrakt med Berlingske Tidende om
artikler fra Canada; Aarhuus Stiftstidende havde givet et forskud på 400 kr.; og
Gyldendal var modvilligt gået med til at betale 150 kr. om måneden til Dagmar
Sandemose i et halvt års tid i den formodning, at rejsen ville resultere i en bog om
Canada. – I øvrigt havde Sandemose også sørget for, at Berlingske Tidende betalte et
månedligt beløb (25 kr.) til hans kone som forskud på hans honorar for artikler,
men han havde klogeligt undladt at oplyse Gyldendal herom; da forlaget blev
bekendt med sagen, resulterede det i en spids bemærkning i et brev til Sandemose
af 17/1 1928. (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
Eftersom Sandemose emigrerer til Norge i 1930, er det fristende at læse sætningen om de to hjemlande som møntet på Danmark og Norge i stedet for Danmark og
Newfoundland, men det er mere sandsynligt, at det andet hjemland hentyder til en
foruddiskontering af Canada, hvor Sandemose før afrejsen havde planer om at
bosætte sig. Et års tid efter kronikken (en måned efter udgivelsen af Ross Dane)
foreslår han Gyldendal, at forlaget skal garantere ham 125 canadiske dollars om
måneden, hvorefter han vil bosætte sig som farmer i Nova Scotia for at få tid og ro
til at skrive. Gyldendal betakker sig (se Ole Storm: Janteloven, s. 151), men alligevel
slutter “Det er Arbejdsglæde”, et enquete-svar om inspiration og forfattervirksomhed, med den erklæring, at Sandemose “gaar tilbage til dem [nybyggerne] og tager
Jord i Canada.” (Hjemmet nr. 51, 18/12 1928). – Se også p. 309-313.
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I En flyktning krysser sitt spor omtaler Espen kortfattet en Canada-rejse en halv snes
år efter mordet på John Wakefield; her er turen gennem Strait of Belle Isle den største oplevelse på grund af erindringen om Ishbel og forestillingen om, at hun har
født Espens søn, John: “Jeg vilde ikke dit og se jeg tok fejl.” (1933-udg s. 293, 1955udg. s. 390).

6

De ti år i “Fra Belle-Isle til Montreal” er blevet til elleve i “Billeder fra en lang reise”;
derimod fortælles det ikke, hvor længe det er siden, at jeg-fortælleren så emigranterne gå i land.

7

“Billeder fra en lang reise” har for eksempel: “Det var bitende kaldt skjønt vi bare
var i midten af august” og “Sjøfugl fløi op.” I “Gjensyn” hedder det: “Det var bitende kaldt, enda det bare var i august” (Sandemose forteller, s. 65) og “Sjøfugl flakset
op” (s. 67).

8

Høstarbejde i Canada skildres som en gruelig oplevelse også i en lidt senere tekst,
“Hertuginden af Wienerschnitzlen”, der ellers udspiller sig i Danmark og overvejende handler om et restaurantbesøg. Synet af afhøstede hvedemarker får fortælleren til at huske Canada:
“Bare Synet af et Hvedestraa fremkalder i mig Mindet om Arbejdsorgier, ikke
om nikkende Kornaks og Høstsange, men om brækkede Negle og om
Ansigter, der var blaa og svulne efter Myggestik.” ( Aarhuus Stiftstidende, 8/6
1930).
Det skal tilføjes, at i “”Dichtung und Wahrheit” i Sandemoses Canada-erfaringer” argumenterer Christopher Hale overbevisende for, at Sandemose aldrig arbejdede så meget som en time på en farm i Canada (Norsk Litterær Årbok 1991, s. 73).

9

I “Aksel Sandemose and Canadian Prairie Fiction” skriver Jørn Carlsen fejlagtigt,
at Sandemoses rejserute gik direkte fra Quebec til Winnipeg. – I øvrigt varede togrejsen ifølge dagbogen kun 46 timer. (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).

10

“Winnipeg” er en af de første artikler, som Sandemose sender fra Canada; i “Se
selv!”, der er skrevet efter hjemkomsten, hedder det, at nok er Canada stort set
uden de fra Danmark kendte klasseforskelle, men til gengæld kræves nu “sjælelig
Adel” af emigranterne (Sorø Amtstidende, 15/6/ 1928).

11

Ved disse iagttagelser traver Sandemose i Johannes V. Jensens fodspor, hvad angår
generaliseringer fra Nordamerika; for eksempel hedder det i sidstnævntes
“Manden med Hænderne”:
“I New York lagde jeg mærke til en bestemt Type, der har
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dannet sig derovre. Det er smækre Mænd med temmelig fine og dog stærke
Træk. Hagen og Næsen behersker Ansigtet. De er smalle og senede af
Bygning som Fuldblodsheste, de fører sig uroligt men tillige sikkert.
Totalindtrykket er Nervøsitet og Kraft.”
Et andet ekko i kronikken er sætningen om at være “paa en anden Klode”.
Sandemose led efter eget udsagn af en Sigbjørn Obstfelder-besættelse i 1919-1920
(“Møte med Arne Dybfest og Sigbjørn Obstfelder”, Årstidene hefte 4), og i sidstnævntes digt “Jeg ser” forekommer en af de mest berømte Obstfelder-linier: “Jeg
er vist kommet på en feil klode!” (Samlede dikt, s. 13). Et andet Obstfelder-citat leveres af Espen i Brudulje, hvor han husker “Solglød vi længedes mod, / kvinder vi
vilde ofre vort blod – / nætterne var så lange og lyse.” Dette sker umiddelbart efter,
han har genset Misery Harbor og antyder jalousi som årsag til mordet på John
Wakefield. Også John Torson kender disse linier og hvisker dem for sig selv efter
det sidste møde med Jenny.
En erindringsartikel i Berlingske Tidende, 10/1 1965, har som titel linien “Nettene
var så lange og lyse” – i øvrigt en underlig formulering, eftersom nætterne må
være korte, hvis de er lyse; er Obstfelder blevet revet med af alliterationen, eller er
nætterne lange på grund af det intense ungdomsliv?
Sandemoses skiftende holdninger til digteren kan iagttages i en rettelse i 1955udg. af En flyktning krysser sitt spor; se p. 395-396.
12

Med citater fra dagbogen (27/9 1927-16/12 1927) tegner Christopher Hale i
“Danish Emigration to the Canadian Prairies” en zigzag-linie, hvad angår
Sandemoses mening om, hvorvidt han skal emigrere (Scandinavian Studies 4, 1988,
s. 507-508). Det samme tvesyn kommer frem i mange af de artikler, der skrives efter
hjemkomsten.

13

“Slaven fra Sumeriens land” slutter med, at Sandemose seks uger efter at have sagt
sin stilling op befinder sig “i utsiktsvognen som fulgte med toget og så inn i Rocky
Mountains, på vei til Stillehavskysten.” Men denne krydshenvisning tværs over 32
år må desværre regnes for en tilfældighed af samme kaliber, som synet af
Stillehavskysten var en ønskedrøm (eller skyldtes flittig læsning af Canada som
Fremtidsland).
Der er tillige en sætning om Glyptoteket i “Præriens Nat” (Berlingske Tidende,
25/3 1928), her vedrørende direktør Frederik Poulsens manglende kunstforståelse;
samme Frederik Poulsen får det glatte lag i et brev til Jørgen Bukdahl, januar 1926

347
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 12: Canada
(Janteloven, s. 95-96). Sandemose var dog så tilfreds med Glyptoteket, at han
anvendte adressen i sin korrespondance med V. Pios Boghandel, da han samme år
forsøgte at få Afrodites Hævn antaget, sandsynligvis for at låne lidt glans af institutionen; jf. at han i brev til Gyldendal, 23/3 1925, omhyggeligt gør opmærksom på,
at han i tillæg til arbejdet som forfatter har “andre og varigere Kilder at øse af, bl.a.
fast Beskæftigelse paa Glyptoteket.” (Citeret i Janteloven, s. 128).
I 1930’erne anvendte Sandemose gerne sine forlags postadresser, hvorved han
dels kunne holde familien uden for sine litterære gøremål, dels udskyde konfrontationen med regninger.
14

I Fejså hefte 2 er der indirekte en lille drejning af episoden med politibetjentene.
Rubrikken “Svar” indeholder kommentarer til fingererede indsendte læserbreve
(som ikke er trykt), og kommentar nr. 6 lyder:
“Jo, jeg har skrevet at konstablene i Winnipeg går med en lang kølle i hånden. De sier den ikke er lang, og at den ikke bæres i hånden. Lang og lang –
jeg syntes altså den var lang. Og han som drog til mig bar ikke køllen mellem
sine knyttede tær.” (s. 30; Sandemoses fremhævelse.)
Mens Sandemose i alle de trykte versioner kun er tilskuer, er han ifølge denne
kommentar involveret i en batalje i Winnipeg. Dagbogen giver ingen beskrivelse af
en sådan episode, så det er ikke muligt at afgøre, om 1934-kommentaren skyldes
Sandemoses forkærlighed for at udgive sine personers oplevelser for sine egne,
eller om journalisten anno 1927 viger tilbage fra at berette om et personligt
sammenstød med hårdtslående myndigheder og går over i den anden grøft ved at
forsvare politiets opførsel. – Og mulighed nr. 3 er selvfølgelig, at det hele er løgn
og forbandet digt.

15

I forbindelse med “I Pennsylvanien” er det nævnt, hvordan Sandemose indfletter
detaljer, der er af interesse for læserne af Morsø Folkeblad. I endnu højere grad forekommer “Simon P. Hjortnæs i Danmark” at være skræddersyet for afdøde redaktør Mikkelsens Vendsyssel Tidende:
“I ham [Hjortnæs] er alle den nordjyske Bondes bedste Egenskaber udviklet
til sjælden Fuldkommenhed – baade Kroppens og Forstandens! [...] Endnu en
Gang maa han have Vrensted at se, – et lille lyst Minde fra Barndommen har
denne stærke Søn af Vendsyssel bevaret i Hjertet.”
Hvad angår anmeldernes modtagelse af Ross Dane pointerer Sandemose desuden “det beklagelige i, at den danske Litteraturs
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Kritikere gennemgaaende er Københavnere, mens Forfatterne for det meste er fra
Landet og skildrer Bønder.”
16

Muligvis har Sandemose, der var god til at skabe mytologi vedrørende sin egen tilværelse, selv ligget under for myten om Hjortnæs. I afhandlingen Danish
Settlements on the Canadian Prairies skriver Frank M. Paulsen om historien om de
bortløbne heste: “[...] it seems quite certain that Hjørtness made the entire story up
out of whole cloth. Those who knew him best discredit the entire happening.” (s.
73). Mere generelt hedder det: “Hjørtness was himself to some extent doubtless
responsible for building himself into a legendary figure. He apparently lost no
opportunity to blow his own horn, and he seems unquestionably self-important.”
(s. 77). – Frank M. Paulsen udreder diverse mysterier angående Hjortnæs’ liv, men
kommer selv på vildveje, når han skriver, at “Axel Sandemose spent some months
on one of the many Hjørtness homesteads working as a hired hand and later wrote
a novel En Flygtning Krydser Sit Spor, in which he epitomizes Simon as the ideal
Danish-Canadian pioneer.”

17

I Det svundne er en drøm kommer John Torson ind på denne problematik fra en
anden synsvinkel, når han skriver om kærester eller forlovede:
“Det er slik at emigranter ofte har glemt den kvinnen som skulle komme over
senere, når de hadde noe å gifte seg på. [...] Piken du har sett en sommerkveld i en båt et sted i Sogn – hvordan skal drømmen om henne bli ført over
på uhjemlige sletter i North Dakota?” (s. 263).
I John Torsons tilfælde skal hans pessimisme også ses i sammenhæng med hans
ofte gentagne udtalelse om, at hvis man forlader sit hjemland, mister man alt,
afvekslende med at hvis man vil være sikker på at blive ulykkelig, er det tilstrækkeligt at emigrere.

18

Midt i jæger- og naturbeskrivelsen fornemmes dog, at dette ikke drejer sig om den
rene primitivitet, for synet af tre prærieulve, der står stille, får fortælleren til at
synes, at her er “en Skulptur, der passede ind i Prærien.” Da artiklen integreres i
Ross Dane, og det er Ross, der er på jagt, er sætningen blandt dem, der udelades. –
Teoretisk kunne det omvendte naturligvis også være tilfældet: At artiklen er en
omskrivning og udvidelse, mens manuskriptet til Ross Dane er originalteksten.
Men selv om artiklen først trykkes i marts 1928, arriverer den i København allerede medio november 1927, mens romanen først sendes til Gyldendal i maj 1928.
(Dateringerne stammer fra Ole Storms arkiv til Janteloven).
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19

I “Hjem til Danmark” fælder Sandemose generelt den dom, at film overhovedet
ikke kan tages alvorligt som kunstart, og han refererer til mediet som opfyldelsen
af dagdrømme for “den store Flok”, der alligevel ikke har noget forhold til kultur.
En unavngiven spøgelsesfilm får prædikatet “mesterligt gjort”, men det er betegnende, at den omtales som et stykke, som om den hører til den højere kunstart teater. – I En flyktning krysser sitt spor siger Espen apropos fabriksfløjten, at han afskyr
teater på grund af dets krav til publikum om at møde præcis; her fremhæver han
biograferne i Amerika, ikke på grund af kvalitet, men fordi de kører non-stop: “[...]
en kunde gå inn når som helst og se begynnelsen sist.” (1933-udg. s. 24, 1955-udg.
s. 35).
Sandemoses interesse for film begrænsede sig fortrinsvis til, om han kunne lette
producenter for penge, hvilket lykkedes for ham både under krigen og i begyndelsen af 1950’erne. I “- om galskapens utspring” (Verdens Gang, 19/1 1951) fortæller han om sin barndoms karriere som programsælger, mens faderen var “spjåket
ut som malayisk fyrste for å lokke folk inn på de usannsynlig idiotiske forestillingene. Det viste seg senere at jeg for resten av livet hadde fått nok av kinoer.” (På
billedet i Mannen fra Jante (s. 45) er faderen formummet som grenader, ikke malaysisk fyrste). – I den senere epistel “Kinokvelder 1911” modererer Sandemose sin
opfattelse af datidens underholdning (se p. 973), men den eneste uforbeholdne hyldest til film finder man i “Charlie Chaplin” – se note 34 til dette kapitel og p. 991.

20

I “Aksel Sandemose’s View of Prairie Canada” (Scandinavian-Canadian Studies vol.
4, 1991) mener Christopher Hale, at turen varer fire dage, men det er svært at finde
belæg for dette i Sandemoses tekst.

21

I et sørlandsbrev skriver Sandemose, at han “efter troverdige utsagn har vært et
usedvanlig skue på hesterygg” (Aktuell nr. 1, 8/1 1949). Det oplyses ikke, hvilke
troværdige udsagn det drejer sig om – måske den navnløse svenske farmer, der i
“Saskatchewan” ser fortælleren dingle på hesten, mens den galopperer.
I “Bramfri litteraturkritik”, et af de kapitler i Felicias bryllup, som for alvor kan
forvirre læseren med hensyn til forfatter, fortæller og hovedperson, skriver Erling
Vik – med pennen ført af Sandemose – at han har aflivet en hest: “Den jeg skjøt
med rifle brøt sammen straks [...] det er nu 33 år siden.” (s. 150). Romanen udkom
i 1961; i “Saskatchewan” er ordvalget, at “Benene brød sammen”.
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I øvrigt sidder læseren af “Saskatchewan” tilbage med et spørgsmål, for fortælleren glemmer at oplyse, hvad han stiller op med sadlen: Bliver den efterladt, eller
skal man forestille sig, at han slæber den med sig til stationen? I September tænker
Røde Fane mere rationelt, da hans hest styrter og brækker benet (s. 146).
Den manglende logik i “Saskatchewan” bliver sat i relief af “Canadas Hest”
(Aarhuus Stiftstidende, 27/6 1928), hvori det under en omtale af prisen på heste hedder, at en sadel tit koster mere end en ridehest – men i “Saskatchewan” lader sælgeren generøst hovedtøj og sadel gå med i købet, selv om prisen kun er 10 dollars
(og i de følgende versioner falder til 5).
22

Den svenske udgave fra 1943 har en sammenligning beregnet på svenske læsere:
“Om man tänker sig ett kuperat skånskt landskap uppförstorat i fjällhöjd [...]”; i
sørlandsbrevet rettet til: “Om en tenker seg et bakket landskap fra de brede bygdene forstørret opp i fjellhøyde [...]”
“Gå tilbake” i Årstidene hefte 9/10 er et optryk af sørlandsbrevet 26/11 1949.

23

I del II hedder det endvidere: “Farmeren er ikke med Generationers Kærlighed
bunden til Jorden, Driften er Rovdrift [...]”; jf. hvordan Onkel Frans i September har
svært ved at forstå mentaliteten i Canada: “[...] det var folk som ikke tenkte langt,
de så ikke etter den hendinga som måtte følge hendinga av i dag. Det fikk være så
at byfolk hadde det slik, men faren til Vera hadde en odel på et halvt årtusen under
hendene sine.” (s. 103).

24

Samme tankegang udtrykkes i den biografiske artikel om Frederick Douglass, “Fra
Slave til Minister” (Hjemmet nr. 1, 1/1 1930):
“De fleste Nordboer, der har været bare tre Maaneder f.Eks. i Canada, har
ikke Ord nok til at udtrykke, hvor dybt de foragter f.Eks. Polakkerne. Denne
Racernes Tro paa egen Storhed og Betydning i Modsætning til alle andre, der
formodes at staa lavere, er et af de nederdrægtigste Træk i den menneskelige
Karakter [...]”
Et par generaliseringer af modsat tendens smutter dog ind i artiklen, når der
tales om afrikaneres store snakkesalighed, og om at Douglass aldrig kom til at forstå sig på “Kulturfolks Vaaben”. I en lidt tidligere tekst, “Udvandreren paa
Højskole”, udtrykker Sandemose sig endnu mere nedvurderende: “Kun i en af
Lediggang forkvaklet Sjæl kan en saadan Tro leve – eller i en
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Negersjæl. For det er jo intet Liv for en hvid Mand.” (Aarhuus Stiftstidende, 10/8 1928).
25

“Racekamp” (Politiken, 12/6 1935) har nogle små afvigelser fra “30 juni”, men er
ellers en dansk oversættelse af denne.

26

For eksempel skriver Sandemose i anmeldelsen af Trygve Braatøys Sorger og sinn slidelser: “Det er ikke godt å vite hva som ligger bak pøbeljakten på spesialistene.
Men det gir noe å tenke på at et sterkt innslag i nazismen var dumhetens opprør.”
(Aktuell nr. 9, 3/5 1947; Sandemoses fremhævelse).

27

Jf. formuleringen i “Blod og ære” (1937): “[...] jeg hadde ikke akkurat forutsett han
[Hitler] skulde komme.” I “Dumhetens opprør” rettet til: “[...] jeg hadde ikke forutsett han skulle nå så langt.”

28

I ét tilfælde er der en kommentar fra fortællerens nutidsplan: “Jeg var redd for å
forløpe meg. Det har jeg gjort i samtlige mine aldre [...]” (Årstidene hefte 9/10, s.
127).

29

I “Hvepsen” (Hjemmet nr. 51, 23/12 1933) fortælles om bier bl.a.: “Der ligger hun
stiv og ubevegelig og en tror hun er død, men hun er sletts ikke det. Hvis en tar
henne inn i stuen livner hun fort til og tror det er vår.” Parallellen til “Vinter og
Vaar” går imidlertid ikke længere, eftersom der i “Hvepsen” ikke er nogen hentydninger til Canada.

30

En anden ændring er foretaget i forbindelse med kaninjagten, hvor det i både 1934
og 1935 hedder om forberedelserne til at ryge kaninerne ud: “Vi tok med oss noe
tøi til å lage varme med [...]” I Sandemose forteller er sammenhængen mere forståelig: “Vi tog med oss en slede lastet med halm til å lage varme med [...]” (s. 165). Det
drejer sig også om halm i oversættelsen til dansk, “Julemorgen” (Social-Demokraten,
19/12 1937). Tøi må altså være en trykfejl for høi.

31

1941-1942 er også “den længste og strengeste af alle Vintre” i “Sidste Dag med den
skønne Helene” (Politiken, 18/7 1943). Samme aktuelle kommentar vedrørende
“denne lengste vinter” (men om en anden vinter!) forekommer, da en let ændret
udgave af “Drøm, slektserindring, instinkt” (Samtiden 1933) trykkes i Politiken, 8/6
1941, under titlen “Drömmens gjenferd”.

32

Denne sidste version er som sagt komprimeret, men Sandemose formår alligevel at
skabe uklarhed mht. kronologien, eftersom han kommer hjem med kraniet “vinteren 1927-28”. Denne angivelse burde
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betyde, at han rejser fra Canada på et eller andet tidspunkt efter 1. januar 1928, men
i så fald er det besynderligt, at sommerfuglene venter helt til julemorgen med at
kikke frem. Tilsyneladende blander Sandemose i “De minste tingene” forklaringerne i “Vinter og Vaar” (afrejse midt om vinteren, udklækning om foråret) og i julemorgen-versionen (afrejse først på vinteren, udklækning 25. december).
Fuglen på æg ses om foråret – “begynnelsen av juni, tror jeg”; ud fra tekstens
sammenhæng drejer det sig om juni 1927, men dette stemmer ikke med tidsangivelsen i afsnit 1 af “Billeder fra en lang reise”, hvor han rejser til Canada i august
1927 (og naturligvis heller ikke med biografien).
33

Også i “East Coulee” (Berlingske Tidende, 26/9 1928) hører man om flytning af et
hus på slædemeder; her er beboeren så tryg ved situationen, at han fyrer op i kakkelovnen før transporten begynder. – I “”Dichtung und Wahrheit” i Sandemoses
Canada-erfaringer” (Norsk Litterær Årbok 1991) kæder Christopher Hale denne flytning sammen med et notat i dagbogen (4/12 1927).

34

Beskrivelsen af det ene hus, der vipper, og erindringen om det andet, der ruller ned
ad en skrænt, samt af kakkelovnen, der farer rundt, har muligvis et par forbilleder:
Chaplins The Gold Rush fra midten af 1920’erne og en af Sandemose omtalt Victor
Hugos-roman, hvor en løbsk kanon kurer rundt på et skibsdæk.
I “Charlie Chaplin” (Aktuell nr. 48, 21/11 1964) udtrykker Sandemose sin store
beundring for Chaplins film, omend The Gold Rush ikke nævnes:
“Det finnes ikke noen kunstner jeg har beundret så helt uten forbehold som
Chaplin. Det utrolige mesterverket Limelight har jeg sett fem ganger [...] Efter
Limelight tror jeg Diktatoren rangerer høyst, men ellers minnes jeg ham som
ung og genial klovn fra de første filmene hans.”
I betragtning af Sandemoses skeptiske holdning til filmmediet er dette store ord;
er der måske også et indirekte selvportræt, når han anerkendende skriver om
Chaplins “dype selvbevissthet” og “modenhet langt inn i alderdommen”? – og en
henvisning til tidligere tiders angreb på ham selv, når det hedder, at Chaplin blev
skældt ud for sin “skitne moral”, mens det i virkeligheden drejede sig om “hans
hensynsløse kamp for fred og frihet”?
Sandemose henviser til Hugos beskrivelse – der åbenbart ikke er farcepræget – i
den version af “Storm over Atlanteren”, der anvendes i Sandemose forteller og senere indgår i “Drivved” (Årstidene hefte 13); romanen har ikke kunnet identificeres.
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– I øvrigt beskrives det rullende hus også i “I Canada skal du æde dit Brød i dit
Ansigts Sved” (Hjemmet nr. 29, 18/7 1928).
35

Da episoden en snes år senere kort anvendes i et sørlandsbrev, beskrives blandingen som “noe i retning av moskus, kulltjære, latrin og kamfer.” (Aktuell nr. 13,
28/6 1947).

36

Hvilket må betyde, at teksten ikke længere foregår i Saskatchewan, men i Alberta;
jf. den senere titelændring.

37

I 1933-versionen “En farmer holder flyttedag” hører man for første gang, hvad der
snakkes om under turen: “[...] litt sladder om presten, uforgripelige meninger om
Stalin og Mussolini, noe som den ene hadde hørt om Hambro [...]” Sætningen
ændres ikke de følgende år, men efter 1936 må Sandemose have været fornøjet med
den profetiske henvisning til Hambro.

38

En anden dramatisk hændelse skildres i den sene epistel “Prærien – for lenge
siden”; her kommer Sandemose i nærkontakt med en gammel gråbjørn og skubber
til den (Aktuell nr. 4, 23/1 1965).

39

I forbindelse med menneskers eventyrtrang forekommer også en personligt farvet
advarsel: “En stor Del af dem tager til Søs – i Reglen det værste, de kunde gøre.”

40

Bortset fra lokalpolemik under Sandemoses tid som redaktør af Hareskov
Grundejerblad er dette første gang, der kommer reaktioner i form af læserbeve. Men
slet ikke sidste.

41

I summarisk form ser listen over Sandemoses lapsus ud som følger:
1) Han harcellerer over, at i modsætning til ham selv, der var nødt til at komme
rundt i Canada på en jernstang under en godsvogn – en rejseform, som der fortælles om i første kapitel i Ross Dane og i “Fattige Folk paa Rejse” (Sorø Amtstidende,
4/7 1928) – har Uhrskov-Christensen siddet i luksustog pga. fripas hos canadiske
jernbaner; her “glemmer” Sandemose sit eget frikort til Canadian Pacific Railways
– der også bekostede hans rejse København-Montreal t/r.
2) “[...] jeg kendte dette Land nogle Dage, før det blev Magnet i Emigrationen [...]
jeg stod i et Par Snesko, før Uhrskov-Christensen kunde forbinde Seks Knapper
med et Par Seler [...]”: Ingen af delene passer. I øvrigt finder man den grundigste
løgnehistorie om Sandemoses Canada-erfaringer i “Forfatter og forlegger”: “Jeg
hadde i mellemtiden [før udgivelsen af Ross Dane] vært i Canada et par år, og
boken bygget på erfaringer fra den tiden, og fra et ophold der borte for mange år
siden.” (Fesjå hefte 3, s. 42).
3) “Min første Bog fra Canada udkom, før en Journalist ved Navn UhrskovChristensen opdagede, at Tangenterne paa en Skrivemaskine kan forme Ordet
Canada [...]”: Den første bog fra Canada er Ross Dane (29/9 1928);
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selv hvis Sandemose strækker elastikken og hentyder til Fortællinger fra Labrador,
giver sætningen ingen mening.
42

En sjømann går i land indeholder en variation af denne problemstilling; her er det
Sten Eriksen, der i en dansk avis skriver om landbrug i Canada. Da sætternissen
forandrer hans tal på 300 dollars for en sommers arbejde til 3.000, er den almindelig mening i Beaver Coulee, at jernbaneselskaberne har betalt Sten 1.000 dollars for
reklamen, og trykfejlen er årsag til modsætninger mellem Sten og diverse medlemmer af kolonien.
Jf. “- om polemiske trykkfeil”:
“Engang ble jeg intervjuet av et pressebyrå om arbeidsforhold på den canadiske prerie. [...] Jeg så en av de avisene der intervjuet stod. Det var litt pinlig å se at de 300 dollars var blitt til 3000 [...] Så tok protestene til å strømme
inn, og inntil da var jeg aldri blitt så utskjelt i mitt liv.” (Verdens Gang, 11/1
1951).
Det omtalte interview fandt tilsyneladende kun sted i fantasiens verden – en
snes år efter udgivelsen af bogen gør Sandemose sin romanpersons oplevelse til sin
egen.

43

Efter emigrationen blev Sandemose reddet af Harald Grieg og Gyldendal Norsk
Forlag, der betalte i alt 5.500 kr til Hasselbalch og Gyldendalske Boghandel (se Ole
Storm: Janteloven, s. 152-156, 199-200).
I “Pølser i slaktetiden”, som omhandler romankonkurrencer, skriver Sandemose,
at en forfatter ofte er økonomisk afhængig af forskud fra sit forlag og derfor ikke
kan deltage i en konkurrence, som udskrives af et andet forlag:
“Teoretisk kan han nok gjøre det, men ville i tilfelle oppføre seg temmelig
dumt. Han ville skaffe også den nye forleggeren vansker og dumpe mellom
to stoler. Iallfall moralsk sett ville han ha begått en handling som lukter ganske mye av bedrageri. Den nye forleggeren risikerer å måtte betale den gjelden som forfatteren har opparbeidet hos den første, og den streken forfatteren har begått blir selvsagt notert av samtlige landets forleggere.” (Aktuell nr.
13, 28/3 1964).
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Sandemose udtrykker sig her i helt generelle og nøgterne vendinger, men beretter ikke mindst om sit eget drama, og epistlen er et af flere eksempler på, hvordan
han i maskeret form formår at skrive om sig selv: Han indrømmer, at han 35 år tidligere opførte sig både dumt og bedragerisk og spolerede sin fremtid i Danmark.
44

I dagbogen skriver Sandemose, at “Ræve arbejder bestandig med Ræve” og kalder
en af de stedlige danske agenter for en “Ræveseer” (2/11 1929; Væths samling, Det
kongelige Bibliotek). Tankegangen dukker op igen, da han i artiklerne opererer
med et fiktivt udvandringsselskab, som han døber “Fox-Linjen”; spøger Mikkelsen
og hans varme anbefaling af landet også?

45

I Canada som Fremtidsland skriver Christian Mikkelsen:
“Netop medens denne Bog er i Trykken [1927] har Simon Hjortnæs og
Hustru aflagt Besøg i Danmark. Det har været en frydefuld Oplevelse for
dem, og Simon har været parat med Raad og Daad overfor overordentlig
mange Landmænd, der har benyttet Lejligheden til at faa Forbindelse med
den kendte Dansk-Canadier.” (s. 72).
Det ligger naturligvis fjernt fra Mikkelsen at antyde pekuniære motiver.

46

I den tredobbelte kronik “Livet paa Canadas Prærie” hedder det for eksempel: “[...]
har man først indrettet sig paa Vintren, maa det erkendes, at den alligevel er vidunderlig. Den Tid, som jeg tilbragte i Præriens Vinter, har givet mig nogle af mit Livs
smukkeste Minder [...]” (Aarhuus Stiftstidende, 2/5 1928). I kronikken 3/5 1928
hører man efter en beskrivelse af det hårde arbejde i sommerhalvåret: “Til Gengæld
lever det sociale Liv op om Vintren, da der saa godt som intet er at bestille.”

47

I marts 1929 skriver Gyldendals konsulent Ludvig Holstein om Sandemoses manuskript Geniet spiller paa Redekam:
“Men det usædvanlige ved dem [digtene] er rigtignok først og fremmest den
næsten forbløffende Ugenerthed, hvormed Forfatteren har efterlignet Joh. V.
Jensens Ungdomsdigte. Resultatet er efter mit Skøn saa uheldigt som vel
muligt. [...] Der bør være Maade med alt, ogsaa med Retten til at efterligne
andre.” (Ole Storms arkiv til Janteloven).

48

I denne forbindelse kan nævnes Vera Tynset i September, som et par gange omtales
med androgyne træk:
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“Det var noe mannlig i denne fullkomne kvinnekroppen.” (s. 9).
“Han [Røde Fane] hadde tenkt da han så Vera med grevlingen: Hun er en
slags gutt.” (s. 10).
“Det passet seg ikke heilt at en kvinne gikk på jakt, men en hadde sett det
før, og hun Vera var nå engang ikke som folk flest.” (s. 40).
49

Jf. “Høst i Canada (Berlingske Tidende, 23/12 1927): “Her laa i Forvejen nogle Folk
sovende paa Gulvet, og jeg lagde mig forsigtigt mellem dem [...]” I “Kulturen paa
Prærien” (Aarhuus Stiftstidende, 11/6 1928) hedder det: “Naar der kommer Folk til
Huset, sover to-tre-fire Mænd i Seng med hinanden, Folk, der maaske aldrig har
set hinanden før, og uden smaalige Hensyn til den enkeltes Properhed eller Race.”

50

Ifølge September slår Vilfred sig ned i Beaver Coulee i 1915 (s. 51). Det siges ikke
præcist, hvornår han adopterer Jim, men sidstnævnte forekommer at have fødselsdag med meget lange mellemrum, for i September, der jo foregår i 1939, er han
endnu så lille, at Vilfred er bekymret over, at han er alene hjemme (s. 123).

51

I “Aksel Sandemose’s View of Prairie Canada” skriver Christopher Hale om et
bekendtskab, Sandemose gjorde i Dalum, Alberta:
“John Andersen was a self educated man of letters who was well read and
had written a good deal, though he had not yet published anything. He and
Sandemose took to each other quite readily, and John Andersen appears in
the guise of Vilfred Larsen, one of the most positive characters in the novel
En sjømann går i land.” (Scandinavian-Canadian Studies vol. 4, 1991, s. 68).
I artiklen citerer Hale fra Sandemoses dagbog og giver yderligere eksempler på,
hvordan egne oplevelser og møder med dansk-canadiere indgår i artikler og
romaner.
I “Sandemose spårad på Kanadas prärier” (Nytt lys på Sandemose) foretager
Thaly Nilsson i bogstavelig forstand en rejse i Sandemoses spor gennem besøg i
Dalum, Drumheller og andre steder i Alberta og Saskatchewan. Gennem Nilssons
egne iagttagelser fra de relevante steder, sammenholdt med Sandemoses dagbøger
og trykte tekster samt oplysninger fra ældre danske immigranter og deres efterkommere, giver artiklen eksempler på sammenkoblingen af virkelighed og fantasi
i rejseskildringer og romaner.
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52

I “The Image of the Prairie Woman” skriver Christopher Hale:
“[...] one gets the feeling that deep down she is hoping that Theodor might
take her away from the prairies. Theodor eventually goes virtually insane
and shoots himself, and Kaja, on discovering Theodor’s body, is accidentally
killed by his still-loaded rifle.” (Atlanten har så mange mil, s. 147).
Ud fra sammenhængen er det mere troligt, at Kaja appellerer til Theodor for at
komme væk fra broderen, der vogter over hende.
Om Theodors død hører man, at han sidder med riflen over knæene og pegefingeren på aftrækkeren, men den følgende beskrivelse af nat og kulde må betyde,
at Theodor fryser ihjel – jf. også at da Kaja finder ham, hedder det: “Hun saae ikke,
at Riflen laa under Sneen over Theodors Knæ [...]” (Ross Dane, s. 195). Hvis han
skyder sig, således som Hale mener, er det helt usandsynligt, at riflen igen havner
lige præcis over hans knæ.

53

I indledningen koketterer Sandemose endvidere med, at det nu er længe siden, han
skrev romaner. Han nævner ingen titler, men de to romaner, som han hentyder til,
kan kun være Ross Dane og En sjømann går i land, hvorved En flyktning krysser sitt
spor placeres som noget for sig.
I “Bokliste med kommentar” (Årstidene hefte 11/12) hedder det:
“De av mine bøker jeg selv har funnet vesentlige har ikke stort å gjøre med
romaner. [...] Jeg har ikke noe navn på den formen jeg har brukt i for eksempel Vi pynter oss med horn, men en roman er iallfall ikke boken.”
Fire år senere, i et interview i anledning af udgivelsen af Varulven, protesterer
Sandemose ikke mod betegnelsen “roman” om bogen og anvender den selv
(Arbeiderbladet, 11/10 1958); i Aktuell nr. 46, 25/10 1958, spørger Jostein Nyhamar:
“Men sa De ikke for en tid siden at nå skulle det være slutt med å skrive romaner?”
Sandemose: “Jo-da, det gjorde jeg. Det samme gjorde engang en meget stor dikter
som het Johannes V. Jensen, og året etter kom han med en roman. Jeg lot forresten
være med det i et halvt snes år.” Tidsangivelsen kan omfatte både Alice Atkinson og
hennes elskere og En palmegrønn øy, men det er mest sandsynligt, at Sandemose henviser til sidstnævnte.
I Murene rundt Jeriko vender Sandemose tilbage til sit tidligere standpunkt:
“Så kom den tiden da jeg kunne tillate meg å si fra til forleggerne at jeg ikke
kom til å skrive mer av den sorten og at ordet roman ikke skulle stå på noen
av mine verker, for det var ikke romaner og skulle ikke være det. Siden har
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det likevel stått roman på to. I det første tilfellet gjorde forleggeren det på
trass og sa det var noe trykkeriet hadde funnet på. I det siste tilfellet var skylden min. Jeg glemte å si fra og overså det i korrekturen til det var for sent.
Sitte og skrive romaner!” (s. 10; Sandemoses fremhævelse).
Den undskyldende bemærkning om den mangelfulde korrekturlæsning skal
hentyde til Varulven; “det første tilfellet” er et udslag af Sandemoses myteskabelse,
for man skal tilbage til En sjømann går i land, før man finder ordet “roman” på titelbladet, og i 1931 var Sandemose næppe i en position, hvor han kunne tillade sig “å
si fra til forleggerne”.
Sandemose kan dog også henvise til romangenren i forsvarsøjemed, som da han
i en polemik med Oscar Bang, turistchef i Nykøbing Mors, skriver at En flyktning
krysser sitt spor “er en roman.” (Morsø Folkeblad, 3/4 1951; Sandemoses fremhævelse).
54

I “En død dikter” (Friheten, 30/8 1946) hedder det om William Waagner: “Han var
en atavisme, på mange måter halvt en ape.” i denne forbindelse er der imidlertid
intet forsonende ved karakteristikken.

55

En anden påfaldende anvendelse af ordet finder man i “Bil og brennevin”, der
handler om spritbilister: “Det kunde oprettes en konsentrasjonsleir på Jæren for
bandittene, med adgang til så meget brennevin de vilde ha, samt et passende antall
gamle Fordvogner av modell 1912.” (Arbeiderbladet, 8/1 1935).

56

I Dans, dans, Roselill – har to ud af de seks Canada-tekster fået ny – eller rettere sagt
gammel – titel, men ellers er der ingen ændringer fra den seneste version.
I 1994 udgav Johannes Væth Aksel Sandemoses Canada. Rejsebetragtninger i udvalg
1927-28. Samlingen består af førstetrykket af 9 artikler og digtet “Vinter i Alberta”.

57

Sandemose opgiver imidlertid forestillingen om det “faktiske”, da han i forordet til
Årstidene hæfte 9/10 indirekte omtaler Sandemose forteller som en novellesamling.

58

I artiklen nævner Sandemose to hovedlinier i sit forfatterskab. Den ene linie drejer
sig om frigørelse, med En flyktning krysser sitt spor og Det svundne er en drøm som
hovedværkerne. Den anden linie, “sterke menn” etc., repræsenteres af Fortællinger
fra Labrador, Ross Dane, En sjømann går i land, Brudulje, September og En palmegrønn
øy. Ifølge Sandemose rummer
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En sjømann går i land dog også frigørelsestemaet, og En palmegrønn øy omtales
udtrykkeligt som en spøg.
59

I dagbogen skriver Sandemose 19/10 1927:
“Et Øjeblik troede jeg at være greben af en pludselig Trang til Alkohol ved at
stilles over for dette døde Land, indtil det, jeg savnede, bredte sig ud i en
Vision for mine Øjne: HAVET. Det kom over mig som en uudholdelig
Smerte, at der var Hundreder af Mil ud til det, at jeg ikke med Exprestog
kunde naa det hverken i Morgen eller Overmorgen. [...] Det var anden Gang,
at Savnet af en Kyst og de Bølger, der løb mumlende imod dem, kom over
mig som en Pine. Første Gang var da jeg som stor Dreng kom fra mit Hjem
og fik Bolig inde i Jylland. Jeg gik den første Aften op paa en Bakke uden at
vide, hvad jeg gik efter. Men oppe fra Bakketoppen, hvor jeg saa et Landskab
som det, jeg gik fra, med Bakke rundende sig ind i Bakke, greb en Skuffelse
og Hjemløshed mig, saa jeg gik tilbage med Graaden i Halsen: Fjorden var
borte.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek; Sandemoses fremhævelse).
Den første oplevelse af “Skuffelse og Hjemløshed” hentyder til Staby; se p. 674.
Jf. også p. 303.

60

Sandemoses ambitioner med Ross Dane afspejles i “Mera om Ole Rölvåg”, hvori
han i en omtale af det norsk-amerikanske forfatterskab fremhæver skildringen af
“fattige emigranter som tar seg fram over prerien engang i åttiårene, slår seg ned i
det åpne landet på den svarte jorden, sulter, lider og slåss for det nakne livet. [...]
De svakere lever på randen av sinnssjuke i dette hjemløshetens land.” (Dagens
Nyheter, 25/10 1944).

61

Randi Birn skriver, at romanen omhandler “the voyage of a group of immigrants
from Montreal to Beaver Coulee [...]” (Aksel Sandemose, s. 12), men det er kun familien Pedersen, der kommer fra Montreal; både Ross Dane og Jensen kommer fra
U.S.A.

62

Vedrørende Pedersens alder af 97 sår Sandemose senere tvivl; tallet nævnes på s.
165 i En sjømann går i land, men to vintre senere er Pedersen “akkurat hundre år”
(s. 310). Denne matematik ville kun passe, hvis Pedersen sælger først på vinteren
og har fødselsdag tæt op under juleaften.

63

I “Aksel Sandemose and Ross Dane” skriver Christopher Hale, at vi er i 1890’erne,
da romanen begynder, men han begrunder ikke denne tidsangivelse (ScandinavianCanadian Studies 1983, s. 27).
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Som nævnt i kap. 14 hænger En sjømann går i land og En flyktning krysser sitt spor
sammen på en højst tvivlsom måde – men hvis man som et tankeeksperiment inddrager både 1933-udg. af sidstnævnte, Der stod en benk i haven og 1955-udg., bliver
forvirringen omkring kronologien overkomplet, når man i en samlet opgørelse
over de tre Canada-bøger kombinerer direkte og indirekte oplysninger. Alligevel
følger her et forsøg på en opsummering af indbyrdes modstridende data; hvis man
desuden vil operere med, at én person måske er født i januar og en anden i december, bliver der naturligvis endnu mere at jonglere med, men for oversigtens skyld
er der ikke taget hensyn hertil.
Handlingen i Ross Dane strækker sig over en snes år; der er ingen årstal i romanen. Ifølge forfatterens allerede citerede forord i Morgenposten udspilles handlingen “i tiden fram mot den første verdenskrig”.
Handlingen i En sjømann går i land strækker sig over seks år og et par måneder;
heller ikke her er der nogen årstal. Hvis man går ud fra Pedersens alder, skal romanens Canada-del (en periode på cirka 3 1/2 år) begynde cirka 20 år efter slutningen af Ross Dane. Ifølge 1933-udg. af En flyktning krysser sitt spor begynder En sjø mann går i land på et tidspunkt mellem oktober 1914 og oktober 1917 (slutter dermed tidligst i december 1920, senest i december 1923). Baseret på oplysningen om
Espens alder i Der stod en benk i haven og 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor
begynder En sjømann går i land i oktober 1916, hvorved den slutter i december 1922.
Der er dermed en manglende tidsangivelse i Espen-bog nr. 1, en indkredsning i
Espen-bog nr. 2, og en præcisering i Espen-bog nr. 3. Man kan herudover mene, at
indkredsningen i Espen-bog nr. 2 ikke er et særlig troværdigt indfald, for personerne i En sjømann går i land er bemærkelsesværdigt tavse, hvad angår krigen.
Hertil kommer, at to oplysninger i September (om Maja og Sten Eriksen og om
Røde Fane) efterfølgende bringer forvirring i tidsskemaet – for hvis Maja og Sten
boede i Beaver Coulee mellem 1920 og 1930 (s. 90), må Espens ankomst tidsfæstes
til et par år efter 1920. På den anden side forlader Røde Fane først Holland i 1920,
det tager mindst et par år, før han havner i Beaver Coulee – men ikke desto mindre
har han åbenbart været der et stykke tid, da Espen dukker op.
Kun i September er Sandemose helt håndfast: Handlingen udspilles fra sommeren 1939 til september samme år, og i denne bog er der ingen tvivl om krigsskyggen.
Pedersens fødeår angives hverken i Ross Dane eller i En sjømann går i land.
Gennem oplysningen om salget af farmen, sammenholdt
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med henvisningen til første verdenskrig i 1933-udg. af En flyktning krysser sitt spor,
kan man komme frem til, at han må være født først i 1820’erne. Angivelsen af
Espens fødeår i Der stod en benk i haven gør, at Pedersens fødsel efterfølgende kan
præciseres til 1823.
Men i September er Sandemose kategorisk: Pedersen dør i 1939, 111 år gammel –
hvorfor han må være født i 1828. Så er han lempet på plads – tror man et øjeblik,
for hvis denne bogs oplysninger om Fredrik kombineres med aldersangivelsen i
begyndelsen af Ross Dane, skulle fødeåret jo have været 1836. Her er der altså tale
om, at den sidste Canada-bog angiver et præcist årstal – som ikke stemmer med
tidligere oplysninger.
Fredriks fødeår nævnes ikke direkte nogen steder, men hvis han i 1939 er 63, som
der står i September, kan det fastsættes til 1876. Aldersforskellen mellem ham og
faderen er i denne bog 48 år – men i Ross Dane kun 38. Ved sidstnævnte bogs slutning burde Fredrik (man bliver fristet til at sige: ganske uanset faderens alder...)
være medio 30, og således medio 50 da Espen gør sin entré i Beaver Coulee. Hvis
de utvetydige angivelser i September nu skal tages for gode varer, ældes Fredrik
altså i langsommere tempo end faderen.
Starten på kolonien kan ikke tidsfæstes i Ross Dane eller i En sjømann går i land.
Hvis man fra September holder sig til, at Pedersen er født i 1828, og fra Ross Dane at
han er 52 ved ankomsten, bliver årstallet 1880. Men – hvis man i stedet kombinerer Espens fødeår 1899 (fra Der stod en benk i haven og 1955-udg.af En flyktning krys ser sitt spor) med Pedersens alder i begyndelsen af Ross Dane og hans alder, da han
sælger farmen, kommer man frem til 1875. Ud fra September, og oplysningerne om
Fredriks alder og hans liv i Beaver Coulee, er året derimod 1888.
Espens fødeår fortælles der ikke om i En sjømann går i land, kun at han er 17, da
han rømmer fra Rurik. Som ovenfor nævnt er 1899 (= Sandemoses fødeår) en senere oplysning, som tidsfæster rømningen til oktober 1916 (= Sandemoses rømning).
Mordet på John Wakefield tidsfæstes ikke i En sjømann går i land. I 1933-udg. af
En flyktning krysser sitt spor foregår det under første verdenskrig, og eftersom det
begås sidst på vinteren, kan det tidsfæstes til mellem 1915 og 1918; men en nøjere
bestemmelse – efter januar 1917, men før foråret kommer til Newfoundland – kan
først foretages ved en kombination af En sjømann går i land og Der stod en benk i
haven (eller 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor).
Espens ankomst til Beaver Coulee angives ikke i En sjømann går i land, og ifølge
En flyktning krysser sitt spor sætter han
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faktisk aldrig sine ben dér som ung mand (se kap. 14) – men hvis man retrospektivt og forsøgsvis holder fast ved 1899 som hans fødeår, ankommer han foråret
1919.
Pedersens salg af farmen finder sted på et tidspunkt, der ikke angives i En sjø mann går i land, men det er den anden vinter, Espen opholder sig i Beaver Coulee.
Ud fra oplysningen om første verdenskrig i En flyktning krysser sitt spor (igen: bortset fra at denne inkarnation af Espen aldrig kommer til Beaver Coulee!) foregår
salget tidligst omkring årsskiftet 1918/1919 og senest omkring årsskiftet
1921/1922. Ved at kende Espens fødeår kan man efterfølgende fastsætte salget til
årsskiftet 1920/1921 – hvilket umiddelbart lyder som en tåbelig disposition i stedet
for en kløgtig.
I September hedder det kun, at Pedersen sælger “før krisa i 1929”. Under alle
omstændigheder har han en fintmærkende næse for de kommende nedgangstider,
men aldersangivelsen i En sjømann går i land kombineret med fødeåret i September
ville som allerede nævnt pege på 1925.
Pedersens død er for en gangs skyld et anliggende, der ikke er tvivl om: Ifølge
September dør han i september 1939. Det er betryggende, at Sandemose ikke har
forudskikket hans død i Canada-bog nr. 1 eller 2, for så havde der sikkert også
været kludder med dét år.
Som det ses af ovenstående, bunder den største del af usikkerheden i, at John
Wakefields død og Espens fødeår utvetydigt tidsfæstes. Ellers måtte man ud fra
konjunkturbeskrivelserne i En sjømann går i land og hentydningen til 1929-krisen i
September mene, at Canada-delen af En sjømann går i land slutter i december 1929;
og når sidstnævnte roman som ovenfor nævnt udspiller sig over lidt mere end seks
år, kommer dette dels i karambolage med tidsfæstelsen af mordet (under første
verdenskrig) i En flyktning krysser sitt spor, dels med angivelsen af fødeåret i Der
stod en benk i haven.
I øvrigt ser Sandemose endnu i Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” ud til
at vakle med hensyn til Espens alder, eftersom der her hentydes til “en gammel
manns eftertenksomhet” (s. 40) – tilsyneladende uden en ironisk undertone.
65

Pedersens imponerende alder må have bundfældet sig hos Sandemose, for i et sørlandsbrev filosoferer han over at have fået tvillinger “temmelig nøyaktig” hvert 25.
år:
“Jeg regner fort ut, enda jeg er en klovn til å regne, at neste gangen blir i 1960.
Deretter i årene 1985 og 2010, men da er det antagelig slutt, for da er jeg 111
år gammel,

363
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 12: Canada
og stort mer blir det vel ikke.” (Aktuell nr. 16, 10/8 1946).
I dette tilfælde er Sandemose unægtelig en helt ekstraordinær klovn til at regne,
eftersom Espen og Jørgen blev født i 1945, og 1945 + 25 = 1970, ikke 1960. Hedda
og Eva blev født i 1922.
66

Forordet giver canadiske læsere en god introduktion til Sandemoses liv og forfatterskab, men indeholder også vildledende oplysninger. For eksempel hedder det i
det første afsnit:
“His novels are widely read in Scandinavia, and it is impossible to get
through high school there without having read at least one of them. In addition he is required reading at most universities where Scandinavian languages and literature are taught.” (Ross Dane, eng. overs. s. i).
Desuden er det ikke godt at vide, hvor mange af de nye Sandemose-læsere, der
opfatter forfatteren som morder, når det om En sjømann går i land hedder: “The protagonist, Espen Arnakke, is Sandemose’s alter ego. He kills a man in
Newfoundland [...]” (s. vi).
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I artiklen “”En opsat Steen paa Vintervei-aasen”” (Verdens Gang, 12/11 1949; senere i Årstidene hefte 1) fortæller Sandemose om sten og klipper, som han har truffet
på diverse steder i verden. Charles Villeneuves oplevelse af sten og fugl og den
århundredlange proces bliver her til Sandemoses, men uden idé om bebyggelse og
civilisation, eftersom pointen begrænses til “den rare kjenslen en kan få av tider
som er gått.”
Også da episoden anvendes i “De minste tingene” (se p. 301-302) fremstilles den
som Sandemoses egen erindring fra Canada, men i modsætning til Ross Dane og
ovennævnte tekst fra 1949 bliver det nu i 1961 overladt til læseren at drage tidsperspektiver; Sandemose bruger selv kun hændelsen som led i sin argumentation
for, at det efter årtier ofte er de små ting, man husker.
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I En sjømann går i land dukker Charles op et par gange; under farmernes krise fornemmer Ross Dane “likesom en villmannslykke i den skarpe profilen hans” (s.
217), en erindring om de gode gamle dage før de hvide havde fundet vej til Beaver
Coulee, dvs. mens området endnu beboedes af indianerne.
I “Sel” (Tidens Tegn, 6/8 1938) husker fortælleren, da han oplever en newfoundlandsk fiskers sikre kendskab til fiskebanker, pludselig “Indian Charlie, en pelsjeger
i Alberta. Han hadde hvert år et godt utbytte, hvor ingen andre enn han hadde sett
pelsdyr.” (Sandemoses fremhævelse). Det er en udmærket opsummering af
Charles Villeneuve – som altså i denne artikel
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overgår fra at være en fiktiv til en virkelig person, ligesom Sandemose i tilsyneladende selvbiografiske skildringer ofte overtager sine hovedpersoners egenskaber.
Sætningen indgår uden ændringer i Brudulje, Espen-bog nr. 4 (s. 66), men
Sandemose glemmer, at han med En flyktning krysser sitt spor har udraderet Espens
mange år i Canada og kun lader ham foretage en rundrejse af kortere varighed (se
kap. 14).
Nogle afsnit af “Sel” indgår i slutningen af “Fiskaren och fjärrskådaren” (Nya
Dagligt Allehanda, 11/5 1943); der tales stadig om Indian Charley, men samtidig med
den nye stavemåde har figuren fjernet sig fra Charles Villeneuve, eftersom jagten
nu foregår i det nordvestlige Canada og Charley har “en son vid universitetet”. Det
uforklarligt store jagtudbytte er her et resultat af “ett mödosamt förvärvat vetande
om naturen och vilda djur”, hvilket hører med til artiklens afvisning af synskhed
og overtro.
69

I øvrigt underspiller Sandemose snarere western-romantikken. Da Ross finder sine
heste, siger han: “[...] nu havde det maaske alligevel ikke været af Vejen, om jeg
havde trisset rundt med en af disse hersens Seks-Skydere, som de gaar med i
Cowboyhistorierne.” (Ross Dane, s. 15). Hans kommentar, da Pedersen truer med
en riffel, er på linie hermed: “Du er en Torsk [...] Men saadan er det med disse her
Folk, der lige kommer hertil, de tror, at herovre gaar vi og plaffer ned paa hinanden [...]” (s. 21). Det er tydeligt, at Sandemose ikke er ude på at blive en dansk Zane
Grey.
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13. FØR OPBRUDDET
Det meste af Sandemoses produktion fra sommeren 1927 til emigrationen i
maj 1930 er Canada-relateret (se kap. 12). De følgende sider omhandler nogle
tekster, der hverken har tilknytning til rejsen eller til klabautermand-temaet (se
kap. 11), fra årene umiddelbart før Sandemose regnes som norsk forfatter.
POLITISK PROPAGANDA
Som anført i kap. 12 skriver Sandemose i maj 1928: “Politikerne synes kun at
interessere sig for Vælgerne den sidste Maaned før et Valg. [...] Politikerne skylder man intet.” (Sorø Amtstidende, 9/5 1928). Med dette in mente kan det forekomme sært, at man i april 1929 finder Sandemose som energisk fortaler for et
politisk parti; da Sandemose 30 år senere ser tilbage på episoden i “Ravnene i
Tower”, hedder det:
“Engang var vi to som skulle skrive en valgavis. Jeg har glemt hva det
var for et parti vi skrev for, jeg tror nesten det var Høyre, men det
samme kan det være, for det er lenge siden. Vi skulle ha 200 kroner for
hele stasen, 100 til hver. [...] Vi kalte oss Hugin og Munin. Det var sikkert hans forslag. Vi skrev tre-fire artikler hver foruten noen små sentenser. Nu var saken den at det var meg helt og holdent det samme hvilket parti som vant og derfor stod jeg mer fritt og ledig overfor stoffet.
[...] Ingen har siden spurt meg om å lage valgavis. Det er synd, men slik
går et menneskes begavelse til bunns når det er valg, for de som ikke
lager valgaviser de sitter gud hjelpe oss og leser dem.”
Senere i epistlen skriver Sandemose, at gæs “har sine meningers mot i nesten
like høy grad som mennesker når de skriver valgaviser.” (Aktuell nr. 51, 26/11
1960; senere optrykt i Felicias bryllup).
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Meningen om valghalløj svarer dermed til den man finder i 1928, omend
epistlen fra 1960 er præget af humor og ophøjet ro over for den kendsgerning,
at den aldrende og berømte forfatter har en kortvarig fortid i reklamebranchen
(i de mellemliggende 31 år mæler Sandemose ikke et ord om episoden). Han
pointerer sit manglende engagement i sagen – bl.a. ved ikke at have en præcis
erindring om, hvem arbejdsgiveren var; til gengæld husker han stadig, hvad
betalingen var, og hvor meget han skrev, så hukommelsen er der ikke noget i
vejen med. Og som Sandemose utvivlsomt er klar over i 1960, skrev han for Den
konservative Vælgerforening.
Valgavisen hed Borgerlige Ord og udkom med to numre i den sidste uge før
folketingsvalget den 24. april 1929. Sandemose leverede 7 bidrag, men han undlader at nævne i epistlen fra 1960, at han i samme periode skrev 12 notitser og
valgartikler i Berlingske Tidende. Flertallet af de i alt 19 indlæg (de korteste) er
usignerede eller med mærke (Munin, Hugin, A.S., Ditlev, A.), men en enkelt artikel i Borgerlige Ord er forsynet med forfatterens navn.
I “Møte med en vismann” (Aktuell nr. 5, 2/2 1963) fortæller Sandemose om sit
bekendtskab med Anders Vigen, den daværende politiske redaktør på Berlingske
Tidende:
“Anders Vigen brukte meg som en slags håndlanger til efter hans direktiver å utforme partier (som han senere gjennomrettet) i enkelte større
artikler. [...] Iallfall én gang lot han meg slippe til med min signatur fordi
han bare hadde noen småtterier å rette. Artiklen dreide seg om tyrkisk
utenrikspolitikk under Kemal Atatyrk.”
I denne epistel nævner Sandemose ikke noget om, at artiklen, der er underskrevet A.S., drejer sig lige så meget om den danske valgkamp som om tyrkisk
udenrigspolitik – jf. undertitlen “Et lille Kursus i Drøm og Virkelighed for danske Vælgere” – og “Møte med en vismann” handler først og fremmest om, at en
erfaren
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redaktør har meddelt en talentfuld ung forfatter, at denne skal følge sine egne
(digteriske) stier i stedet for at forsøge sig som politisk skribent.
Valget var blevet udskrevet på grund af uenighed om en ny forsvarsordning,
og Sandemose fyrer flittigt løs på de partier, der vil skære ned på udgifterne til
forsvaret. Tre af de længere tekster omhandler afrustning; foruden den allerede
omtalte “Afrustning à la Tyrki” (Berlingske Tidende, 19/4 1929) drejer det sig om
“For Fredens Skyld” (Borgerlige Ord, 21/4 1929) og “Forsvaret” (Berlingske
Tidende, 24/4 1929).
Det er “For Fredens Skyld”, der er signeret med for- og efternavn. Til en vis
grad hæver forfatteren sig i denne tekst over folketingsvalgets partikævl, idet
der ikke er udfald mod andre partier og kun en indirekte anbefaling af Det konservative Folkeparti; budskabet er, at dansk nedrustning først kunne komme på
tale, hvis europæiske stormagter garanterede Danmarks neutralitet. Samme
budskab finder man i “Afrustning à la Tyrki”, men formuleringen i Berlingske
Tidende er skarpere end i valgavisen:
“[...] dansk Radikalisme og Socialisme river samvittighedsløst, til Brug i
en Valgkamp, Ordet “Afrustning” ud af sin Sammenhæng [...] Hele
Stillingen er Udtryk for netop, hvad der her i Landet Aarevis er hævdet
fra konservativt Hold: Vi maa ruste, for der er ingen Vej udenom, hvis vi
vil bevare Ære, Frihed og Fred.”
I nogle kortere notitser peger Sandemose på Danmarks sårbarhed i tilfælde af
ensidig nedrustning.1
De andre indlæg drejer sig om sofavælgeres medansvar for den politiske situation og om arbejdsløsheden. I tre tilfælde afviger teksterne en smule fra traditonel valgpropaganda:
1) “Politiske Snobber” (Borgerlige Ord, 17/4 1929) introducerer i første afsnit
en jeg-fortæller. På en cykeltur i Thy falder han i en landsby i snak med den
lokale lærer, som med mange omsvøb, men stolt, fortæller den fremmede, at han
er radikal:
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“Det blev fremført paa samme Maade, som naar en Mellemskoledreng
oplyser Samtiden om, at han er Fritænker. Det var helt oppe i Thy endnu
ikke gaaet op for den politiske Snob, hvilken latterlig Fortidslevning,
Radikalismen er.”
De sidste ca. 75% af teksten er helliget angreb på Politiken og på Det radikale
Venstres holdningsløshed.
Allerede i “Omstyrteren” (Tilskueren, maj 1925) udstilles en person, der er
ivrig efter at lade omverdenen vide besked med, at han er ateist. Det er ikke den
manglende tro i sig selv, der angribes i novellen, men mandens selvoptagethed
– en lignende skæbne bliver Jensen til del i Ross Dane. At episoden foregår i Thy
skal illustrere, at folk i provinsen er længere om at gennemskue radikalismen
end københavnerne, men den geografiske placering falder godt i tråd med forfatterskabets spredte hentydninger til, at Sandemose og andre morsingboer
nærer en betydelig skepsis over for folk fra den anden side af fjorden.
2) “Strenge Tider” (21/4 1929) er udformet som en mini-novelle, fortrinsvis i
en anonym trivi-stil, der ligger tæt op ad ordvalget i Sandemoses mindre betydelige noveller fra det nordamerikanske: “Omsider lod han Avisen synke og
stirrede tomt hen for sig. Han saa træt og medtaget ud. Endnu havde han intet
nævnt til sin Kone om, hvor galt alt i Virkeligheden stod til – og vidste han det
egentlig selv?” Tekstens hovedperson, Ingvard Iversen, er ingeniør og fabriksejer, og via hans tanker formuleres et angreb på bl.a. skatteforhøjelser og kortsigtede tiltag præget af manglende solidaritet i samfundet. Under dække af den
fiktive form lykkes det for Sandemose at indflette endnu et par valgtemaer: Fra
villavejen hører Iversen højrøstet snak fra fabriksarbejderne, der ser frem til
ændringer efter valget – uden at vide, at de “havde oversavet den Gren, hvorpaa de sad, men ikke havde faaet nok endnu”; og hovedpersonens kone, der
kvidrer med et par veninder i stuen ved siden af, er sofavælger -et billede af borgerskabet, der ikke længere er bevidst om dets egen rolle.
3) Også “Saa langt for saa lidt -” (Borgerlige Ord, 21/4 1929)
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omhandler sofavælgere, men indfaldsvinklen til emnet er lidt mere kringlet end
i ovenstående, eftersom hovedpersonen i teksten er den arbejdsløse snedker
Andersen, der stemmer socialdemokratisk. Det er via hans tanker, at teksten
skyder på konservative, der ikke gider tage folkestyret alvorligt: “[...] han stemmer ikke. Saa er Jensen et Fæ!” Her har fortælleren for at udtrykke sin mening
indskudt et socialdemokratisk mellemled.
Som man kan forvente det op til et valg, omtales partierne kort og fyndigt i de
slagordsprægede notitser: Socialdemokratiet står for dogmatisme og fagforeningstyranni, Det radikale Venstre er senilt og dets vælgere er snobber, Venstre
er præget af forvirring. Heroverfor står konservatismen:
“Individualisme, Frimandsret, Modsætningen til det organiserede
Gennemsnit.” (Berlingske Tidende, 22/4 1929).
“Konservatismen henvender sig til tænkende Mennesker, ikke til en
farveløs Masse, som løber amok med en Parole hængende sig ud af
Halsen.” (Berlingske Tidende, 23/4 1929; Sandemoses fremhævelse).
Dette lyder nærmest, som om Det konservative Folkeparti anno 1929 står som
et positivt modstykke til den Jantelov, der formuleres få år senere – så er disse
19 indlæg bestilt valgpropaganda, som det siges i “Ravnene i Tower”, eller
udtrykker de Sandemoses egen overbevisning?
Sandemose og ideologier er et emne, hvorom der hurtigt kan skrives talrige
tilsyneladende modstridende ting. Man går ikke spor galt i byen, hvis man kalder ham anarkist, kommunist, socialist, radikal, konservativ, racist, anti-nazist,
republikaner, monarkist – og 117 andre ting. Man kan finde belæg for det hele i
hans tekster. 1920’ernes racistiske udtryk forsvinder ud af billedet, og den antinazistiske holdning formuleres tidligt i 1930’erne,2 men de andre rubriceringer
afhænger udelukkende af, hvilket tidspunkt man slår ned på.
Thorleif Skjævesland har i sine artikler om Sandemose fremhævet de tekster,
der tyder på sympati for socialismen, for eksempel
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fra slutningen af 1930’erne og sidste halvdel af 1940’erne, samtidig med at han i
nogen grad underspiller, hvad der ikke passer ind i dette billede af forfatteren.
Som eksempel kan nævnes Skjæveslands artikel “Aksel Sandemose og politikken” (Samtiden nr. 6, 1973), hvori det hedder:
“I “En digter i polemik med sig selv” skriver dansken Johs. Væth at “tredivernes norske digter var radikaler – hvad tyvernes danske digter ikke
var.” Dette er kanskje rett, men at den danske dikter var i oppbrudd, forteller han selv i Oslo Illustrerte 7.3.1936. [...] At det går ei rett linje i hvert
fall gjennom hans norske forfatterskap er lett å se, og den linja er radikal sosialistisk og sterk antifascistisk.”
Ordene “kanskje” og “i hvert fall” står for, at Skjævesland også helst vil opfatte den danske Sandemose som radikal socialist – men har svært ved at finde
tekstbelæg. Hvad angår linien i det norske forfatterskab, må den desuden siges
at være mere zigzagget end ret; for eksempel er det sjældent set, at en radikal
socialist gør sig til talsmand for arveligt monarki, som det er tilfældet i “Konge
eller president” (Aktuell nr. 10, 9/3 1963; se p. 1029-1031).
Én forklaring er, at Sandemose var både for egocentreret og rastløs til, at én
ideologi kunne være tilstrækkelig for ham. Han var et politisk virrehoved gennem det meste af livet og opsummerer i “Lykkelige barndom” (Aktuell nr. 39,
19/9 1964):
“Hvis en kan bruke et så halsbrekkende uttrykk er jeg en politisk agnostiker, en mistenkelig person som tar stilling fra sak til sak. [...] i mitt sosialistiske hjem lærte jeg noe om rettferdighet, rimelighet og samhold.
Hva så sosialismen siden ble til -.”
Når han i 1929 udtaler sig positivt om konservatismen, udtrykker han samtidig de tanker om individet og massen, der
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gennemsyrer så meget af hans forfatterskab, og de dyder, som konservatismen
repræsenterer, er beskrevet positivt i romanen fra året før: Ross Dane er patriarken, primus motor i kirkebyggeriet, og hans metoder i krisesituationer tyder
snarere på op- end på nedrustning. Det er meget muligt, at valgets udfald ikke
interesserede Sandemose synderligt, som han påstår i “Ravnene i Tower”, men
på den anden side er der heller ikke noget, der tyder på, at Den konservative
Vælgerforening og Berlingske Tidende havde ansat en krypto-socialist. 3
En anden indfaldsvinkel til emnet er den pragmatiske: Sandemose levede af
at skrive og balancerede ubesværet mellem professionalisme og opportunisme.
I 1929 er han hyret af Borgerlige Ord og Berlingske Tidende, håber på en fast stilling ved sidstnævnte, og skriver derfor loyalt, hvad man forventer, for at opfylde kontrakten – herunder de ovennævnte tre kampråb for oprustning. Fem år
senere får han penge for at skrive Dødens agenter. Rustningsindustriens internasjo nale, et flammende indlæg for nedrustning – en bog som han tyve år senere i
“Bokliste med kommentar” kommenterer på følgende måde:
“Den som heter Dødens Agenter kan jeg gjøre meg ferdig med straks.
Boken er et bestilt arbeid om rustningsindustrien, helt foreldet. Temaet
har på en besynderlig måte smittet av på språket. Det er for så vidt et
interessant dokument som viser hvordan et menneske fullstendig kan
miste ansikt når det går bort fra sitt egentlige. Kanskje vi her har en av
forklaringene på kjedsommelig stil.” (Årstidene hefte 11/12, s. 87).
1945-1947 er han litteraturanmelder ved det kommunistiske dagblad Friheten;
i nogle ganske få tekster affyrer han bombastiske paroler, og han er solidarisk
over for partiet, da der er kommunalvalg i 1947 – men ikke ved senere valg,
hvor han ikke er afhængig af pengene fra avisen.
Ovenstående kan lyde som meget jordbundne og materialistiske forklaringer
på skift i ideologi og ordvalg, men Sandemose havde
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et afslappet forhold til dogmer. Det fremgår bl.a. af, at få måneder før han veloplagt skælder ud på Socialdemokratiets tvang og vanetænkning, publicerer
han den lille artikel “Ungdom”, hvori han efter at have overværet et D.S.U.møde roser de unge deltagere for deres disciplin, realitetssans og bevidsthed:
“Og som i et Glimt gik det op for En, hvilken vigtig Indsats her gøres midt i
Proletarkvarteret. [...] Slige Steder skulde Arbejdere faa deres unge Sønner og
Døtre til at gaa.” (Social-Demokraten, 2/12 1928). Det er noget ganske andet, end
der står at læse i Borgerlige Ord. Udtrykker “Ungdom” så forfatterens overbevisning, mens valgpropagandaen skyldes penge? Eller skifter Sandemose
mening fra december 1928 til april 1929? Forklaringen er højst sandsynligt en
helt tredje, nemlig at Sandemose angler efter velvilje: Et par uger efter kan man
læse novellen “Præsten” i Solhverv, udgivet af D.S.U.’s sekretariat.
Hvis Tobaksskaderådet havde eksisteret i forfatterskabets første par tiår,
kunne det uden besvær have hyret storrygeren Aksel Sandemose til at skrive
dommedagsindlæg om nikotinens farer.
FORFATTERROLLER
Inspiration
“Hvorfra henter vore Digtere Inspirationen?” spørger Hjemmet i 1928.
Allerede i den første sætning i sit enquetesvar afviser Sandemose den gængse
opfattelse af begrebet, “som gaar ud paa, at [digteren] staar paa Linie med et spiritistisk anvendt Bordben”, og han kommer efterfølgende frem til, at inspiration
er arbejdsglæde og dermed ikke noget, som bare kunstnere oplever.
Teksten er holdt i et strengt nøgternt tonefald; der lægges vægt på ordene
arbejde og arbejdsmateriale,4 der er ingen henvisninger til litteratur eller andre
forfattere, og Sandemose pointerer, at han føler sig sjæleligt i slægt med sømænd
og nybyggere; når han afslutter sit svar med, at han agter sig til Canada for at
tage jord dér, lyder det, som om han bevidst underspiller forfatterrollen. (“Det
er Arbejdsglæde”, Hjemmet nr. 51, 18/12 1928).
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Også i den langt senere tekst “Inspirasjon” (Aktuell nr. 5, 30/1 1960) finder
Sandemose det forkert, at ordet inspiration normalt kun associeres med kunstnerisk kreativitet. I denne epistel skal begrebet dække så vidt forskellige ting
som opfindelsen af stenalderøksen, fremskridt inden for videnskab og at der går
et lys op for én, og fællesbetegnelserne er “den skapende tankeprosess” eller
“arbeide i gledesrus” (jf. ovennævnte enquetesvar); men samtidig kommer
Sandemose ind på et hyppigt forekommende emne, når han omtaler inspiration
som noget medfødt og i forbindelse med børns udviklingsmuligheder skriver
om faren for, at omgivelserne får bugt med deres tillidsfuldhed.5 Det er den
onde cirkel, som kendes fra Jante: “Det er hån og kaldflir som dreper barnets
inspirasjon, og det blir gjort av de som selv fikk den kvalt i hån og kaldflir.” Som
så ofte henviser han til H.G. Wells’ novelle om de blindfødte (= de misundelige,
taberne, massen), som river øjnene ud på den seende (= individet, den inspirerede), som forvilder sig ind i de blindes dal.
Dagbogsskriveri
“Dagbogsforfattere” (Morgenbladet, 9/11 1929) er holdt i generelle vendinger,
men selv hvis alle Sandemoses dagbogsoptegnelser var gået tabt, ville man ikke
være i tvivl om, at kronikken er skrevet på baggrund af personlige erfaringer;
den er udformet som en besværgelse imod at forfalde til denne last og oser af at
være et forsøg på at sige så meget dårligt om den, at forfatteren vil nære sig i al
fremtid.6 Da et kort afsnit fra teksten anvendes i En flyktning krysser sitt spor, tilføjer Espen, at det er længe siden, han skrev dagbog – det er bedre at stole på
sin hjerne – og at han ikke fremlægger en mundtlig dagbog; ordet “mundtlig”
kan forekomme underligt, men i dette kapitel bruges vendingerne “jeg forteller
dig” og “kommer til å snakke” (1933-udg. s. 25-26, 1955-udg. s. 36).
Argumentationen i “Dagbogsforfattere” går på, at dagbogsskriveri næsten
altid er en fortsættelse af pubertetsårenes kredsen om komplekser og sjælekvaler, hvorved skriveriet bliver en bremse for personlig udvikling – hukommelsen
fravænnes evnen til at
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skelne mellem væsentlige og ligegyldige ting. Både direkte og indirekte fremgår
det af kronikken, at man efter puberteten burde vokse i en “sund” retning, væk
fra fejltrin og selvoptagethed. Desuden sættes der spørgsmålstegn ved, i hvor
høj grad man evner at skrive sandheden i en dagbog; slutresultatet er, at man
ender som en fantast: “Den virkelighedsfjerne, kejtede og haabløst naive Type,
der har kvalt sin egen Handlekraft [...]”. I den lidt tidligere novelle “En underlig Snegl” (Berlingske Tidende, 20/5 1928) beskrives en sådan naiv type, og ideen
varieres mange år senere i forbindelse med Sandemoses betragtninger over sentimentalitet; se p. 394-398.
En anden metode end dag-for-dag-skriveriet afvises også i
“Dagbogsforfattere”, eftersom man fører sig selv bag lyset, hvis man sammenfatter begivenheder på baggrund af daglige notater. Det er sidstnævnte fremgangsmåde, som Gunder Gundersen anbefaler, og som John Torson anvender,
der ligger bag det lange brev til sønnen i Det svundne er en drøm (uden at det dog
skal påstås, at Sandemose i 1929 ser 15 år frem i tiden og i kronikken leverer hele
nøglen til en karakteristik af John Torson): “Prinsipielt mente han at en ikke
skulle skrive den, men hvis en gjorde det, måtte det bli på løse blad som for
eksempel hver tredje måned kunne ordnes i sin rette sammenheng. Så skulle en
skrive det hele om [...]” (Det svundne er en drøm, s. 24). Endelig afviser
Sandemose i “Dagbogsforfattere”, at det overhovedet har betydning, “hvad
man “virkelig” har oplevet, naar Talen er om Kunst” – hvilket vil sige, at det
udelukkende er det bearbejdede resultat, der tæller, så her finder man et tidligt
forsvar for at komponere både rejseskildringer og selvbiografiske tekster uden
at holde sig strengt til sandheden.
Det implicitte modenhedsideal i “Dagbogsforfattere” understreges af indledningen, hvori forfatteren er sammen med en bekendt fra sømandstiden: “Da
man dog notorisk efter ti Aars Forløb ikke mere befinder sig paa samme Sted
som før i Tidens Dimension, synes man, der bør være Syn for, at en vis Vækst er
sket [...]”; senere karakteriseres den forhenværende kammerat som “denne lille,
fattige Sjæl”. Figuren er en variant af Carlo i
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“Et Minde” (se p. 219-220) og af alkoholikeren, der kommer på besøg i “Skilte
Veje” (se p. 104-108) – i “Dagbogsforfattere” desuden med et lille træk, der ellers
først ses i 1943-versionen af novellen.7 At det drejer sig om et fantasiløst Jantemenneske udtrykkes også af forfatterens gengivelse af den andens tanker: “Jeg
bildte mig nok noget ind, ha!”
Medmindre man foretrækker at se på visse partier af Murene rundt Jeriko som
bearbejdet dagbog, anvender Sandemose ikke dagbogsgenren i sine bøger. Det
er også småt med dagbogsskrivende personer hos ham; Kresten Ravnholm i “I
Livets Korridor” ynder dog at skrive “sine Betragtninger om alt muligt ned paa
løse Lapper der senere heftedes sammen” (Storme ved Jævndøgn, s. 105); Espen
Arnakke nævner sin gamle uvane med at skrive dagbog (En flyktning krysser sitt
spor, 1933-udg. s. 349, 1955-udg. s. 437); i Varulven læser Erling Vik nogle optegnelser, som Steingrim Hagen har efterladt sig, og i Felicias bryllup anvender
Erling sig af samme metode, som hans kollega Gunder Gundersen anbefaler:
“Det var riktig av ham at han brente de tre andre heftene da det vesentlige var ført over i det fjerede.[...] Det som nu var vekk hadde bare vært
en dagboksskrivers kjedsommelige kronologi.” (s. 45).
Derimod ligger brevformen til grund for En flyktning krysser sitt spor (unavngiven adressat), Det svundne er en drøm og Alice Atkinson og hennes elskere, omend
man kan mene, at erkendelsesprocessen i alle tre bøger peger mere på dagbog
end på korrespondance. – Sandemoses optagethed af brevet som genre fremgår
af, at han allerede i cirkulæret “En avis” vedrørende Fesjå karakteriserer bladet
som “nærmest for privat korrespondance å regne”. Senere kommer betegnelsen
“Sørlandsbrev” for tekster i Aktuell i 1940’erne, undertitlen Brev fra Kjørkelvik til
Årstidene, og titlen To epistler til den lille bog, der udkom i begrænset oplag i
1961. Overskriften “Moralske tanker” til teksterne i Aktuell 1958-1960 har baggrund i Ludvig Holberg og dennes epistler.
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Dovenskab og skriveri
I “Dagbogsforfattere” tror sømanden, at “at skrive” er ensbetydende med
kontorarbejde; da han erfarer, at det drejer sig om bøger og blade, melder der sig
hos ham en forbavselse over, at man kan tjene penge på sådan noget. Også i
senere ikke-fiktive tekster karakteriseres omverdenens reaktioner som mistænksomhed og afstandtagen, når Sandemose i forfatterrollen krydser sine spor.
I “Dovenskapen” (Aktuell nr. 28, 25/6 1960; senere optrykt i Murene rundt
Jeriko, s. 152-154) er Sandemose på besøg i Nykøbing og møder en tidligere
bekendt, der er i færd med at kalke et hus; 30 år efter “Dagbogsforfattere” er forfatteren et så kendt (eller i Nykøbing måske berygtet) ansigt, at det ikke er nødvendigt med spørgsmål om professionen, men også her kommer skriveri som
levevej på tale, og også her kender Sandemose sine lus på travet, så barndomskammeratens fornærmethed gengives uden besvær: “Arbeid, det var for eksempel å kalke en husmur. [...] Gjorde jeg meg viktig av at jeg var doven?” Epistlen
skildrer et møde mellem kunstneren og det sure Jante-menneske, “trellen”, som
han hedder her; det er kunstneren, der fremhæves som det uafhængige individ,
men det er værd at bemærke, at i denne og i talrige andre tekster om emnet er
forfatterrollen alene alligevel ikke tilstrækkelig for selvværdet.8
For også på egen hånd må forfatteren overbevise sig selv om, at han udretter
noget fornuftigt, når han sidder og skriver. I et sørlandsbrev (Aktuell nr. 11, 29/5
1948) hører man om arbejde i stalden på Kjørkelvik, før der kan blive tale om at
udrette noget intellektuelt: “Jeg må innbille meg at diktning er arbeid, for ikke
å finne meg selv aldeles overflødig. Det er arbeid, jeg vet det, men ingen kan innbille meg det. Jeg må ha kroppslig slit før jeg begynner [...]” (Sandemoses fremhævelse). I “Dovenskapen” pointeres det, at “sånn løselig vurdert hadde jeg nok
i mitt liv prestert mer enn denne mannen av kroppsarbeid, bare for å holde oss
til det” (Sandemoses fremhævelse). “Regn” (Aktuell nr. 39, 21/9 1963) indeholder
en konstatering af, at fortælleren altid må bilde sig selv ind, at han bestiller
noget fornuftigt: “Det er
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arbeidergutten som ennu hver dag slår igjennom på en eller annen måte.” I
“Villfarelsens skole” (Aktuell nr. 53, 21/12 1963) henvises der til manuelt arbejde på Kjørkelvik (“i skogen, på jordet, i hagen eller verkstedet”) seks-otte timer
pr. dag gennem atten år.9
Endnu i “Lenket til skjebnen”, en af de sidste epistler, rumler der i
Sandemoses bevidsthed noget om, at “alle vi som smykker oss med betegnelsen
åndsarbeidere strengt tatt burde skytes, og straks graves ned.” (Aktuell nr. 8,
20/2 1965). En lignende tankegang udtrykkes i romanerne: “Å lese og skrive
regnet vi ikke for arbeide i Jante, og jeg gjør det egentlig ikke ennu [...]” (En flykt ning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 181, 1955-udg. s. 163). Linien kan føres videre
til Varulven, hvor Erling Vik forestiller sig, at han fortæller Gustav:
“Vi lærte å arbeide. Å arbeide slik som du oppfatter det ennu. Å arbeide, det var å ta fatt med hendene sine og tjene til det daglige brød i sitt
ansikts sved. Og dette er jeg like lite som du kommet forbi.” (s. 358;
Sandemoses fremhævelse).
Forfatterkår og statsstøtte
I “Lenket til skjebnen” (Aktuell nr. 8, 20/2 1965) hævder Sandemose, at han
aldrig har deltaget i debatter om kunstneres kår, men allerede i 1929 kommenterer Sandemose i et par indlæg forfatteres økonomiske situation og plæderer
for afskaffelse at statsunderstøttelse og imod bibliotekernes “tvangsudskrivning” af bøger.10 “Forfatter-Kaar” (Berlingske Tidende, 6/3 1929) angriber forfattere for at være dobbeltmoralske (“Det nytter ikke at holde en Næve knyttet i
retfærdig Harme mod Staten, hvis Drikkepenge
[= understøttelse via finansloven] servilt stryges i Lommen med den anden
Haand”), men pointerer samtidig, at kunstnere er værre stillet end folk i andre
erhverv; de kan ikke strejke og arbejder ofte gratis eller for en minimal timeløn.
“Væk med Understøttelsen til Forfattere” (Ekstrabladet, 18/3 1929) indeholder
samme argumentation som ovenstående, men
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tonefaldet er skærpet: Bibliotekssystemet er tyveri, statsunderstøttelsen er fattighjælp, der uddeles efter ydmygende bønskrifter, forfatterne på finansloven
duer ikke, og rigsdagsmændene er inkompetente i kunstneriske spørgsmål. Den
bedste udvej er stadig at sløjfe al statsunderstøttelse, men hvis den skal fortsætte, anbefaler Sandemose, at den udbetales efter indstilling af en komité af litteraturhistorikere og ældre, anerkendte forfattere. Også i “Aksel Sandemose om
Forfattere og Biblioteker” (Morsø Folkeblad, 14/1 1930) afviser Sandemose, at gratis biblioteksudlån (her kaldet statslig og kommunal ekspropriation) opvejes af
understøttelse via finansloven.
Syv år senere udtaler Sandemose sig som norsk forfatter i “Kunstnerlønn” om
statsstøtte og kritiserer, at forfattere stilles bedre end andre kunstnere (Dagbladet,
15/2 1937). “Storting og dikterlønn” (Aktuell nr. 13, 26/6 1948) tager udgangspunkt i en konkret sag, Stortingets diskussion om det rimelige i, at Sigurd Hoel
skal på finansloven. I artiklen fremhæves Hoels kvaliteter som forfatter; desuden tager Sandemose tråden op fra sine danske indlæg, når han fuld af sarkasme sætter spørgsmålstegn ved Stortingets kvalifikationer til at afgøre, om Hoel
fortjener sin understøttelse; derimod er der ikke, som i de danske artikler, tale
om, at al statsstøtte er af det onde.
De indvendinger, der især fra kristeligt hold blev rejst mod Hoel i 1948, blev
også Sandemose til del, da han blev indstillet til digterløn; i 1951, da forslaget
falder, kommenterer han kun forløbet i breve, men året efter, da han får tildelt
den livsvarige understøttelse og på grund af skatterestance og andre fordringer
en tid opfatter den som en økonomisk boomerang, redegør han for de formodede konsekvenser i “Eksperter og realister” (Morgenbladet, 29/7 1952).
Kommentaren i “Det var ikke deilig å fare” drejer sig i mindre grad om penge
end om anerkendelse:
“Sankthanskvelden hørte vi i radioen at jeg hadde fått dikterlønn. Den
kan aldri ha beredt et menneske en så rar og rolig glede. [...]
Dikterlønnen bekreftet for meg, slik
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som ytre ting ofte gjør, at jeg var kommet dit jeg ville, hjem til Kjørkelvik
i mitt elskede land.” (Årstidene hefte 3, s. 80).
Da Sandemose sidste gang skriver om statsstøtte, kommenterer han i “Kultur
og demokrati” (Aktuell nr. 12, 20/3 1965) den debat, der raser i Danmark i de
første måneder af 1965 på grund af den nye lov om Statens Kunstfond.
Modstandernes “rindalisme” opfattes af Sandemose som “en klart reaksjonær
bevægelse innenfor Sosialdemokratiet [...] svært primitiv, med et grovt innslag
av klar misunnelse.” Argumenterne for statsstøtte til kunst er talrige i denne
artikel: Rudolf Nilsen nævnes som eksempel på en forfatter, der døde som følge
af elendige økonomiske forhold; det er umuligt at have et borgerligt erhverv og
bedrive kunst i fritiden; 11 og statsstøtte resulterer ikke i manglende kunstnerisk
integritet, hvis der er tale om et demokrati.
Meningerne i denne epistel ligger dermed langt fra dem, der blev udtrykt i
1920’erne, og angrebene på ukyndige politikeres forvaltning af kunststøtte er
forstummet. I “Kultur og demokrati” foretrækkes statslige stipendieordninger
frem for tidligere tiders mæcenater, og Sandemose forekommer i epistlen at
være overbevist om, at det er sagkyndige, der står for tildelingen; det er derimod uklart, om han henviser til et højere litterært stade end før hos politikere
eller til fondsudvalg, når han skriver, at “også i et demokrati er det mangfoldige saker som bare kan bli vurdert av sakkyndige” – et angreb på rindalisterne,
der udtaler sig om noget, de ikke har forstand på.
Ud fra en gusten betragtning kan man sige, at da Sandemose ikke er på
finansloven, angriber han systemet, og da han er inde i varmen, forsvarer han
det energisk. Imidlertid er der i de danske artikler ikke tale om populisme i stil
med, at skatteborgernes penge smides ud til uforståelig kunst eller lignende;
spørgsmålet om statsstøtte kobles konsekvent sammen med retten til biblioteksafgift, og hertil kommer, at en forfatter på Sandemoses alder og med en produktion på seks bøger næppe kunne gøre sig berettigede forhåbninger om at
blive modtager af en varig statslig ydelse.
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FORARBEJDER
Partier fra en af de sølivsrelaterede tekster fra denne periode, “Sømandskaar
og Sømandslov”, indgår senere i En sjømann går i land og i En flyktning krysser
sitt spor; nogle samtidige noveller anvendes i sidstnævnte bog, og i alle disse tilfælde bliver jeg-fortælleren, henholdsvis hovedpersonen, til Espen Arnakke.
Fra kronik til romanepisoder
“Sømandskaar og Sømandslov” (Social-Demokraten, 14/2 1930) præsenteres
som en ikke-fiktiv tekst. Indledningen, som også anvendes i En sjømann går i
land, beskriver erindringen om en kyststrækning på Newfoundland; midterpartiet, erindringen om den brutale skipper og baggrunden for fortællerens rømning, har ganske vist et episk præg, men rummer også generelle betragtninger
og er uden dialog; og afslutningen omhandler levevilkårene om bord på småskuder (jf. titlen, der også passer bedre til en saglig artikel end til en novelle); i
øvrigt rummer også denne del af kronikken, hvor den personlige oplevelse perspektiveres, en langt mere dyster beskrivelse af disciplin og magt(misbrug) end
“Den Sømand han maa lide -” (se p. 403-404).
Konflikten, der fører frem til rømningen, forløber i skematisk fremstilling som
følger i “Sømandskaar og Sømandslov”: Da skipperen konfiskerer nogle madvarer, som besætningen har købt i St. John’s, protesterer fortælleren med en
bemærkning om sølovens gyldighed, bliver slået i dækket, og udsættes for trusler vedrørende turen over Atlanten til Gibraltar:
“Der skulde leges med mit Liv paa den Tur. Den Slags Eksperimenter
var ikke ukendte paa Skibet. Og da jeg gik hen for at vaske Blodet af mig
i en Pøs Vand, havde jeg allerede taget mit Beslutning. Jeg vilde rømme
paa Change Island.”

381
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 13: Før opbruddet

Næste dag, da fortællerens syn svigter (fordi skipperen har slået ham?) beordres han ud på bommen for at bjerge jageren og klarer det udelukkende ved at
famle sig frem. Et par dage efter, da han kan se igen, rømmer han på Change
Island; detaljerne i forbindelse hermed og den følgende tid beskrives ikke i teksten;12 derimod lægges der vægt på mødet med skipperen mange år senere, dels
den skadefro opdagelse af at han er “en Mand paa Retur”, dels erkendelsen af
at hadet til ham er lige så levende som dengang.
I En sjømann går i land starter romanens handling ved Newfoundland, men
Espens synsforstyrrelser er af ældre karakter; der hentydes dels til barndommen, dels til nogle dage i Portugal før turen over Atlanten. Under konfiskeringen tør Espen ikke tage til genmæle, og søloven henvises der kun til i hans tanker. Skipperens afstraffelse finder sted efter episoden med jageren og er mere
ydmygende end i kronikken. Herefter beslutter Espen sig til at rømme, og som
hævn efterlader han et brev, hvori han fortæller, at han vil begå selvmord.
Beskrivelsen af disse dage i Espens liv fylder i romanen næsten seks gange
mere end kronikkens beskrivelse af konflikten. Det er dialog, tankereferat og
detaljer fra livet om bord, der forårsager udvidelsen, men afsnittet om at bjerge
jageren indgår med meget få ændringer:
“Jeg puffedes af Sted. Med Møje
fandt jeg Vej op over Bakken, følte
mig ud over Bommen, indtil jeg naaede den nedhalede Jager. Der glemte
jeg en Stund mine Plageaander. Jeg
var klar over, at hængende her
mellem Himmel og Hav betød det en
øjeblikkelig Død hvis ikke mine Fingres Følsom[hed] kunde opveje mit tabte Syn. Der var ikke i Hjernen Plads

“Et hårdt støt rammet Espen. Han
krøp op på bakken. Han kom over
den, følte sig videre frem ut på bommen, inntil han nådde jageren. Der
glemte han sine plageånder fordi det
vilde være døden, hvis han grep feil.
Nu var han blind som en flaggermus
men utviklet en følsomhet som dens.
Da han var på tilbakeveien innover
den slingrende bommen igjen, hørte
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for andet end en sygelig Anspændelse for at finde de rette Støttepunkter, samtidig med at jeg fastgjorde Sejlet. Men da jeg efter endt
Arbejde var paa Vej ind ad den slingrende Bom, hørte jeg Officerene le,
ha, og han skaber sig blind! Jeg skal
give ham blind! De lo begge skraldende, og jeg hørte mine Kammerater
servilt le med. Idet jeg vilde krybe
ned over Ankerspillet – jeg kendte
med Fingrene hver Kvadrattomme af
det Fartøj – ramte en Knytnæve mig
paa Kæben, saa jeg styrtede fremover
ned paa Dækket. Det undrede mig, at
jeg hverken blev ophidset eller vred.
Jeg ønskede bare, at jeg kunde se.”
(“Sømandskaar og Sømandslov”;
Sandemoses fremhævelse).

han at de andre lo. Jeg tror at kapteinen skulde ha vært øienlæge, sa styrmannen. De lo, og Ditlev viste sig,
servilt lo han med. Det kom en ro
over Espen. Han var en helgen som
de spyttet på. Da han vilde klatre
nedover ankerspillet, – han kjente
igjen hver kvadrattomme med fingrene på det skibet, – fikk han et slag i
kjeven så han styrtet ned. Han visste
ikke hvilken vei han vendte, da han
var oppe igjen, men det var også det
samme. Et nytt slag slengte ham i
dekket. Mørket ble fuldt av stjerner.
De holdt ham nede, drog av ham
buksene og tampet ham. Ditlev satt
på hans hode.”
(En sjømann går i land, s. 33-34).

Skiftet fra 1. til 3. person medfører kun få ændringer, eftersom det i romanen
drejer sig om Espens synsvinkel. Kronikkens fortæller rummer i to tilfælde mere
refleksion end romanfiguren (“Jeg var klar over...” og “Det undrede mig...”),
men ellers er der kun to væsentlige forskelle: Espens selvopfattelse (“en helgen”) og at der blandt besætningen nu fokuseres på den sladrevillige jungmand
Ditlev som den, der udtrykkeligt er i forbund med officererne; en forløber for
ham er Jumbo i novellen af samme navn, hvori det hedder: “Hvor mange bitre
Fejder, der end førtes med Kammeraterne i Folkerummet, saa var der dog altid
et ubrødeligt Forbund mod dem oven over: Mod Skipper og Styrmand.” (Revy
nr. 1, 1931).
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I “Sømandskaar og Sømandslov” har fortælleren allerede besluttet at flygte,
da denne episode finder sted; i romanen er rømningen ikke et udslag af en tidligere udtalt trussel om fremtidig brutalitet, men af den netop overståede mishandling – samt af en fremtidsanelse: “Et halvt år til under svøpen ombord på
Rurik, og han vilde aldri bli en ærlig mann.” (En sjømann går i land, s. 35). En
“ærlig mann” skal i denne sammenhæng forstås som en, der slipper fri af rollen
som træl, for dels er Espen naturligvis klar over, at han som rømningsmand
begår lovbrud, dels har han siden oplevelsen i Spanien vidst, at der gemmer sig
en morder i ham (se p. 220-221).
Episoden foregår i begyndelsen af En sjømann går i land; hovedpersonens
videre skæbne og udformningen af den næste Espen-bog resulterer i, at gensynet med skipperen skildres på to vidt forskellige måder i kronikken og i romanform – her drejer det sig om En flyktning krysser sitt spor:
“En Dag, da jeg gik over Kongens
Nytorv, kom jeg i Møde med en
Mand, som jeg mente at skulle kende.
Jeg sagtnede Skridtene og stirrede
ham ind i Ansigtet – jo, det var min
gamle Skipper. Han havde forandret
sig meget. [...] Nu var hans Øjne
blodsprængte, Kinderne hang, han
var blevet slatten i Gangen og havde
en lidt hængende Mave. [...] Han
studsede, da jeg vedblev at stirre. Saa
kendte han mig, og jeg saa ham blive
mørk af Forbitrelse. Jeg lo ham ind i
Ansigtet, idet jeg gik forbi. Men da
jeg havde gaaet nogle Minutter, levede alt det gamle

“Sånn gikk jeg [som opsynsmand på
museet] og ventet på alle som jeg
hatet, og visste at de vilde komme og
se at jeg var liten.
Rurik-skipperen kjente mig ikke.
Men han vendte sig usikker noen
ganger og så nøie på mig. Å, så bitterlig komisk! Han fant ikke ut hvem
jeg var, fordi jeg gikk et sånt fornemt
sted i fin uniform. [...] Og dessuten er
det neppe noensinne gått op for
Ruriks fører at jeg ikke er død. Jeg så
med glede at han var blitt tykkfallen,
og ansiktet var merket av drikk. [..]
Jeg blev ikke så redd som jeg på forhånd
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Nag op. [...] Længe efter den Dag paa
Kongens Nytorv var jeg bange for, at
jeg igen skulde møde Skipperen, for
nu laa Mindet om det forgangne saa
levende i min Bevidsthed, at det ikke
var godt at vide hvad der kunde ske,
hvis jeg kom til at staa over for ham –
men jeg længtes hemmeligt efter et
nyt Møde.”
(“Sømandskaar og Sømandslov”).

vilde ha trodd. Det er slik at den fare
som det kan være for opdagelse av
drapet på John – den er ikke stor, men
den har forbindelse med min gamle
skipper. På en heldig måte, skjønner
du, for han kan ikke ane at han sitter
inne med en slik viden. [...] I lang tid
gikk jeg og var meget optatt av møtet
med ham, men du ser, det førte intet
med sig og fikk liten betydning.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 393-394, 1955-udg. s. 461-462).

I begge tilfælde fryder jeg-fortælleren sig over, at den gamle plageånd er faldet af på den. I kronikken føler han kun hoveren (og efterfølgende opblussen af
had) ved gensynet; skipperen har ikke længere nogen magt over ham, og den
angst, der er tale om, er udelukkende angsten for manglende selvbeherskelse
ved et efterfølgende møde.
Espens situation er anderledes. Han skammer sig over at vandre rundt som
udstillingsgenstand iført en komisk uniform og forventer dels, at spøgelser fra
fortiden – mennesker han hader -skal komme og være vidne til hans ydmygelse,
dels har han omhyggeligt skiftet udseende hvert halve år: Han har et drab på
samvittigheden og har grund til frygt, hvis skipperen genkender ham på trods
af det fingerede selvmord i forbindelse med rømningen (påstår Espen – men
tankegangen udtrykker nok snarere paranoia end jura). Der er derfor ikke også
plads til had, og traumerne vedrørende fortiden understreges i det følgende
kapitel, hvor en frygtet lærer fra Jante, Skarregård, besøger museet; han plejede
at prygle Espen, fordi denne havde for vane at trække i sin underlæbe. Læreren
genkender ikke sin forhenværende

385
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 13: Før opbruddet

elev – som alligevel omhyggeligt venter med at føre fingrene op til læberne, til
Skarregård vender ryggen til ham.
Fra noveller til romankapitler
“Buksetabet” (Arbejderens Almanak for 1928) er en novelle, hvori jeg-fortælleren i de indledende afsnit er en pengeløs og sulten sømand uden hyre. Han
kommer til at kende en svensk sømand, Gösta, af hvis livshistorie det fremgår,
at han bærer nag til fortællerens bror på grund af et netop overstået fængselsophold; under et senere slagsmål røber fortælleren familieskabet, og Göstas
reaktion er at stikke af med ti kroner og – hvad der er værre – fortællerens eneste par bukser. Efter et stykke tids vantrivsel i et par stribede “Negerbukser”, som
giver fortælleren et latterligt udseende, møder han nogle svenskere, hvoraf især
én håner ham skånselsløst. Han viser sig at være Göstas bror, hvilket fortælleren
lader ham undgælde for ved et buksebytte i nattens mulm og mørke.
Novellen er uden de store kvaliteter, hvad angår stil og nuanceret personkarakteristik (fortælleren er forhutlet og uden megen selvtillid, svenskere er drikfældige, fæle fyre), men den indeholder nogle humoristiske episoder og en veldrejet pointe. Set i sammenhæng med det øvrige forfatterskab er det mest interessante ved den, at fortælleren har en bror (at dømme ud fra hans stilling som
anden styrmand måske tilmed en storebror), som først omtales i et neutralt tonefald og senere kan bruges i skadefro øjemed, da Gösta oplyses om, hvem der
sørgede for, at han blev buret inde for drabsforsøg; broderskab er endnu ikke
ensbetydende med undertrykkelse fra de ældres side og den yngres kamp for at
hævde sin position.
Teksten anvendes senere i ændret form i En flyktning krysser sitt spor, hvor den
er flettet sammen med afsnit fra “Præsten” (Solhverv 1928). Også denne novelle
udspilles blandt arbejdsløse søfolk i København, men miljøbeskrivelsen er mere
detaljeret (og mere dyster) og personerne i højere grad præget af modløshed og
alkoholisme.
“Præsten” fortælles i 3. person, og synsvinklen ligger overvejende
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hos hovedpersonen Johannes Hansen. Han er underdanig, fyldt med virkelighedsfjerne drømme om en bedre tilværelse, mangler selvtillid og har en påtegning i søfartsbogen om, at han drikker; når hans gang beskrives, er det med ord
som “famlede sig ud”, “dukkede sig, idet han listede forbi”, “luskede af” og
“gik ludende”. Gennem en gradvis afdækning viser det sig, at Johannes er forhenværende præst og har et mørkt punkt i fortiden:
“Kvinden, hos hende laa Aarsagen til hans hele Sørgelighed, aldrig
havde han elsket som andre unge Mænd [...] En Kulde lagde sig ved
hans Haarrødder, som det altid skete, naar han erindrede den
Skæbnenat oppe ved Klosterby, da han satte sig udenfor Loven.”
Efter at have fået hyre på en skonnert, der skal afgå næste dag, havner
Johannes hos en prostitueret, sammen med hvem han senere involveres i en
værtshusbatalje. Novellen slutter med, at politiet gelejder ham om bord på
skonnerten, men det er næppe en mere munter fremtid, der venter ham dér,
eftersom en dæksdreng og en matros kender ham fra Klosterby og således ved
deres blotte tilstedeværelse vil minde Johannes om hans fortid og forbrydelse.
Den ynkelige Johannes Hansen er tydeligt nok en forløber for Presten (af
samme navn) i Vi pynter oss med horn; i “Omkring “En flyktning krysser sitt
spor”” peger Johannes Væth med baggrund i brevmateriale på, at der utvivlsomt har eksisteret en første version af præsten i Afrodites Hævn, der blev refuseret i 1926 ( På sporet af Sandemose, s. 88-89). Det er imidlertid kun figuren, ikke
novellens handling, der anvendes i Vi pynter oss med horn, for som ovenfor anført
kombineres “Buksetabet” med “Præsten” i En flyktning krysser sitt spor, hvor de
to noveller bliver til kapitlerne “Tre par bukser”, “Eventyreren” og “Brudulje på
Hotell Ekvator”.
“Tre par bukser” er en håndfast forkortelse af “Buksetabet”; det er først og
fremmest samtlige henvisninger til broderrelationer, som forsvinder, hvilket er
meget naturligt, eftersom novellens anonyme jeg-fortæller er blevet til Espen
Arnakke, der
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lider under at være yngstebror. I romanen har Gösta dermed ikke noget hævnnmotiv, da han stjæler bukser og penge (i romanen dog nedskrevet til 50 øre), og
da Espen gør gengæld over for Jan, er hans ene undskyldning, at denne tit har
givet ham bank, den anden at Jan ligesom den tyvagtige Gösta er svensker.
Novellens humoristiske islæt går uforandret over i romanen; et par mindre tilføjelser drejer sig om refleksioner vedrørende sult.
De to følgende kapitler ligger i kronologisk forlængelse af “Tre par bukser” og
bygger på “Præsten”; en del af Johannes Hansens oplevelser i Nyhavn (men
naturligvis ikke hans personlige baggrund) bliver dermed til Espens. Forskellen
i beskrivelsen af de to personer ligger i, at den forhenværende præst plages af
sin fortid og er portrætteret over et døgns tid, som skal være repræsentativt for
hans nedtur og uoprettelige situation; Espen er flygtet fra Jante, driver passivt
rundt, men er på vej mod opgøret i Misery Harbor.
Et eksempel på ændringen i personskildringen ses i den kaotiske episode på
Café Sydpolen – i romanen: Hotell Ekvator – hvor Johannes udstilles i både
overført og bogstavelig forstand (“Saa arm stod Johannes der med Bukserne om
Hælene og græd.”) Espen er ganske vist ikke meget mere modig end Johannes,
da skuddene brager, men der er mere farce end ynkelighed over beskrivelsen;
og hvis galt skal være, er der vel mere hæder i – som Espen – at få en revolverkugle i bagdelen, end – som Johannes – at tro man er blevet skudt, hvorpå man
kun kan fremvise en stribe krudtsværte på den ene balde. Bogens karakter af
tilbageblik i jeg-form gør desuden, at oplevelserne i København udtrykkelig ses
som et mellemspil fra Espens unge år – Johannes er 32.
I de fleste afsnit, der indgår i En flyktning krysser sitt spor, bygger ordvalget på
novellens, men sproget er strammet en smule:
“De tændte friske Capstan, mens
Blikket sløvt gled hen over det nøgne
Rum, hvor der lugtede af regnvædet
Tøj med

“Jeg kjenner likesom lukten igjen fra
det værelset, det stank av fuktige
klær og svette. Våte fotspor sendte
reflekser
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Sved. Nogle vaade Støvlespor sendte
Reflekser af Tristhed ud i hele
Værelset. Udenfor regnede det.
Arbejdsklædte Folk drev forbi ude i
den taagede Fugtighed, de dukkede
sig for det triste Vejr og skævede med
skyldig Ærefrygt op til [agent]
Lassens Vindue.”

av tristhet ut i rummet. Ute regnet
det, folk drev forbi og kroket sig sammen for været.”
(1933-udg. s. 426, 1955-udg. s. 486).

“Altid var det ham saa besværligt at
gaa ind mellem nye Folk. Han vidste,
de maatte grine ad ham, skønt hans
Person egentlig ikke var særlig lattervækkende. Du har torskede Øjne,
sagde engang en til ham. Det ramte
som Slag af Pisk. For han havde altid
tænkt, han havde dumme Øjne, og en
Bekræftelse af en slig hemmelig
Tanke kan være grusom.”
(“Præsten”).

“Alltid har det vært mig vanskelig å
gå inn mellem nye folk. Jeg visste at
de vilde le av mig. En af havnens
piker strøk forbi mig. Torskeøie, sa
hun. Jeg var på nippen til å falle, ja
selvfølgelig hadde jeg dumme øine,
det hadde jeg bestandig visst.”
(1933-udg. s. 427, 1955-udg. s. 486487).

“Buksetabet”, “Præsten” og deres efterfølgere skal følges en smule på vej
endnu, for samme måned som En flyktning krysser sitt spor udkommer, publicerer Sandemose i Arbeidermagasinet “Den hvite neger”. Denne tekst bygger på de
tre nævnte kapitler fra romanen plus de første seks linier af det efterfølgende
kapitel, “Bålet fra Adamsens låve”. Den eneste markante udeladelse stammer
fra “Eventyreren”; novellens jeg-fortæller har stadig svært ved at tage sig sammen til noget som helst, men forekommer noget mindre passiv end romanens
Espen. Enkelte ord, der er tilføjet eller sløjfet, gør at “Den hvite neger” fremtræder som en selvstændig novelle: Jeg-fortælleren er anonym, der er ingen
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henvisninger til Espens nutidsplan, og ingen omtale af John Wakefield og
Misery Harbor. En enkelt sætning, da den uheldige fortæller har mistet sine
bukser (“Gni’n med skosverte og la’n gå, høhø!”) indgår en snes år senere i
“Dagen” i forbindelse med en barndomsoplevelse:
“[...] jeg stampet rasende i golvet der jeg stod i min fine nye bukse som
var for trang og skar meg i skrevet, og svor så jeg holdt på å falle om av
skrekk, – og mor blek, med harde øyne, lot falle disse forbausende ord:
Ta av deg buksa og svert deg i reva med skosverte og gå naken.” (Årsti dene hefte 4, s. 51-52).
Den eneste ændring, der forekommer i disse kapitler, da En flyktning krysser
sitt spor omarbejdes, er omtalen af Knut Hamsun i 1955-udg. i forbindelse med
sultfantasier:
“Ofte blir det dradd helt ville analogier mellem sult og annet slags savn,
jeg har lest hungerfantasier som
utvilsomt var skrik efter erotikk.”
(1933-udg. s. 422).

“De skildringer av sult som er gitt av
Knut Hamsun forstår jeg ikke. De
stemmer ikke med noe jeg har
opplevd eller hørt om fra andre som
har sultet. Jeg går ikke videre enn til å
si jeg ikke forstår dem. Derfor kan de
godt være riktige. I virkeligheten tror
jeg de underfundig skal dekke en helt
annen slags sult enn den som kommer av mangel på mat, – noe som forresten slår tydelig nok igjennom!
Eftersom Hamsun ikke var ukjent
med å sulte, har han visst hva han
gjorde da han skrev Sult. Han har vel
gått ut fra at litteraturkritikere ikke
kjente til Sult og
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følgelig ikke kunne lodde det han
foretok seg. Hamsun blir ikke mindre
dikter av det, snarest tvert om. At han
gav godtfolk noen underlige forestillinger om sult kan være det samme,
for de var underlige før.”
(1955-udg. s. 482).
Der er ingen tvivl om, at læsere i 1933 ville sætte sætningen i forbindelse med
Knut Hamsuns Sult.13 Udvidelsen i 1955-udgaven kan forekomme at være en
lang digression, inden Espen genoptager beretningen om sin tid i Nyhavn og
fortæller om mødet med Gösta, men det skal tages med i betragtning, at i midten af 1950’erne er vurderingen af Hamsun som forfatter påvirket af vurderingen af Hamsun som nazisternes medløber; i kapitlet nævnes ikke et ord om skriverierne under krigen eller om højesteretsdommen i 1948 – Hamsun anskues
som digter. En flyktning krysser sitt spor udkommer i december 1955, men måneden før har Sandemose holdt foredrag om emnet i Århus og i Oslo, ifølge
Thorkild Hansen “det afgørende vendepunkt” for stemningsskiftet over for
Hamsun (Processen mod Hamsun, bind 3, s. 292). Tilføjelsen er mindre en digression end en kommentar, i stil med forordets “Har en nyere norsk forfatter ikke
lest Hamsun vil han likevel være rammet av strålingen.” (En flyktning krysser sitt
spor, 1955-udg. s. 17).
Det samlede forløb vedrørende novellerne er med andre ord:
1) “Buksetabet” og “Præsten” er to selvstændige noveller med forskelligt persongalleri (men nogenlunde samme miljøbeskrivelse) fra 1928.
2) De to noveller anvendes i 1933-udg. som tre fortløbende kapitler om Espens
tid i København; hovedpersonen, henholdsvis jeg-fortælleren og Johannes
Hansen, bliver til Espen.
3) De tre kapitler plus nogle få linier af det efterfølgende bliver til novellen
“Den hvite neger”, der kan læses selvstændigt.
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4) I 1955-udg. tilføjes, apropos Espens penge- og madløse periode, en kommentar om Hamsun.
“Jumbo”
“Jumbo” (Revy nr. 1, 1931) adskiller sig fra de ovenfor nævnte sølivsrelaterede tekster ved, at den er publiceret efter Sandemoses flytning til Norge.
Novellens titelperson præsenteres på følgende måde af jeg-fortælleren, der ser
tilbage på begivenhederne adskillige år senere:
“Føj, jeg mindes endnu hans Stemme, – en Stemme, hvis Klang erindres
som en ubehagelig Lugt. Han var ret lille af Vækst og sytten Aar gammel – lidt mere eller mindre. Hans Hoved var stort og magert, Munden
en Halvcirkel fra det ene Øre til det andet, og Læberne næsten manglede. Ørerne var som Flagermusvinger, og hans Fingre, – det stod skrevet
paa dem, han var en Tyv.”
Historien drejer sig først og fremmest om det tyvagtige hos Jumbo, men desuden er han påståelig, løgnagtig og opfarende. Den demonstrative afstandtagen
ses i beskrivelsen af hans udseende, men det fremgår af novellen, at jeg-fortælleren samtidig fascineres af sin skibskammerat, og at den gensidige antipati
skyldes deres fælles udgangspunkt: Samme alder, samme grund til at have forladt hjemmet.
Jumbos had viser sig ved, at da han rømmer, stjæler han udtrykkelig fortællerens tøj, selv om han blandt de andre besætningsmedlemmer nemt kunne
have fundet en, der var bedre ekviperet, og ved en senere lejlighed vender han
180 grader på virkeligheden, således at fortælleren bliver betragtet som tyv og
han selv som den renfærdige. I de afsluttende ord om, at fortælleren irrationelt
føler sig i skyld til Jumbo, ligger erkendelsen af, at han selv kunne være endt
som en lignende sølle og sørgelig fyr (jf. omtalen af “Skilte Veje”, p. 104-108).
I En flyktning krysser sitt spor indgår novellens hovedindhold i kapitlet “Jumbo
den Spedalske”, og der tages udgangspunkt i
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tiden om bord på skonnertbriggen Ragnar. Espen er mere reflekterende end
novellens fortæller, tager sine egne forhold i betragtning – “Jeg har stått som en
broder Petrus over for Jumbo” (1933-udg. s. 412, 1955-udg. s. 474) – og nævner,
at han nu føler medfølelse. Identifikationen kommer i romanen ind i billedet i to
omgange: Først da Espen i forbindelse med afstraffelsen af Jumbo kommenterer
“Halvannet år senere skulde jeg selv få kjenne tampen, og lo ikke” (1933-udg. s.
414, 1955-udg. s. 475); og dernæst da Espen i et af de følgende kapitler selv bliver tyv og efter at have bestjålet Korte Jan tænker på Jumbo – underforstået:
Han er sunket ned til samme plan, som den fyr han foragter.
Stilbrud?
I Espen Arnakke og hans verden skriver Einar Eggen om En flyktning krysser sitt
spor:
“30 sider er viet Espens “flukt” fra Jante, hans opplevelser som arbeidsløs sjømann i København, bruddstykker av hans liv på sjøen frem til
tiden på Rurik.
[...] Fortellingen om Espens sjømannsliv bringer ikke noe vesentlig
nytt om Espen Arnakke. Også formelt adskiller den seg fra boken ellers.
Mens fortellingen ellers foregår i korte blink frem og tilbake, finner vi
her en rolig, sammenhengende fortelling.” (s. 124-125).
18 af de omtalte 30 sider bygger på “Buksetabet”, “Præsten” og “Jumbo”,
hvilket forklarer den formelle forskel, som Eggen påpeger (afhandlingen er
skrevet før udgivelsen af bibliografien Aksel Sandemose og Skandinavien, så Eggen
har ikke haft mulighed for at kende til disse novelleforlæg; de 12 nyskrevne
sider i En flyktning krysser sitt spor drejer sig fortrinsvis om druk og erkendelse).
Når Sandemose på dette sted i romanen kan anvende sine ældre noveller, skyldes det, at Espens flugt fra Jante i første omgang kun fører til trælleliv og nedtur, repræsenteret ved livet som sømand og arbejdsløs ditto. Hvis man sammenligner
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med de Canada-tekster, der skrives i samme periode (se kap. 12) er konklusionen, at nybyggerlivet derimod er redningen, forudsat at man er energisk og realistisk nok; det er samme tendens, man møder i romanform i En sjømann går i
land.
Novelle, romankapitel og artikel
“En underlig Snegl” (Berlingske Tidende, 20/5 1928) er en novelle med en jegfortæller, men hovedpersonen er letmatrosen Ejner, som man fortrinsvis hører
om i et flashback. Han er en underlig snegl, fordi han hengiver sig til tågede,
sentimentale bemærkninger om skæbne og tragedie, og efter hans død viser det
sig, at hans bemærkninger om en uhelbredelig sygdom og om en kærlighedsaffære i Vejle var fri fantasi. Dette erfarer fortælleren, da han efter Ejners selvmord
læser dennes dagbog, og hans konklusion er Shakespeare-citatet “Something is
rotten in the state of Denmark”, som i denne sammenhæng skal gå på, at danskere i almindelighed lider af verdenssmerte og overspændthed. Ejner som type
sættes op som modsætning til fortællerens ven på Newfoundland, der lever et
nøgternt liv som jæger og fisker og holder sig til det konkrete.
Novellen er grundlag for “En sentimental herre” (ved navn Evald) i En flykt ning krysser sitt spor. Den newfoundlandske ramme forsvinder, og fundet af
dagbogen transformeres derfor til, at “skjebnen spillet Evald et nederdrektig
puss som ikke har større interesse, – men som avslørte at Meta aldri hadde
eksistert, og at han ikke hadde det minste syfilis.” (1933-udg. s. 366, 1955-udg.
s. 447). Espen Arnakkes konklusion er, at Evalds sentimentalitet har fået ham til
at tro på både sygdommen og pigen – og desuden erkender han: “Det kan nok
treffe sig at jeg engang har lignet noe på ham, ellers snakket jeg antagelig ikke
om ham.” (1933-udg. s. 364, 1955-udg. s. 445). Kapitlet efterfølges da også af “Jeg
slipper dig ikke -”, hvori John Wakefield karakteriseres som manden, der gjorde Espen sentimental og dermed ydmygede ham. Mens Ejner i novellen først og
fremmest er en type, som jeg-fortælleren ironiserer over og tager afstand fra
uden at granske sig selv, bliver Evald for Espen et billede
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på, hvordan han selv kunne have udviklet sig; jf. Villiam i “Skilte Veje”, bådsmanden i Ungdomssynd og den ovenfor nævnte Jumbo i både novelle- og romanudgave.
I En flyktning krysser sitt spor er Espen anno 1933 på ét punkt forskellig fra
Espen i 1955-udgaven:
“Evald lignet på Obstfelder og slike
folk som tror at løsningen på problemene er å stille dem fjollete op.”
(1933-udg. s. 365).

“Evald trodde at løsningen på problemene er å stille dem fjollete opp.”
(1955-udg. s. 446).

“Jeg blev så sentimental at også det
skrek imot himlen. Men nødvendigheten av å finne en forklaring var
ikke stor nok ennu. Jeg nådde ikke
lenger enn Sigbjørn Obstfelder. Og
jeg visste enda mindre. Han identifiserte sig forresten også med en prest,
i En prests dagbog.”
(1933-udg. s. 369).

“Jeg svevde omkring i sentimentalitetens ulne skyggeland der du setter de
aller største problemer under debatt
(bortsett fra debatten) og retter dine
rumlende spørsmål mot månen [...]”
(1955-udg. s. 449).

I 1933 er Espen i sin jagt på erkendelse afvisende over for Obstfelders sværmeri og dekadence, og henvisningen til præsten må ses i sammenhæng med den
ovenfor omtalte metamorfose, hvor den virkelighedsfjerne Johannes Hansens
oplevelser i “Præsten” bliver til Espen Arnakkes; i “I ny og ne”, en håndfuld aforismer, bruges citatet fra 1933-udg., s. 365, næsten uændret (Magasinet nr. 31, 2/8
1941).
Men 1955-udg. er uden Obstfelder som afskrækkende eksempel, hvilket er i
tråd med Sandemoses anbefaling af ham tre år tidligere i “Møte med Arne
Dybfest og Sigbjørn Obstfelder” (Årstidene hefte 4) – eller hvis vi skal holde os
til Espen: I 1955 er han så meget ældre, at han dels har en dybere forståelse
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af Obstfelder, dels ikke har samme behov som den yngre Espen for at lægge
afstand til ungdommens betagelse af det umiddelbart sværmeriske i forfatterskabet.
Den første længere diskussion af sentimentalitet i artikelform, er
“Sentimentalitet” i Samtiden 1941.14 Efter en indledning giver Sandemose tre
eksempler på fænomenet, hvoraf det ene præsenteres som “oplevd på nærmeste hold”; det drejer sig om en let forkortet udgave af “En sentimental herre”,
som er omtalt ovenfor. Historien om Evald er identisk med den, der fortælles i
En flyktning krysser sitt spor, men selv om reaktionerne på Evalds opførsel er de
samme hos Espen i romanen og hos artikelforfatteren, er afslutningen en anden:
Hvor Espen tvinges til at erkende noget om sig selv, huskes Evald i 1941-versionen nu “med den største irritasjon”. Ud fra de tre eksempler og henvisninger til litteraturen konkluderer Sandemose to ting: Der er en nøje sammenhæng
mellem sentimentalitet og brutalitet, og sentimentalitet er et dække over virkelighedsflugt.
Den svenske oversættelse af “Sentimentalitet” (Vi nr. 45, 6/11 1943) har en lidt
kortere indledning, men svarer ellers til den to år ældre artikel. 1955-versionen
i Årstidene hefte 13 er derimod kraftigt udvidet: “Ikke minst kastet krigen nytt
lys over alt sammen”, skriver Sandemose (s. 17), og i tråd hermed er der en
grundigere redegørelse for, hvordan den enkelte kan udvise sentimentale og
brutale karaktertræk – både en tysker og en nordmand.15 Sentimentalitet anskues nu som en direkte farlig foreteelse: Hvor det tidligere har drejet sig om mennesketyper og studieobjekter, inddrages i 1955 også politik og samfundsforhold
(s. 8-9). Sammenhængen mellem sentimentalitet og brutalitet bringes igen på
bane, og en teori om den fælles rod for Frelsens Hær og nazisme, først udtrykt
i en artikel i 1934 (se p. 489), får en ny drejning gennem et angreb på sentimentaliteten i Frelsens Hærs sangarsenal.
Et andet nyt træk i 1955-versionen er den sammenligning og sammenhæng
med druk, som Sandemose nævner; dels beruser den sandhedsfornægtende
sentimentalist sig i løgn, som drankeren beruser sig i brændevin, dels stimuleres sentimentaliteten af
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drikkeri. Yderligere paralleller fremkommer, hvis man ser på Sandemoses diskussion af alkoholisme (se p. 457-478, 1017-1022): En definition af ordet sentimentalitet er vanskelig; kendsgerninger i forbindelse med fænomenet peger i
flere forskellige retninger; og den sentimentale lider af en uerkendt, uklar angst.
Alle tre ting indgår i Sandemoses beskrivelser af alkoholisme.
Desuden tager 1955-versionen tråden op fra den 26 år gamle artikel
“Dagbogsforfattere”. Den sentimentales dagbog får en lige så ublid behandling
som i 1929, men med den tilføjelse, at den “er sikkert alltid skrevet med tanke
på andre” (Årstidene hefte 13, s. 18), først og fremmest den pige, dagbogsforfatteren er forelsket i. En anden tilføjelse er, at der i 1955 udtrykkeligt er henvisninger til egne ungdomsdagbøger (og afstandtagen fra det pseudo-dybsindige
indhold), mens forfatteren anno 1929 kun indirekte vedkendte sig sine gamle
svagheder.
En polemik med Poul Henningsen resulterer i kronikken “Det sentimentale
synspunkt” (Politiken, 27/4 1961), hvori sammenhængen mellem sentimentalitet
og brutalitet igen bringes på bane.16 En lidt anden indfaldsvinkel findes i dobbeltkronikken “Hysterikere og Sentimentale” og “De sentimentales Skræk”
(Politiken, 19/11 og 21/11 1961); heri genbruges en stor del af stoffet fra 1955-versionen, men desuden opererer Sandemose her med en idé om, at den sentimentale og hysterikeren lider af parallelle sygdomme, hvis særlige træk første gang
viser sig i den tidlige pubertet. Ifølge denne udlægning karakteriseres begge
typer ved voldsom egoisme og “psykisk frigiditet”, men de svagere karakterer
tager tilflugt til sentimentalitet, hvorimod de mere aggressive bliver hysterikere.17
Teorien om denne fælles oprindelse udvikles kun i et par afsnit og dukker
ikke op andre steder i forfatterskabet. Linien tilbage til de tidlige tekster om sentimentalitet er tydelig nok, for eksempel hvad angår henvisninger til pubertetsårenes dagbogsskriveri og til den sentimentales dybsindige spørgsmål om,
hvorfor man i det hele taget skal leve; men 1920’ernes nøgterne og kritiske
Sandemose bliver i denne sammenhæng til en forfatter, der i 1950’erne og
1960’erne i højere grad baserer argumentationen
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på psykologiske fagudtryk, samtidig med at en fordømmende holdning træder
tydeligere frem.
Newfoundlandske stednavne
I artiklen “Fra Newfoundland” (Anglodania nr. 20, 20/7 1929) genbruges materiale fra tidligere tekster, bl.a. vedrørende fiskeri; et nyskrevet afsnit om stednavne anvendes senere i En flyktning krysser sitt spor:
“Men ogsaa de kendte Steder evner at
sætte Fantasien i Bevægelse, naar
man hører deres Navne. De er ikke
udviskede indtil Ukendelighed som
den gamle Verdens Stednavne. De
fleste viser hen til en Person, som
kom først til Stedet eller gjorde sig
særlig kendt dér, andre Steder bærer
Navn efter de Dyr, man fandt. Deer,
Duck, Eagle, Hare, Silver Fox. En tredje
Gruppe Navne er skabt af et øjeblikkeligt Indtryk, som Hearts Content,
Flower Cove, Paradise. Men ganske
hentaget af Fantasien bliver man ved
i Newfoundlands Skærgaard at støde
paa følgende Navne: Misery Point,
Madman Island, Dark Hole, Deadman’s
Point, Wreck Harbour, Witless Bay,
Hungry Grove og Despair Bay. Man bliver ikke fri for at tænke paa, hvad der
mon engang har skabt slige Navne.”
(“Fra Newfoundland”; Sandemoses
fremhævelse).

“De geografiske betegnelser var et
studium for sig og satte min fantasi i
levende bevegelse, de fleste viste hen
til den mannen som kom først til stedet eller hadde gjort sig særlig kjent
der, eller navnet stammet fra dyr man
fant på stedet. Det er en ny verden og
stedsnavnene er ikke utvisket gjennem mange århundrer. Deer Point,
Duck Harbor, Eagle Mountain,
Harewood, Silver Fox Landing, Lynx
Cove – det er navn som gir ekko i sinnet. Og ser en ikke hvorledes glade
sjøfarere kommer strykende inn når
det nevnes navn som Heart’s
Content, Flower Cove, Paradise
Harbor? Men vide omkring på kystene og i skjærgården er det nok ikke
alltid contente folk som har gitt stedene navn: Misery Point, Madman
Island, Dark Hole, Deadman’s Point,
Wreck Harbor, Witless Bay, Hungry
Grove, Despair Bay.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 446, 1955-udg. s. 498-499).
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For den første gruppes vedkommende bliver der ikke givet eksempler (for
øvrigt er det i stedet for personer i højere grad helgener, som anes bag stednavnene; ganske vist finder man på et kort Hardy’s Cove, Jackson Arm m.fl., men
der er gjort flittigere brug af St. George’s, St. Teresa etc.) Hvad angår den næste
gruppe er iagttagelserne i romanen præciseret gennem henvisningen til de
pågældende steder i stedet for opremsningen af dyrene.
At artiklens indhold er anvendt ret mekanisk i romanen skinner igennem ved,
at Harewood uden kommentarer nævnes på linie med de andre stednavne, selv
om det har sin væsentlige betydning ved at være dér, hvor Espen første gang
møder John Wakefield (ifølge En flyktning krysser sitt spor). I forbindelse med
navnene fra skærgården glimrer Misery Harbor ved sit fravær, hvilket er naturligt nok i artiklen, eftersom Sandemose til brug for En sjømann går i land åbenbart kombinerer Misery Point og Wreck Harbor. Derimod forekommer det inkonsekvent at listen indgår uændret i En flyktning krysser sitt spor, hvor man kunne
forvente, at Espen nævnte det skæbnesvangre sted (og måske også Halfway
Mountain); og ligesom Harewood nævnes Deadman’s Point uden angivelse af
stedets betydning i Espens liv.
ANDRE SØLIVSRELATEREDE TEKSTER
“Ballast” og efterfølgende versioner
I novellerne “En Skipperhistorie”, “Klabautermanden” og “Hævnen er sød”
fra 1925 og 1927 optræder Svanen og dens besætning som et Barken Margretheagtigt modstykke til forfatterskabets realistiske sølivsskildringer (se p. 221-223,
235-237). Da en jeg-fortæller går om bord i “Ballast” (Politiken, 12/1 1930), bliver
Svanens matroser navnløse, men sproget og det anekdotiske præg svarer til de
tre tidligere historier; stormen river ganske vist i skuden, der efter et noget ubetænksomt indfald fra skipperen
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sejler uden ballast, men læseren forbavses ikke over, at ingen skylles over bord,
og efter trængslerne kan besætningen slappe af et par dage på Ibiza: “Hvad
unge Søfolk end foretager sig i Havn, og det kan stundom være broget nok, saa
tegner det sig dog i Mindet med Eventyrets Glans.”
Oversættelsen til norsk, “En farlig sjømann” (Arbeidermagasinet nr. 41, 14/10
1933), nævner ikke skibets navn og udbygger først og fremmest karakteristikken
af skipperen. I den danske version går han fra koncepterne, da han opdager
konsekvenserne af sin “geniale” idé, men beskrives ellers i indledningen som en
godmodig fyr, der belønner sin besætning med et par dramme. Allerede den nye
titel er en anden karakteristik, og den suppleres i det første afsnit med ordene
“tankeløs, likeglad og så doven at han ikke gadd knekke sine egne lus.” I stedet
for et par glas som belønning for veludført arbejde drejer det sig nu om, at hele
besætningen i rum sø kan ligge bedøvet af sprut.18 Efter denne nye indledning,
der gør novellen betydeligt længere, følger indholdet af den danske version
med nogle ændringer, der understreger det farlige i foretagendet.
Da “En farlig sjømann” optages i Sandemose forteller, indflettes et par sætninger, der skal understrege intentionerne fra forordet: “Selv har jeg utskutt alt som
ikke dekker faktiske oplevelser [...]” (s. 7); for eksempel hedder det: “Jeg har helt
uforbauset skrevet om det i en dagbok fra de dagene.” (s. 40). Desuden er der
hentydninger til nutidsplanet (s. 42, 45), og nogle iagttagelser fra den farlige sejlads perspektiveres; den gradvise udvikling ses for eksempel i episoden vedrørende mesanen:
“– Til Mesanen! raabte
Skipperen igen, og den
blev sat med lynende
Fart. Var det rigtigt eller galt? Jeg har aldrig

“– Til mesanen! ropte
skipperen og den blev
satt med lynets fart.
Var det riktig eller galt?
Hvis jeg aldri hadde
oplevd

“Til mesanen! ropte
skipperen, og den blev
satt. Var det riktig eller
galt? Hvis jeg aldri
hadde oplevd denne
natten på en
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kunnet klare mig det.”
(“Ballast”).

den natt på en tom
skute i Middelhavet
tror jeg at jeg kunde
svare på det. Nu vet jeg
det ikke! En så ødeleggende virkning kan det
ha å arbeide under en
forvirret sjef.”
(“En farlig sjømann”,
1933).

tom skute, under en
løsaktig sjef, tror jeg at
jeg kunde svare på det.
Nå vet jeg det ikke, –
slik ruineres mennesker av slette autoriteter.”
(“En farlig sjømann”,
Sandemose forteller).

Versionen i Årstidene hefte 9/10 (og i Dans, dans, Roselill -) bibeholder udtrykkelig 1937-tidsplanet og er ord til andet som i Sandemose forteller – bortset fra et
af de sidste afsnit, hvor der via et par tilføjelser indsniger sig en melankolsk
tone, der endeligt tager livet af det ubekymrede fra 24 år tidligere. En sammenligning af de forskellige versioners slutning kommer til at se ud som følger:
1930: “Vi var sluppet godt i Land og agtede nu at søge al den Glæde, vi havde
til gode – foruden den, vi snart maatte undvære.” Det specificeres ikke, hvad
besætningen foretager sig, men ud fra ordvalget er det indlysende at associere
til glædeshus; der anvendes konsekvent 1. person pluralis, hvorved jeg-fortælleren blot er én ud af sømandsflokken, og bedrifterne står nu tretten år senere i
“Eventyrets Glans”.
1933: Igen anvendes 1. person pluralis, her i en beskrivelse af at besætningen
gjorde Ibiza “ordentlig usikker”. Jeg-fortælleren fokuserer på sig selv på grund
af et ar, han erhvervede sig under opholdet, og novellen slutter med ordene
“Lykkelige sorgløse dager!”
1937: “Vi gjorde Ybiza usikker, men det lo de bare av.” Derefter fokus på jegfortælleren, ikke i forbindelse med et ar på armen, men han husker en prostitueret, dels på grund af en falsk mønt, hun har givet ham, dels på grund af hendes sorte hår.
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1954: “Vi gjorde Ybiza usikker, og det lo de bare av, men en dag lo de ikke
lenger. Jeg opplevede groteske ting på Ybiza. Unggutter kan i fremmede land
forgripe seg på det hellige uten å ane noe om det, og jeg skal fortelle om det
engang. Arret over det venstre øyet mitt skal minne meg om det.” Derefter som
1937-versionen.
I 1930 og i 1933 hører bordelbesøgene for de raske søfolk med til landlivets
glæder, omend disse omtales ret diskret; ifølge freudiansk teori kan armen
(1933-versionen) være et kønssymbol, og arret vil i så fald repræsentere de uforglemmelige oplevelser hos luderne.
Da den prostituerede dukker op i erindringen i 1937-versionen, er det måske
ikke så overraskende, at en spansk luder er sorthåret, men det syndige og mørke
hører sammen med beskrivelsen af for eksempel Ony (se p. 167), og at det
udtrykkelig er en falsk mønt, hun har givet den fattige sømand, siger noget om
det surrogat, hun har givet ham i løbet af natten. I 1954 drejer stemningen endnu
en tand; nu drejer det sig om at forgribe sig på “det hellige”, og at arrets placering angives at være ved øjet betyder, at fortælleren dengang var ved at blive
blind over for, hvad han overmodig og ungdommelig kastede sig ud i. Løftet om
engang at fortælle om oplevelserne indfries ikke i Årstidene, men det er nærliggende at henvise til Murene rundt Jeriko, hvor der fortælles om et bordelbesøg i
Cartagena, også her med overgang fra 1. person pluralis til singularis:
“Vi kom noen halvfulle gutter gjennom en gammel og trang gate i
Cartagena [...] En pike sprang opp da hun så oss. Jeg fulgte med henne
inn. [...] Alt da jeg slapp ut på gaten, la jeg et slør over alt sammen, og
jeg skrøt av den gledesløse opplevelsen [...] Hvis jeg har noen eller noe
å takke for at jeg engang fant renere stier, så er det et bordell i Cartagena,
og jeg har hatt god lyst på en pilegrimsferd til dette uhellige sted [...]” (s.
119-120).
I Murene rundt Jeriko blandes tidsplanerne i beskrivelsen af
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Cartagena: Det drejer sig både om den unge sømands oplevelse og om den
ældre fortællers efterrationalisering. Det er novellens fire slutningsvarianter,
man præsenteres for, med 1954-versionen som den dominerende faktor.
Afsnittet står i “Spor i sand” – kapitlet, hvori fortælleren følger efter visionen af
en ung kvinde, og som indeholder en hyldest til kvindekroppen. Imidlertid
modsiges den traumatiske oplevelse i Cartagena af en senere epistel (se p. 977).
En jeg-fortæller i flere udgaver
Også den lidt tidligere publicerede tekst “Paa Søen igen” (Nationaltidende,
10/10 1929) indeholder en jeg-fortæller, et voldsomt stormvejr,19 og en fortrængning af strabadserne, da skuden først er i havn – her er frisk frugt tilsyneladende tilstrækkelig.
Den første norske version, “Storm over Atlanteren” (Arbeiderbladet, 2/12
1933), er noget længere end den danske og inddrager også et nutidsplan; da teksten anvendes i Sandemose forteller, brydes det episke præg ved, at et læserbrev
fra Tidens Tegn citeres, fordi det minder fortælleren om gamle dage (og, som tidligere nævnt, skal understrege tekstens skær af autenticitet). Versionen fra
Sandemose forteller indgår med ubetydelige ændringer som sidste halvdel af
“Drivved” (Årstidene hefte 13), hvis første 50% foregår i St. John’s, med henvisninger til 1916-1917 og Millertown-skovene, men uden sammenhæng med den
betydning, som Newfoundland ellers får i forfatterskabet efter udgivelsen af En
sjømann går i land.
Kronikken “Den Sømand han maa lide -” (Dagens Nyheder, 13/11 1929) indeholder et par elementer, der kendes fra fiktionsskildringerne af livet på de små
skuder, for eksempel pointeringen af den trange og slidsomme tilværelse om
bord, udskejelserne i havn og afvisningen af romantiske ideer om sømandslivet.
Men samtidig er der et noget andet syn på kaptajner, end det der råder, når synsvinklen overvejende ligger hos matroserne. I denne tekst understreges betydningen af opretholdelsen af disciplin:
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“Denne Kendsgerning skulde de overveje, som lejlighedsvis søger at
undergrave Skibschefens Autoritet om Bord. [...] Skibs og Mandskabs
Sikkerhed og de elementæreste psykologiske Kendsgerninger forudsætter Enevælde og Beføjelse til at hævde den.”
At adlyde automatisk og at undertrykke sin egen vilje fremhæves her som en
dyd,20 og i kronikken er prototypen på en skipper hverken indskrænket, alkoholisk, voldelig eller sadistisk autoritær, men pligtopfyldende på linie med
mandskabet. Titlen er hentet fra Adolph von der Reckes vise, der dog i modsætning til kronikken koncentrerer sig om de gemytlige sider af sejlads og landlov.
ALKOHOL
Bibliografien anfører fra 1928 og 1929 nogle få debatindlæg om alkohol i forbindelse med angreb på Den personlige Friheds Værn og det kortvarige medlemsskab af Frimændenes Forbund.
Mange af Sandemoses roman- og novellefigurer er i perioder afhængige af
alkohol, og druk har været nævnt nogle gange i de hidtidige kapitler. Som en
hurtig opsummering vedrørende bøger og hovedpersoner kan nævnes Espen
Arnakkes oplevelser i Jante og som sømand (En flyktning krysser sitt spor og Der
stod en benk i haven), Gullhesten og Bjarnes drikkegilder i Vi pynter oss med horn,
Auden Hamres forbrug når han skal holde lav profil mellem sine røvertogter
(Tjærehandleren), Gunnar Limyrs problemer i Mytteriet på barken Zuidersee og
Erling Viks mørke perioder (Varulven og Felicias bryllup). – For overskuelighedens skyld kommenteres alkohol i første omgang med Espen Arnakke som
udgangspunkt i kap. 14 (se p. 457-478). I forbindelse med at de sidste års epistler bl.a. har karakter af selvportræt, dukker emnet også op i kap. 18 (se p. 10171022).21
MORAL OG JALOUSI
Tredive år før skildringen af forsøget på at etablere et harmonisk trekantsforhold uden jalousi (Varulven) skriver
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Sandemose i artiklen “Kamerat-Ægteskab”:
“Og man vil heldigvis aldrig faa udryddet de Mænd og Kvinder, der
forsvarer deres gensidige Ejendomsret [...] Det vil være lige saa rimeligt
at kalde den erotiske Følelse i sig selv for umoralsk som at stemple dens
Udløbere (her Skinsygen) med dette Adjektiv. [...] Skinsygen virker jo i
øvrigt – og har en meget vigtig Mission – ved at virke præventiv.”
(Politiken, 19/6 1928).
Artiklens erklæringer falder nøje sammen med, hvordan Sandemose samme
år ytrer sig om moral i Ross Dane. Patriarken Ross er selv monogam og parat til
at banke samme dyd ind i Hans, da denne begynder at fjase med Ivans datter,
og fortællerkommentaren (hvori ordvalget svarer til artiklens) går fyndigt ud
på, at Hans er fyldt med “naive Ideer om polyteknisk Polygami” (s. 207).
Udvandrerkvindernes moral får en kort bemærkning i “Nybyggere i Canada”,
hvori det hedder, at de “vil nyde Rettighederne, men viger uden om de moralske Forpligtelser, der følger med” (Morgenbladet, 20/7 1929).
Moralen ryger sig en tur i September, hvor fortælleren lyser velsignelse over
Vera og Røde Fane; i denne roman bliver det imidlertid umuligt at etablere en
harmonisk trekant, dels på grund af Emil, dels på grund af Beaver Coulee.
Ægteskabelig jalousi er en af hovedingredienserne i September og i Det svundne
er en drøm; Sandemose diskuterer problemet i den lange artikel “Sjalusi”
(Perspektiv nr. 7, april 1958), som han senere har kaldt “et innledende sprengningsarbeid” til Varulven (Murene rundt Jeriko, s. 12; se også kap. 18 note 58). Heri
kaldes jalousien nedværdigende og en blokering for selverkendelse, inden forfatteren fortaber sig i så mange digressioner, at den afsluttende pointe om jalousi, moral og ønske om at blive bedraget kommer som et p.s., der umiddelbart
kun kan fremkalde forvirring hos læseren – omend Hilde Holmesland i
““Konkurransen, sammenlikningen, er mannens ulykke”” trækker nogle af tekstens hovedlinier op (se også p. 834). Men åbenbart kunne Sandemose selv
bruge artiklen
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til noget, for i Varulven gennemspilles ideerne om monogami, polygami, jalousi
og den mulige overvindelse af den.
*
Teksterne i årene umiddelbart inden emigrationen til Norge dækker flere
områder.
Samtidig med at Sandemose fortsætter produktionen af mere letbenede sønoveller, indeholder andre så meget konfliktstof og realisme, at de i omarbejdet
form senere indgår i En flyktning krysser sitt spor. Også nogle refleksioner over
sentimentalitet kan følges op gennem forfatterskabet, ligesom man her i slutningen af 1920’erne ser den første diskussion af “Dichtung und Wahrheit” og af
erindringens funktion, herunder en mistillid til dagbogens værdi. I samme forbindelse omtales omverdens syn på forfatteren, en problematik, der lige til de
sidste epistler optager Sandemose, ofte med en indrømmelse af, at han selv slæber rundt på konventionelle forestillinger om manuelt arbejde kontra skriveri.
Teksterne om politik har senere fået prædikatet brødskriveri, men sammenholdt med de normer, som udtrykkes i for eksempel Ross Dane, er der grund til
at tro, at Sandemose samtidig har fået afløb for nogle af sine tanker om eneren
over for kollektivet.
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Noter til kapitel 13
1

Et par af disse er af profetisk art:
“SNAK har gjort Forsvarets Idé graa og farveløs. Men baade Forsvarets
Modstandere og især dem, der nu tror, de staar ligegyldige, vil skælve af
Harme, fordi vi intet gjorde for at hindre det, naar Okkupationstropper ligger i Kastellet, og de fremmede Soldaters Chef er Diktator i København.”
(Berlingske Tidende, 22/4 1929; citeret i sin helhed).
“Hvilken nok saa rød dansk Arbejder vil ikke ønske, vi havde prøvet at
hindre det, naar den Landsstyrelse, han har været med til at indsætte, jages
paa Gaden af en udenlandsk Militær, som har faaet Ordre til at tage det danske Spisekammer, der laa med aabne Døre ved Alfarvej?” (“Materialisme og
Aand”, Berlingske Tidende, 23/4 1929).

2

9/4 1929 skriver Sandemose i dagbogen:
“Man skal lede længe efter Typer hinanden saa fjerne som [Benny] Dessau og
[Christian H.] Olesen. Den lille Jøde med sit perlende, blanke Blik, missekattevenlig med Rotteblik, klog og snu, mest snu. Og saa den rødhaarede
Olesen, en Kraftkarl med svære, røde Bryn og et Bjørnekranium. Der er noget
som hedder Race, og man løber ikke fra det. Da jeg sad hos Olesen, følte jeg
fra første Færd, netop med Modsætningen i Minde, at her var Nordbo i Stue
med Nordbo.”
Selv om baggrunden for disse linier er, at det ikke var lykkedes for ham at få en
øre ud af Dessau, hvorimod Olesen havde forstrakt ham med 3.000 kr., er det formuleringer, som få år senere er umulige at finde hos Sandemose, både hvad angår
trykte tekster, breve, dagbøger m.m.
Benny Dessau, der var direktør for De forenede Bryggerier, karakteriseres i et
andet ordvalg i Frimanden nr. 1, juli 1928, et blad der skulle udgives af
Frimændenes Forbund, men som på grund af økonomiske vanskeligheder aldrig
kom i handelen. I en artikel heri skriver Sandemose:
“Næsten som en Smerte erkender man, at Ætlingen af en pint og plaget Race,
der voksede sig stærk under Modgangen, nu hævner sine Fædre. Og han
staar stærkt. Hans Fædre var de Forurettede, som havde fortjent bedre
Skæbner. [...] Ser man ikke Dessaus hvide Knurhaar rejser sig under hans
hastige, barske Smil [...]”
Her er tidligere tiders anti-semitisme anført som baggrunden for Dessaus dygtighed som forretningsmand, og selv om kattesammenligningen går igen i de to
citater, er beskrivelsen af fysiognomien uden dagbogens negative adjektiver.
(Dagbog og rentryk i Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
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I “Mange mot de få” (Aktuell nr. 9, 20/2 1960) forklares anti-semitisme som
misundelse over for at jøderne er et gammelt kulturfolk, og i “Sjelelig pest”, den
sidste gang Sandemose udtaler sig om anti-semitisme, gives en psykologisk forklaring på fænomenet: “Rasehat er et spørsmål om kjensle av mindreverd hos forfølgerne. De kjenner seg så små og usikre i sitt eget. [...] Et noenlunde rettvokst
menneske kan ikke lide av rasehat.” (Aktuell nr. 3, 18/1 1964).
3

I dagbogen hæfter Sandemose sig mere ved sin arbejdskapacitet end ved indholdet
af sine tekster:
“Har skrevet Artikler til en Valg-Avis, der skal udsendes om nogle Dage af
det konservative Folkeparti. Grundig forkølet, febril, rød i Halsen, men naar
jeg saaledes er indisponeret, bestiller jeg noget for Alvor, et besynderligt
Træk, der maaske viser, jeg har for megen Vitalitet til at kunne samle mig om
noget, naar jeg er rask.”
I et brev dateret 21/11 1929 – altså et halvt år efter teksterne i Borgerlige Ord –
skriver Sandemose til Tom Kristensen i anledning af, at sidstnævnte i et interview
har henregnet ham blandt konservative skribenter:
“I og for sig kan man jo være ligeglad, hvor man henføres, men “konservativ” dækker et ganske bestemt Begreb, med hvilket jeg ikke er Dus.
Jeg er Nihilist, om endelig en Betegnelse skal hægtes paa. Jeg mener i
Konsekvens af min Tankegang, at det var godt at hæve Vandet 15 Alen over
de højeste Bjerge.
Men det kan ikke ske under nogen Form. Og derfor bliver mit Synspunkt:
Alle vi arme Djævle er i samme Baad, og saa faar vi se at gøre det saa taaleligt for alle, som vi efter Evne kan, indtil vi engang slipper fri.
Men i denne Bestræbelse mener jeg ganske rigtigt ikke, en blodig Revolte
kan indgaa som et Led. Lige tværtimod.” (Dagbog og brev i Væths samling,
Det kongelige Bibliotek).
Fremhævelsen i brevet er Sandemoses. Selv om han altså ikke vil regnes som
konservativ, er det en meget fredelig nihilist, man her møder, og man hører et ekko
af formuleringerne hos Erling Vik næsten 30 år senere, når han forklarer, at han
ikke har nogen livsanskuelse:
“Ikke annen enn den at en skal bøye seg for livets kår fordi en er nødt til det.
[...] Min holdning til livet og da særlig til den menneskelige tilværelse, er
bestemt av at her er vi og her må vi forsøke å få det best mulige ut av det. [...]
Vi må alltid tvinge oss tilbake til dette ene:
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Alt er tillatt som ikke øver press på andre. Jeg har uten hell forsøkt å leve opp
til et slikt ideal, men idealene skal også sitte uoppnåelig høyt slik at ingen faller til ro med at han har oppfylt kravene.” (Varulven, s. 282-285).
4

“Stofmangel kommer man ikke ud for, og megen Tid stjæles fra en under
Overvejelserne af, hvilket Stof man lettest kan lade ligge”, skriver Sandemose i
enquetesvaret. Tanken om at vanskeligheden ligger i at begrænse sig forekommer
talrige gange i forfatterskabet, også så sent som i Murene rundt Jeriko:
“Problemet har aldri vært å finne stoff, – komme på en god idé som de sier , problemet har vært å sjalte ut det minst vesentlige i alt det som år efter år
presset på, og lengre og lengre blir jeg akterutseilt.” (s. 115).

5

Se for eksempel Murene rundt Jeriko: “Gi barnet en ball, og det leker med kloden. La
det få leke med kloden uten å bli gjort til en tufs av vrangforestillingene dine, da
vil det barnet engang erobre kloden.” (s. 125).

6

Sandemoses første optegnelser stammer fra Staby-tiden (1914-1915). Der eksisterer
fyldige dagbøger vedrørende sømandstiden, de første år i 1920’erne, Canada-rejsen og visse måneder i 1929 (ofte omhandlende økonomiske problemer, se kap. 12).
8/10 1929 skriver Sandemose:
“Ret ofte falder det mig ind, at man burde føre Journal – trods det, at jeg
engang filosoferede mig bort fra Tanken.
Men oftest er jeg fuld af Lede ved min egen Tilværelse, at jeg ikke vil. Og
altid tænker jeg paa, om jeg nu ogsaa skriver sandt.” (Væths samling, Det
kongelige Bibliotek).
I “Ölands Lyksaligheder” (Politiken, 20/8 1943) henvises til “en dagbok som for
en gangs skyld er skrevet for forfatteren selv, og som man hver dag tenker på å
brenne, for man kunne jo dø...” Fra de sidste år af Sandemoses liv eksisterer der
daterede og udaterede optegnelser af forskellig art: Drømmereferater, refleksioner
og erindringsglimt.

7

“Og jeg konstaterede med en smertelig Tilfredshed, at han ogsaa for ti Aar siden
sagde: Hæ ja, saadan kan det gaa.” – I “Skilda vägar” er standardudtrykket “Jo, det
lär väl stämma.”

8

“Dovenskab” indeholder ikke meget om forfatterrollen, men Sandemose mener
generelt, at “den flittige ikke vil være flittig mere, men blive luddoven, hvis han
henflyttes til en anden Stilling i Samfundet”, og den lille artikel slutter med en
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konstatering af, at den enkelte må “finde frem til det Punkt i Tilværelsen, hvor han
er paa sin rette Plads og ikke kan være doven.” (Berlingske Tidende, 22/3 1929;
Sandemoses fremhævelse). Synspunktet gentages i et af sørlandsbrevene: “En har
lov å si at dovenskap i virkeligheten slett ikke fins [...] Den som er kommet dit han
vil i livet, eller er på vei dit, han kjeder seg aldri, han dovner seg aldri [...]” (Aktuell
nr. 13, 29/6 1946).
Efterfølgende gengives det i Varulven som Erling Viks mening, når det hedder, at
dovenskab er en gængs omtale af, “når et menneske var blitt galt plasert og vantrivdes” (s. 319), og i en senere debat i Politiken afviser Sandemose begrebet naturlig dovenskab med samme argumentation: “Dovenskapen er det symptom som
melder seg når vi får presset på oss noe som ikke kan mobilisere vår evne, lyst og
vilje.” (30/3 1962; Sandemoses fremhævelse).
9

I “Tilbake til naturen” (Lørdagskvelden nr. 51, 23/12 1939) betegner det manuelle
arbejde til gengæld en kærkommen anledning til at slippe for at sidde ved skrivemaskinen.

10

Allerede i 1918 havde Thit Jensen krævet, at der skulle være et honorar på 5 øre pr.
boglån, hvilket bibliotekerne afviste. Fra omkring 1930 tilspidsedes situationen;
forfatterne fik af Højesteret medhold i, at de kunne forbyde offentligt udlån af
deres bøger, men de af dem, der indtog det standpunkt, kunne til gengæld se i vejviseren efter statsstøtte. Først i 1946 blev der vedtaget en lov om biblioteksafgift.
(Lisbeth Worsøe Schmidt: Forfatter i Danmark 1894/1994, s. 254-259).

11

Jf. “Villfarelsens skole”: “På den annen side er det bare tøv at dikteren skal ha “fast
arbeid” og skrive i sin fritid. Han skal når som helst kunne sette seg til å utforme
en tanke.” (Aktuell nr. 53, 21/12 1963).

12

I “Jul 1916”, som fortrinsvis foregår i en tømmerlejr nær Millertown, fortælles
nogle år senere om rømningen på en betydelig mere udramatisk måde: “Jeg hadde
aldri likt mig ombord. Hvem som hadde skylden kan det være delte meninger om
[...] Skipperen trodde jeg var druknet. Jeg arrangerte det slik for ikke å bli eftersøkt.” (Norsk Kommuneforbunds Fagblad , 11/12 1939). I den næste version,
“Ungdom” (Dagens Nyheter, 30/5 1943), anvendes samme ordvalg, mens tonen
skærpes lidt i “Flukten fra nesten ingen ting: “Jeg mener ennu at jeg var i min gode
rett til å gjøre det. Forholdene var umulige ombord.” (Redningsskøyta julen 1947).
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I “Jul 1916” (Årstidene hefte 7/8) omtales rømningen overhovedet ikke, men da
denne tekst med få ændringer anvendes i Rejsen til Kjørkelvik (med titlen “Skjebne”;
efterfølgende i Årstidene hefte 11/12 som “Skjebne, II”) forsynes den med et forord,
der dels antyder de langtrækkende følger af rømningen, dels henviser til sandhedsværdien i de fiktive skildringer af den; inden for tidsrummet 1939-1953 er der
således forskellige versioner, der præsenteres som selvbiografiske, indtil den sjette
version i 1954 hentyder til endnu ældre skildringer som den mest dækkende
beskrivelse:
“Den 29. oktober ble jeg rammet av en ulykke, og jeg levde i skyggen av den
i mange år. [...] Den beretning som følger [...] har jeg forsøkt å forme mange
ganger, og jeg har nylig formet den om igjen, forhåpentlig siste gang.
Historien er sann, med de vidtrekkende forbehold en alltid må ta når en
skriver om sine minner, men den er ikke beretningen om ulykken, – som jeg
vel aldri får skrevet mer direkte om enn det er skjedd i noen av mine eldre
bøker.” (Årstidene hefte 11/12, s. 147).
Hvad angår hovedhandlingen i “Jul 1916” og de efterfølgende versioner, se p.
601-605.
13

Forbindelsen mellem sult og erotik er drastisk formidlet i “Sult”, en af epilogerne
til “Rotten” i Vi pynter oss med horn. Både epilogens titel og en beskrivelse i indledningen spiller bevidst på Hamsuns roman: “En kvalme grep ham. Han støttet seg
til husveggen og måtte kaste opp. Det ble bare til krampe. Magen var tom.” (Vi pyn ter oss med horn, s. 91). Efterfølgende kommer vold ind i billedet, da den anonyme
hovedperson i epilogen betages af en smuk pige og begår seksualmord; dette
aspekt findes ikke i Hamsuns bog, men i prologen til kapitlet skriver Sandemose
om jagtdrift og grusomhed som “rester av eldre former for parringsdriften” (jf. p.
141), og da morderen skal henrettes, fornemmer han, at de henførte tilskuere stirrer på ham på samme måde, som han selv stirrede på pigen; de vil huske dette
skuespil, som han selv huskede “hvor rart det var da hun skrek.” (s. 91). I det episke forløb står rottejagten som udtryk for “hordementalitet”.

14

Bibliografien anfører s. 405-416; skal være 305-316.

15

1941-versionen indeholder ingen aktuelle hentydninger, hvilket kunne skyldes
censuren, men heller ikke den to år senere svenske version omtaler krigen.
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16

Foranledningen var pressens og befolkningens optagethed af en dengang meget
omtalt kidnapning i Frankrig, som den danske fotomodel Lise Bodin var indblandet i. I “Må vi være her?”, et indlæg i Politiken, 12/3 1961, udtrykte Sandemose sin
forargelse over, at der i læserbreve var blevet udtrykt stor medlidenhed med Lise
Bodin, der stod til en længere straf i et fransk fængsel. Indsenderne havde blandt
andet henvist til hendes unge alder. Sandemose var kontant i sit angreb på de
følelsesfulde læserbreve: “Det skal være grenser også for oppfordringer til kollektiv perversitet [...] Det “ulykkelige pigebarn” er 20 år og like ansvarlig for sine
handlinger som De og jeg.”

17

Teksten ligger på flere måder i forlængelse af “Reaksjoner” i Efterskrift til “En flykt ning krysser sitt spor”, men den indledende, generelle opsummering i sidstnævnte
forekommer inkonsekvent: “Hvis vi alle var hysterikere i samme grad, blev det
levelig i verden, men vi er det dessverre ikke.” (s. 54). Ud fra Espens beskrivelse af
egne oplevelser af hysterikere, blandt andet af tante Oline, skulle man synes, at
livet i givet fald blev unødig anstrengende.

18

Beskrivelsen varieres i Brudulje, hvor det drejer sig om Espens oplevelse. Også her
ligger skuden ud for Islands kyst, men i stormvejr: “En kveld kom skipperen full
ombord. Han var fem og tyve år og hadde aldri før verdiget gutta et blikk. Nå
måtte han ha noen å briske sig for, og skjenket dem døddrukne.” (s. 100-101).

19

En detalje herfra, om redningsbåden der river sig løs, optræder kort i En sjømann
går i land (s. 25).

20

Jf. prologen til “Skipperen” i Vi pynter oss med horn: “[...] når en ordre falt, måtte den
følges blindt, øieblikkelig. Det kom et dypt alvor over ordrer til sjøs, de fikk aldri
form som høflige anmodninger.” (s. 40-41).

21

At alkohol spillede en rolle i Sandemoses eget liv, er der ingen tvivl om; biografierne Sandemose, Mannen fra Jante og Janteloven fortæller om Minefeltet, Theatercafeen m.v., så der henvises til dem for beretninger om Sandemoses drikkevaner og
baggrunden for opgørene med Den personlige Friheds Værn og Frimændenes
Forbund.
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14. DE FØRSTE ÅR I NORGE
FRA DANSK TIL NORSK FORFATTER
Selv om det er god skik at regne Sandemose for norsk forfatter efter 13/5 1930,
rykker bibliografien lidt ved dette billede, eftersom han efter sin flytning publicerer en halv snes nye tekster på dansk i 1930-1931. Det er klart, at for eksempel
“Den sidste Andejagt” (Aarhuus Stiftstidende, 17/5 1930) må være skrevet og
afsendt, før han rejser, hvilket også kan være tilfældet med et par andre af teksterne; artiklen “Byen og Bonden” (Morsø Folkeblad, 6/1 1931) angives i det efterfølgende indlæg “Borgeren og Forfatteren” (Morsø Folkeblad, 19/1 1931) at være
skrevet “for lang Tid siden” og sendt til avisen “for henad to Maaneder siden”.
Den første bog på norsk er En sjømann går i land, der udkommer 9/10 1931,
oversat fra et dansk manuskript i samarbejde med Gunnar Havstad. På dette
tidspunkt har Sandemose boet halvandet år i Norge, og følgende 7 tekster er blevet trykt på norsk:
“Chancen” (Hjemmet nr. 10, 8/3 1930), dansk titel: “Chancen” (1929).
“Fra slave til minister” (Hjemmet nr. 15, 12/4 1930), dansk titel: “Fra Slave til
Minister” (1930).
“Mandanerne var ikke bløtaktige” (Hjemmet nr. 25, 21/6 1930), dansk titel:
“Mandanerne var ikke blødsødne” (1930).
“Et minne” (Arbeiderbladet, 6/12 1930), dansk titel: “Et Minde” (1926).
“Rømlingen” (Hjemmet nr. 50, 13/12 1930, dansk titel: “En Rømningsmand”
(1927)/”Flygtningen” (1930).
“Det stripete beverskinn” (Arbeiderbladet, 14/3 1931), dansk titel: “Det stribede Bæverskind” (1925).
“Min klassiske svoger” (Tidens Tegn, 15/8 1931), dansk titel: “Grækerens
Flytning” (1928).
Fire af teksterne er dermed sandsynligvis hjulpet i vej gennem aftale mellem
søsterbladene Hjemmet i København og Oslo, mens de
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tre andre er Sandemoses eget forsøg på at få fodfæste i det nye land. Sammen
med En sjømann går i land må de give læseren indtryk af, at det drejer sig om en
forfatter med forkærlighed for emner og geografi, der ligger langt fra det hjemlige, og det ser ud, som om Sandemose gentager opskriften fra sit danske forfatterskab, hvor Nordamerika er baggrund for mange af teksterne først i
1920’erne.
Kort efter romandebuten på norsk følger “Skilte veier” (Arbeiderbladet, 28/11
1931), der som nævnt i kap. 8 stammer fra Fortællinger fra Labrador og bliver genstand for talrige omarbejdelser. Den næste oversatte novelle, “Piken fra
Newyeartown” (Arbeiderbladet, 19/12 1931), er mere letbenet og bliver ikke senere genoptrykt.
I december 1931 kommer Sandemoses første originale artikel på norsk, en
anmeldelse af Rolf Stenersens roman Godnatt da du (Under Tiden nr. 1, 1931).
Produktionen af nye tekster er sparsom i 1932: “Norske amasoner” (se p. 322324) publiceres i marts, og først i de sidste uger af året følger Klabautermannen,
en anmeldelse af Joseph Conrads roman Lord Jim (Dagbladet, 26/11 1932), novellen “Da julebukken blev skutt” (Arbeiderbladet, 24/12 1932), samt et enquetesvar
om “Fem bøker på en øde ø” (Hjemmet nr. 52, 24/12 1932). I 1932 foreligger der
kun en enkelt oversættelse, “Krig” (Arbeiderbladet, 10/9 1932), af en tidligere
trykt dansk tekst (“Krig”, 1925 og 1930).
Sammenlignet med den hektiske produktion i aviser m.m. i 1928 og 1929
syner ovenstående ikke af meget, men fire forhold spiller ind: For det første
skulle Sandemose lære sit nye sprog; for det andet omfatter perioden de to bogudgivelser En sjømann går i land og Klabautermannen; for det tredje er Sandemose
fra september 1931 og (mindst) et års tid frem optaget af arbejdet med En flykt ning krysser sitt spor; og for det fjerde forbedres hans økonomiske situation, da
han flytter til Norge – Sigurd Hoel udvirker, at Gyldendal Norsk Forlag det første års tid udbetaler ham 2.000 kr. Da kontrakten om En sjømann går i land underskrives i april 1931, er et af punkterne i den, at forlaget – som led i forskudsbetaling til Sandemose – indfrier gælden på i alt 5.500 kr.
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til de danske forlag Gyldendal og Hasselbalch (se Ole Storm: Janteloven, s. 199200).

EN SJØMANN GÅR I LAND
Sandemoses debutroman på norsk kan betragtes ud fra tre synsvinkler.
De første 10% af En sjømann går i land drejer sig om Espen som sømand, så
nogle få bemærkninger om dens relation til 1920’ernes søromaner er relevante.
De sidste 80% foregår i Beaver Coulee, hvorfor det er naturligt at se den i
sammenhæng med Ross Dane; i denne forbindelse diskuteres tidligere arbejder
om En sjømann går i land.
Og endelig er det den første bog om Espen, så det er nødvendigt at trække
nogle linier til Espen-bog nr. 2, En flyktning krysser sitt spor.1
Søroman
Det mest påfaldende ved Rurik-afsnittet er, at det ikke indeholder tegn på, at
Sandemose fire år tidligere havde udgivet Klabavtermanden. For mens romanen
fra 1927 på samme tid bevæger sig på et mytisk og et realistisk plan, og med hensyn til struktur og personkarakteristik er mere interessant end de tidligere
sømandsskildringer, ligger de første 10% af En sjømann går i land tættere op ad
Sandemose anno 1924. Beskrivelsen er ligesom i Mænd fra Atlanten koncentreret
omkring slid, hakkeorden og skipperens brutalitet, og man ser ikke så meget
som skyggen af en klabautermand eller andre myte-væsener. Romanen ser i
begyndelsen ud til “bare” at være en realistisk og kronologisk opbygget søroman med en temmelig usammensat Espen som hovedperson; Jorunn Hareide
har gjort opmærksom på, at drømme og syner først optræder i bogen efter flugten fra Misery Harbor, dvs. da Espen har behov for erkendelse (Høyt på en ving et hest, s. 77).
På ét punkt adskiller En sjømann går i land sig imidlertid fra Sandemoses tidligere bidrag til genren, inklusive Klabavtermanden: Synsvinklen. Med et par ultrakorte undtagelser er denne i

415
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 14: De første år i Norge

Rurik-afsnittet begrænset til Espen, og først da han kommer til Canada, er der
længere spring, hvor synsvinklen ligger hos Pedersen, Vilfred og andre. Der er
en højere grad af indføling og overhovedet ingen tvivl om, hvem der har fortællerens sympati, selv om karakteristikken af Espen undertiden er ovenfra og
ned.
Rømning er et motiv i flere tidligere tekster, og det er tidligere nævnt, at i
1920’ernes noveller om sømandslivet drejer det sig oftest om en flugt fra øjeblikkelige problemer, mens fænomenet i de ikke-fiktive tekster betragtes som en
reaktion på mødet mellem eventyrlyst og søens virkelighed. Der er et par tegn
på, at Espen er blevet sømand på grund af eventyrlyst; det er “hyggelig med
slike uvisse mål: Lissabon for ordre. Det kunde bli til hvad som helst. Slik skulde det være.” (En sjømann går i land, s. 11), og han er fuld af foragt over for sine
uerfarne jævnaldrende, der går hjemme i Jante (s. 13). Men Espens grund til at
flygte er mere eksistentiel: “Et halvt år til under svøpen ombord på Rurik, og han
ville aldri bli en ærlig mann.” (s. 35). Som allerede nævnt skal ordet “ærlig” i
denne forbindelse nærmest være synonymt med “fri” eller “selvstændig”, jf. de
talrige hentydninger til fængsel og trælleliv – hvis man tager ordet for pålydende, er der en vis portion ironi i, at Espen begår lovbrud ved at rømme og inden
for det halve år, som han tænker på med gru, i stedet bliver morder.
Espen rømmer naturligvis fra skipperens tyranni, men han rømmer også – i
hvert fald i sin egen forestilling – fra den livsbane, der ville være udstukket, hvis
han blev om bord. Mens han svømmer ind mod Deadman’s Point, føler han sig
som en mand “av personlig frihet for den eneste gangen i mitt liv” (s. 38). Den
personlige frihed, som flugten giver ham i dette øjeblik, kan imidlertid vanskeligt forliges med den tidligere omtalte skæbnetro på, at han er prædestineret til
at blive morder (se p. 220-221).
To Canada-bøger
Espen ankommer til Beaver Coulee en snes år efter, at Ross Dane slutter – hvis
man kan tage Pedersens alder som målestok. Der er andre gengangere fra
Canada-bog nr. 1: Ross selv (Eva Dane er
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død), Fredrik (før stavet Frederik), brødrene Huseby, Charles Villeneuve. Espens
udviklingshistorie udspilles imidlertid blandt nyere tilflyttere, først og fremmest
Maja og Sten Eriksen, familien Bodilsen og Røde Fane, der i September avancerer
til at blive hovedperson.
En sjømann går i land kan kategoriseres som Sandemoses Canada-bog nr. 2 og
hans Espen-bog nr. 1. Men selv om Espen også er hovedperson i En flyktning
krysser sitt spor, er det tydeligt, at Espen-bog nr. 1 har langt mere til fælles med
Ross Dane, hvis man tænker på stil, fortællemåde og personbeskrivelse, ligesom
teknikken bag de ikke så få humoristiske passager er den samme i de to bøger;
men på tre andre punkter er der væsentlige forskelle. For det første er drømme
og syner af en anden karakter; for det andet spiller fortid og identitet en langt
større rolle; og for det tredje er persongalleriet i Beaver Coulee nu mere sammensat, samtidig med at kolonien ikke længere er en verden i sig selv.
Drømme og syner har Jorunn Hareide gjort grundigt rede for i Høyt på en ving et hest; to citater viser den udvikling, der er tale om, og hvad der ligger bag
teknikken:
“[...] drømmene/synene i Ross Dane forteller ikke noe vi ikke allerede
vet, avdekker ikke hittil ukjente lag i psyken hos de drømmende [...]” (s.
66).
“Drømmene og synene i En sjømann går i land har først og fremmest
en strukturerende funksjon. De følger Espens erkjennelsesgang som et
folkeviseomkved, som gjennom små variasjoner understreker hvilket
stadium han er kommet til. De har en klart avdekkende funksjon [...]” (s.
87).
Jorunn Hareide fortolker drømmene på en skarpsindig og overbevisende
måde, og det eneste, som man kan sætte spørgsmålstegn ved, er hendes
bemærkninger om, at “Espens frigjøring går ikke langt nok. Særlig forholdet til
Gjatrid viser dette. [...] Det er temmelig stor avstand mellom henne og f.eks.
Felicia i Varulven.” (s. 87). For Espens frigørelse kan næppe gå længere – i
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En sjømann går i land. Når erkendelsen kan gå dybere i En flyktning krysser sitt
spor, skyldes det, at der i sidstnævnte bog redegøres langt grundigere for diverse traumer vedrørende for eksempel søskendeforhold og Jante, og disse traumer
har man kun et overfladisk kendskab til i En sjømann går i land. Når sidstnævnte bog blot i ganske få sætninger omtaler Espens liv før sømandstiden, må det
være Misery Harbor, der er det væsentlige, og dette punkt opnår Espen jo at
komme til klaring over; Espen er født og opvokset i Jante, men en beskrivelse af
byen og Janteloven ville blive yderst mangelfuld, hvis man kun havde de spredte hentydninger i Espen-bog nr. 1 at gå ud fra.
Og hvad angår Gjatrid er sammenligningen med Felicia næppe holdbar – for
hvilken Felicia er der tale om? Ved bogens slutning har læseren kun stiftet
bekendtskab med en Gjatrid i alderen 15-19; Felicia er ca. 41, da hun dør i 1958,
og når hun giver indtryk af at være en intelligent og selvstændig person, som
Jorunn Hareide nævner (s. 87), er det utvivlsomt, fordi man bygger på det kvantitativt dominerende billede, der tegnes i årene 1950-1958, dvs. da hun er voksen. De glimt, som man får fra 1934-tidsplanet i Varulven, er naturligt nok
væsensforskellige fra de senere, men det er jo dem, der må tages i betragtning,
hvis hun skal sammenlignes med Gjatrid.
Personerne i Ross Dane er handlingsmennesker, optaget af nuet; der er ikke
overskud til at beskæftige sig med fortiden. I tråd hermed beskrives hovedpersonens mange år i USA i et par sætninger, og vedrørende barndommen i
Danmark hører man kun om en enkelt erindring.
I forbindelse med En sjømann går i land kan man tale om to aspekter af Espens
fortid: Opvæksten i Jante – og Misery Harbor. Jante er ikke viet en sammenhængende eller dybtgående beskrivelse, men en citatmosaik giver et indtryk af
Espens mening om byen og dens normer:
“Man hadde sett noe og man hadde lært noe. Men hvad hadde hans jevnaldrende? Pøh! Espen var full av forakt for dem
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som gikk hjemme i Jante og innbilte sig noe.” (s. 13).
“Engang følger hun [Eva] mig til Danmark, og der vil alle se at jeg
allikevel var noe til mann. Mine brødre vil glemme at jeg bare var
dumme Espen. De vil skryte av mig [...]” (s. 57).
“Jeg er reist ut i verden for å seire over Jante i Danmark. [...] Jeg vil ta
nederlag efter nederlag til jeg lærer å vinne. Jeg gir mig ikke, jeg gir mig
aldri, aldri.” (s. 63).
“Hans søsken sa kanskje nu og da et ord om ham som falt overbord,
men hørte han det ikke tydelig: Det var nok det beste for ham.” (s. 94).
“Han hadde kjempet mot det over-eksponerte Jantekravet at slik
skulde en riktig mann ikke være. De hadde lært ham hanhundmoral på
gatene, til hans ungdom var blitt en lang og tutende hundefortvilelse.
[...] I natt hadde han overtrått Jantelovens alfa og omega.” (s. 163;
Sandemoses fremhævelse).
“Jeg er jo bare en arbeidsmanns sønn fra Jante.” (s. 232).
Tankerne om byen dukker op gennem hele bogen, og flugten fra Jante, fra
Rurik og fra Misery Harbor bliver ét i Espens bevidsthed: Hans hidtil mislykkede flugt fra undertrykkelse. John Wakefields hån resulterer i, at nederlaget i
Misery Harbor føles stærkest; reaktionen bliver drab, som efterfølgende får
Espen til at bore i sin identitet. At han myrder John Wakefield kan i første
omgang opfattes som et udslag af jalousi, men på et andet plan myrder han
noget i sig selv, Espen fra Jante – jf. at Espen i Misery Harbor kalder sig Jack,2 en
afledning af John, og da han kort efter møder John Wakefield, vil han gerne have
denne til ven. – Ved slutningen af bogen mener Espen, at John Wakefield havde
fortjent at dø, men eftersom han i samme åndedrag husker det gamle mundheld
om, at tiden læger alle sår, er det muligt, at han er nødt til at overbevise sig selv
om det retfærdige i handlingen for ikke at blive hjemsøgt af traumer resten af
livet.
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Ud over den proces, der kan følges gennem drømmene, får man en skildring
af hovedpersonen gennem hans tanker om de piger/kvinder, der spiller en rolle
i bogen: Eva er den sarte jomfru, “Guds moder” (s. 53), mens Gertrude er en
nødløsning og for let at få fat i,3 så det er madonna-luder-komplekset, der dukker op igen. Da han i Canada møder Maja, er han tryg ved, at den kyske forelskelse i hende vil bestå i at “knele og tilbe hennes gudsmoderlighet” (s. 81),
mens det er Kristine, som sørger for, at han får et fornuftigt forhold til sit driftsliv – og uafvidende gør hun dermed sit til, at lillesøsteren kan gifte sig med en
mand, i hvem forelskelse og seksualitet ikke udelukker hinanden.
I Ross Dane kommer Ross med sin dominerende personlighed let til at skygge
for bogens andre figurer, der er ridset op med hurtige og anskuelige træk; desuden er han en af koloniens grundlæggere. I En sjømann går i land spiller han en
tilbagetrukken rolle som aldrende konge; bogens hovedperson ankommer til et
(tilsyneladende) velkonsolideret samfund, og det er via hans øjne og ører, læseren fornemmer spændingerne. Disse skyldes i denne bog ikke racemodsætninger eller temperamentsforskelle, men religion, politik og moralbegreber. Hertil
kommer, at kvindeskikkelser som Maja og Kristine næppe kan forestilles inden
for rammerne af Ross Dane, ligesom Vilfreds politiske overvejelser ville føles
som fremmedelementer i den handlingsprægede bog. Også en type som Røde
Fane, som Espen har svært ved at blive klog på, hører udpræget hjemme i
Canada-bog nr. 2.
Omverdenen gør sig gældende på en anden måde: Jernbanerne har en finger
med i spillet vedrørende udvandringen, Sten Eriksen skriver en artikel til en
dansk avis (jf. kap. 12 note 42) – og måske det også hører med til de nye og mere
civiliserede tider, at Jens Abildgaard kan blive arresteret i Canada for et bedrageri, han begik i København. Desuden er der en mere detaljeret skildring af produktion og afsætning.
I “Morderpsykologi og hvetepriser” (Konfrontasjoner, s. 89-101) hævder Willy
Dahl, at borgerlige litteraturforskere har leveret
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en skæv fortolkning af En sjømann går i land, fordi de kun har set på det individuelle i romanen og derfor har forstået virkeligheden på en fragmentarisk måde
(s. 101). I stedet læser han den som “en økonomisk samfunnsroman. Den forteller om et lite samfunn som holdes i et jerngrep av mektige, upersonlige krefter
i det større samfunnet omkring. Disse kreftene konkretiseres i begrepet hvete priser.” (s. 92; Dahls fremhævelse). I forlængelse heraf redegør han for pendlingen mellem det økonomiske og det personlige i bogen, behandler fremmedgørelse, og ser Beaver Coulee som symbol på kapitalismen.
Det er let nok at være enig med Dahl i, at Espen – og Sten Eriksen – får øget
økonomisk indsigt, og at hvedeprisernes udvikling er bestemmende for diverse
reaktioner og refleksioner i En sjømann går i land. På den anden side kan dette
også siges at være meget selvfølgeligt i et landbrugssamfund og derfor bare et
realistisk træk i bogen; og at hvedepriserne bliver “et slags gjennomgangstema”
(s. 94) forekommer at være en overdrivelse. Artiklen leverer en ny og spændende indfaldsvinkel, og Dahl gør klart rede for de bagvedliggende teorier, men
spørgsmålet er, i hvor høj grad et par af hans konklusioner er holdbare:
1) Espens reaktioner i Rurik-afsnittet karakteriseres som individualistiske og
primitive. Det fremstår nærmest som en bebrejdelse, at han på dette tidspunkt
ikke har gennemskuet en større sammenhæng; men han ville være en ren helgen – og højst utroværdig som romanfigur, hvilket vel også må spille en rolle –
hvis han som 17-årig midt i mishandlingen og undertrykkelsen gav sig til at
opfatte skipperen og styrmanden som ofre for et økonomisk system.
2) “Hos Sandemose lønner det seg alltid å søke etter den sosiale sammenheng.” (s. 95). Denne tese udvikles ikke i artiklen, hvilket naturligvis kan skyldes den begrænsede plads, der er til rådighed, men i adskillige af romanerne
spiller den sociale sammenhæng en ubetydelig rolle. September er for eksempel
koncentreret om en kærlighedshistorie, i Tjærehandleren sætter Audun Hamre
sig uden for samfundet, og i Varulven udforskes de mørke kræfter oftere ud fra
en personorienteret end ud fra en
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social synsvinkel. Willy Dahls analyse af individ og økonomi ville også have
relevans for de andre Espen-bøger, men det er tvivlsomt, om en undersøgelse af
resten af forfatterskabet ville være lige så givtigt.
3) “Den hele, fulle og trygge kjærlighet kan Espen bare oppleve når han er
blitt seg bevisst sin egen plass i tilværelsen. Denne bevisstgjøringen er ikke individualistisk, den er sosial, politisk.” (s. 100). Dahls argument herfor er iagttagelsen af, at to gange nynner/synger Espen “Internationale” umiddelbart før
han kommer til klarhed over sine egne følelser over for henholdsvis Katrine og
Gjatrid. Men bortset fra titlen på sangen (som i anden omgang i øvrigt synges
på Vilfreds opfordring) er der ikke noget, der tyder på, at Espens erkendelse er
noget som helst andet end netop – individualistisk. Han ender jo ikke med at
gifte sig med Gjatrid, fordi hans bevidstgørelse ikke var fuldt udviklet under
affæren med Kristine, og hans ønsker og fremtidsmål udvikler sig ikke i social
og politisk retning.
Ovenstående indvendinger rokker imidlertid ikke ved, at Dahl sætter romanen ind i en ny og interessant sammenhæng, hvor der fokuseres på livet i Beaver
Coulee i stedet for på mordet.
Et andet eksempel på en konsekvent, men i dette tilfælde mindre givende indfaldsvinkel til romanen, er “Sandemoses stemmer” af Bjarne Thorup Thomsen
(Edda hefte 1, 1992). I denne artikel diskuteres En sjømann går i land på baggrund
af Mikhail Bakhtins ideer om polyfoni, men uden at den kompetente gennemgang af dette teoretiske fundament fører frem til en tilfredsstillende beskrivelse
af romanen – bl.a. fordi artiklen indeholder diverse fejl og postulater.
1) Det er forkert, at Sandemose tilbragte “tre perioder af sit liv i Canada”,
eftersom Newfoundland først blev en canadisk provins i 1949. Der kan kun
være tale om rejsen 1927-1928, og i to af de seks måneder, som rejsen strakte sig
over, befandt han sig i øvrigt i USA. Der er heller ikke belæg for, at Sandemose
“livet igennem” legede med tanken om at emigrere over Atlanten, for han opgiver ideen herom efter rejsen til Newfoundland i 1938.
2) Thomsen mener, at Sandemose demonstrerer en “afvisning af
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det eksotiske, dovne, lumre og lidenskabelige syd”, men dette rimer ikke med
beskrivelsen af – for eksempel – Caribien i “Tropenatt”, hvor det tropiske og
eksotiske kaos fascinerer fortælleren; i Brudulje (hvori artiklen optages) findes
desuden en positiv skildring af Puerto Rico og den for Sandemose højst anerkendende generalisering, at sydboen “unte andre livet” (s. 105). Syden repræsenterer her en modvægt til det klamme Newfoundland, som Espen er flygtet
fra, og til den problematiske tilværelse hjemme i Norge. Desuden bærer skildringerne af Italien fra 1950’erne og 1960’erne præg af, at forfatteren føler sig
godt tilpas dér, og også i “Feber og vin” hedder det, at det er “et særmerke for
menneskene i Syden at de kan la folk gjøre hva fageren de vil” (Aktuell nr. 40,
17/9 1960), hvilket stemmer overens med det livssyn, som Erling Vik prædiker
i Varulven.
3) Espen rømmer ikke i rum sø, og der er ingen tegn på, at han har “sine
undertrykkere fra skibet i hælene”.
4) Mordet på John Wakefield indtræffer næsten 20% inde i En sjømann går i
land, så det må siges at være en overdrivelse, at romanen starter med et mord;
desuden mener Thomsen, at der i Espens verden er dødsstraf for Johns “overgreb mod kvindelig kyskhed” og mod Espens selvfølelse, men han overser, at
Espen ikke går i mordtanker, da han vandrer alene rundt, og at han først stikker
kniven i John, da han provokeres af denne.
5) Vedrørende Espens blindhed finder Thomsen en sammenhæng mellem
denne og hans forhold til Kristine; men hvis der her skulle være tale om forsynets straf, er det svært at vide, hvad man så skal stille op med episoden om bord
på Rurik (som ikke forklares i artiklen).
I “Aksel Sandemose and Canadian Prairie Fiction” (English Literature of the
Dominions, s. 51-59) sætter Jørn Carlsen En sjømann går i land og de to andre
Canada-romaner ind i en ny og interessant sammenhæng ved at henvise til
canadisk litteratur og litteraturkritik om nybyggere og prærien fra især de første tiår af 1900-tallet. Han finder, at Sandemoses bøger i langt højere grad tilhører den realistiske end den romantiserende del af prærielitteraturen, og i forbindelse med Charles Villeneuve og
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hans familie trækker Jørn Carlsen desuden en linie til Margaret Laurences fem
bøger om Manawaka (1964-1976); men artiklen tyder samtidig på et overfladisk
kendskab til Sandemose:
1) Fødselsåret flyttes helt tilbage til 1888, og året for ægteskabet med Dagmar
angives som 1920 i stedet for 1921.
2) Sandemose havde ingen “experiences in Canada in 1917” (s. 53).
3) Vedrørende Espens reaktion på Evas og John Wakefields samleje hedder
det: “Espen’s world collapses, he starts drinking, and when John Wakefield tells
Espen shortly after [...]” (s. 57); “starts drinking” lyder som om Espen bliver forfalden til alkohol i den efterfølgende periode, og sætningen som helhed dermed
som om mordet begås nogen tid efter, i stedet for ganske få timer senere.
4) Det er ikke Ross Dane, der i En sjømann går i land er 97 (han er mellem 60
og 70), men Pedersen; og sidstnævnte er i September ikke 107, men 111.
5) Jørn Carlsen mener, at Røde Fanes navn skyldes “his socialist ideals”, men
forklaringen i bogen er en anden:
“Hans navn var noe på van, og da fornavnet lød som rød, het han i
begynnelsen Røde Fa’n, fordi det passet så godt, men alderdommen og
presten som heller tok gud[s] enn djevelens navn forfengelig, overdøvet
ungdommen ved iherdig å kalle ham Røde Fane til det gikk igjennem.”
(En sjømann går i land, s. 90; Sandemoses fremhævelse).
Det oprindelige hollandske navn er dermed Ruud van et-eller-andet.
To udgaver af Espen Arnakke
I 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor skriver Sandemose i forordet, at “i
En sjømann går iland fortelles forhistorien til En flyktning krysser sitt spor.” (s.
12). Umiddelbart er der nok nogle læsere, der ville mene, at det forholder sig
omvendt: At vi i En flyktning krysser sitt spor hører om Jante-opvæksten, der
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fører frem til mordet. Men “forhistorien” skal åbenbart i denne forbindelse betyde mordet, mens erkendelsesprocessen står som det væsentlige. Imidlertid
begyndte arbejdet på En flyktning krysser sitt spor først, da En sjømann går i land
lå i trykken, og hvis man lægger de to romaner ved siden af hinanden, ser man
diverse inkonsekvenser, koncentreret omkring tiden efter rømningen.
I En sjømann går i land kommer Espen en nat i oktober i land nordvest for
Deadman’s Point og går derpå i retning af Cat Harbor. Af det følgende kapitel,
der starter i januar, fremgår det, at han har arbejdet i Millertown-skovene og i
øvrigt set en del af Newfoundland; han tager fra Kelligrews til Misery Harbor,
hvor han møder John Wakefield, flygter efter mordet i retning af St. John’s, og
to år senere møder læseren ham i Beaver Coulee; om den mellemliggende periode ved man ikke andet, end at han en tid har opholdt sig i Ontario. De første
uger efter rømningen hører man dermed ikke meget om, og det ser ud til, at
Espen klarer sig på egen hånd.
I En flyktning krysser sitt spor skjuler han sig hos Walter Shece – grunden kan
kun være, at kaptajnen på Rurik leder efter rømningsmanden, så Espen må her
frygte, at han ikke anses for ganske død. Han aner så småt en fremtid sammen
med Walters smukke datter Ishbel,4 der med faderens velsignelse tager sig kærligt af ham, og fantaserer om at slå sig ned på Newfoundland som fisker:
“Sjelden har jeg hatt det så fint som der, og hadde giftet mig med Ishbel
hvis bare den gamle hadde antydet et ønske derom. Der gikk jeg og var
kommet hjem, i et døgn eller to [...] nu vet jeg at hos Walter Shece var jeg
en kort stund kommet inn i Adamsens låve, den var varm og hjemlig og
brente ikke.” (1933-udg. s. 280, 1955-udg. s. 280).
Derpå viser Walter tydeligt sin irritation og modvilje – som måske bunder i
jalousi? – over for Espen, der rejser videre.
Jorunn Hareide diskuterer Adamsens lade i Høyt på en vinget hest, s. 96-99, og
Einar Eggen i Espen Arnakke og hans verden, s. 50-60.
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Laden er et både omfattende og dunkelt symbol, men én af dens funktioner er,
at den repræsenterer den forbudte og tillokkende seksualitet; Vilhelm Arnakke
forbød børnene at gå derover, og Espen husker som “den store lykke”, at han og
lillesøsteren Agnes spiste æbler i høet.
Espen oplever hos Walter Shece alt det, han drømte om i Jante. På den ene
side ser det ud til, at faderskikkelsens accept er væsentlig, for da den falder bort,
rejser han – han bruger tilmed ordet “rømte”; han tager ikke kampen op, og han
tænker ikke på at tage Ishbel med sig. På den anden side kan hans afrejse ses i
sammenhæng med bemærkningen om, at selv om man kunne få sin søster, ville
man næppe have hende; det er ideen bag forbudet, og de tabubelagte ønsker,
som det afstedkommer, der optager ham. 5
Det skal tilføjes, at en mere prosaisk grund til Espens “flugt” også antydes:
Selv om Ishbel er smuk, er hun mørk i huden, og det bryder Espen sig ikke om.
I “Mørket i låven”, der følger umiddelbart efter historien om Ishbel, fortæller
Espen om en episode fra Spanien, hvor han en mørk aften vil lægge sig til at
sove i en høstak. Den huser i forvejen en kvinde, der efter den første forskrækkelse tager særdeles gavmildt imod ham, men da Espen næste morgen opdager,
at det er en neger, tager han benene på nakken: “Jeg kjenner ikke noe til raseproblemene – men blev altså nokså uventet presentert for et av dem. Jeg løste
det ikke. Jeg valgte min sedvanlige metode og sprang fra det.” (En flyktning krys ser sitt spor, 1933-udg. s. 278, 1955-udg. s. 383). Placeringen af kapitlet understreger karakteristikken af Espen som én, der på dette tidspunkt i sit liv løber fra
problemerne, men fortæller også noget om hans syn på den ellers så forjættende Ishbel. Titlen kan forstås på flere måder; “mørket” er konkret, dels vedrørende tidspunktet på døgnet, dels vedrørende det sorte ansigt, som Espen ser
næste morgen, men det er også en mørk del af Espen, at han reagerer på denne
måde. Som anført drejer det sig om en høstak, men “låven” skal samtidig associere til Adamsens lade, der er fyldt med det ukendte og uigennemskuelige.6
Intet i En sjømann går i land henviser til Newfoundland-mellemspillet med
Ishbel, og tilføjelsen må ses i forbindelse med
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Espens talrige spekulationer vedrørende Adamsens lade. Det er en del af forklaringen på, at Espen i En flyktning krysser sitt spor kan se på Newfoundland
som sit andet eventyrland (dvs. perioden før mordet på John Wakefield) – men
samtidig forekommer det inkonsekvent, at Walter og Ishbel overhovedet ikke
nævnes, da Espen sidst i bogen opsummerer sin tid på Newfoundland fra rømningen indtil arbejdet i tømmerlejren, hvor han “fri og alene” oplever øen og
nævner talrige stednavne (jf. p. 398-399). Her ser det ud til, at han (som i En sjø mann går i land) straks begiver sig af sted fra Deadman’s Point i retning af Cat
Harbor – og dermed uden at skjule sig på grund af skipperens eftersøgning.7
I begge bøger arbejder Espen en tid i skoven, men den næste inkonsekvens
dukker op i forbindelse med John Wakefield. I En sjømann går i land er der ingen
tvivl om, at de mødes første gang i Misery Harbor, men i En flyktning krysser sitt
spor har Espen en anden forklaring:
“Ser du, det var ikke så greit da jeg møtte John i Misery Harbor. For jeg
hadde møtt ham før. Dette har jeg aldrig tidligere fortalt noen, men vi
var i samme skogsleir, i noe som heter Harewood.” (1933-udg. s. 285,
1955-udg. s. 388).
Det hedder også her, at ved gensynet begynder John straks at forfølge Espen,
og at han er fyldt med giftige bemærkninger; afsnittet skal således pointere
Espens uvilje mod at blive konfronteret med fortiden og en Jante-inkarnation.
Fortælleteknisk er dette en udmærket pointe, hvis man ser den isoleret i En
flyktning krysser sitt spor, men oplysningen giver ingen mening, hvis man ser den
i sammenhæng med En sjømann går i land; og forklaringen i førstnævnte om, at
mødet i Harewood hidtil har været en hemmelighed, er naturligvis ikke vandtæt, hvis man for eksempel ser på sætningen “Store John Wakefield vilde Espen
gjerne ha til venn” (En sjømann går i land, s. 48).
Endnu en inkonsekvens gælder for de divergerende beskrivelser af Espens
reaktion umiddelbart efter mordet. I En sjømann går i land går det op for Espen,
at han er morder, og han vælter liget
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ud over en klippeskrænt og ned i en mose. I En flyktning krysser sitt spor lægger
Espen sig derimod først på knæ og beder for John Wakefield, og når denne
detalje er med i bogen, er det fordi Espens hang til teologi i årene lige efter mordet skal understreges: “Zoologen vil vite. Teologen er den som ikke vil vite. Jeg
kvalte zoologen, psykologen og morderen i en pøl med teologi.” (1933-udg. s.
253, 1955-udg. s. 227). Bønnen for John Wakefield udspringer af skolens undervisning i “åndsforvirring”, og omtalen af Espens tre blinde år efter Misery
Harbor skal stå som en modsætning til det stadie, som han er nået til gennem
psykologien og selverkendelsen. Men igen: Ligesom det er tilfældet med Ishbel
og mødet med John i Harewood, rimer beskrivelsen ikke med En sjømann går i
land, for i sidstnævnte bog er der ganske vist to uomtalte år efter mordet, men
ingen antydning af, at Espen har teologiske prætentioner. Derimod tænker han
på hele perioden siden rømningen som “seks hete ungdomsår” (s. 305).
I En sjømann går i land tager Espen, som allerede nævnt, til St. John’s og senere videre til Canada; det lyder, som om han gerne vil væk fra Newfoundland i
en fart. I En flyktning krysser sitt spor vælger Espen en anden udvej: “Bare de første ukene fryktet jeg opdagelse, så kom jeg til Nova Scotia, og til sjøs igjen.”
(1933 udg. s. 368; 1955-udg. har s. 448 et lidt andet ordvalg, uden henvisning til
Nova Scotia).
Hvilket vil sige, at i denne bog kommer Espen aldrig til at blive farmer i
Beaver Coulee, og det er ikke oplyst, hvor han møder Gjatrid; han stifter først
bekendtskab med Canada en halv snes år efter mordet.8
Den sidste inkonsekvens i forbindelse med de to første Espen-bøger drejer sig
om navnet på lillesøsteren; i En sjømann går i land hedder hun Eva, ligesom
pigen i Misery Harbor, hvilket giver anledning til drømme om idylliske spadsereture på stranden, hvor Espen er i selskab med to gange Eva. Navnet rummer
naturligvis alverdens kvindelighed, men måske der ligger mere i det end den
rene idyl: I “Fædrenes Synd” (se p. 215-219) forelsker Bjarne sig åbenbart i en
pige, fordi hun minder ham om søsteren, og det er
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nærliggende at tro, at også Espen (ubevidst) er disponeret for at overføre sine
følelser til navnesøsteren, for han tænker på hende som “den piken som jeg har
kjent hele mitt liv” (s. 57). I den følgende Espen-bog, hvor incestønsket er tydeligt og Espen talrige gange omtaler det, har søsteren fået navneforandring til
Agnes,9 hvilket camouflerer grunden til hans optagethed af Eva -bortset fra at
dette navn måske har forekommet Sandemose lidt for tydeligt, når Espen bl.a.
husker sin søster i forbindelse med æblespisning.
Som det ses af ovenstående, giver En flyktning krysser sitt spor dermed en ny
version af væsentlige detaljer i Espens liv både før og efter mordet: Ishbel, det
første møde med John Wakefield, bønnen over ham samt tiden efter
Newfoundland – og som nævnt p. 221 er Espens prædestination som morder
også fremstillet forskelligt. Det drejer sig hverken om uddybning eller tilføjelser,
som det er tilfældet med Der stod en benk i haven, men om ting, der er i direkte
modstrid med den første historie om Espen, og som giver et andet billede af
ham. Faktisk udraderes de sidste 80% af En sjømann går i land.
Det må siges at være hurtigt, Sandemose korrigerer sig selv. Den eneste mulige forklaring er, at mordet og Jante har fungeret som kernepunkter til videre
bearbejdelse – Jante nævnes allerede s. 13 og Jantelov s. 164 i En sjømann går i
land; titlen på Espen-bog nr. 2 er skjult i sætningerne “han torde ikke gå bakenom billedene og krysse sitt eget spor” (s. 94) og “Han hadde gått i ring før og
vært nær sporet sitt. Nu våget han redd å krysse det.” (s. 137). For at sige det lidt
firkantet: Den Espen, som i slutningen af romanen skal giftes med den gravide
Gjatrid og har en fremtid i Canada, har ikke behov for den Jante- og selvanalyse, som Espen i En flyktning krysser sitt spor først vover at foretage sytten år efter
mordet; Espen nr. 1 ligger som type nærmere Vilhelm, der i Ungdomssynd også
har mord på samvittigheden, men slår sig ned i den canadiske ødemark med
Elna og deres nyfødte søn.
Men for Sandemose må erkendelsesprocessen i En flyktning krysser sitt spor
have været langt væsentligere end den
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udviklingshistorie, som den tidligere bog opridser, hvorfor det bliver nødvendigt at ignorere Beaver Coulee og lade Espen stå til søs som starten på de tre
blinde år; i stedet for at drage vestpå til en ny tilværelse, må han tilbage over
Atlanten.
EN FLYKTNING KRYSSER SITT SPOR
Forskningen
Fire forskere har indgående beskæftiget sig med 1933-udg. af En flyktning
krysser sitt spor: Einar Eggen, Johannes Væth, Jorunn Hareide og Anna Forssberg
Malm.
Einar Eggens Espen Arnakke og hans verden blev udgivet i 1981, men det oplyses i forordet, at afhandlingen blev til som hovedopgave (speciale) 25 år
forinden. Hvad angår sekundærlitteratur, har materialet dermed været yderst
begrænset – hvilket ikke har hindret Eggen i at gennemføre en skarpsindig læsning af bogen, koncentreret omkring en værdifuld redegørelse for symboler og
kronologi.
Johannes Væth har især undersøgt bogens forhistorie og Sandemoses bearbejdelse af egne oplevelser – turen fra Wahrheit til Dichtung, fra erindringer til
komponeret fiktion og/eller myteskabelse. Aksel Sandemose og Jante og Nykøbing
og Jante rummer meget nyt materiale; det samme gælder for artiklerne
“Omkring “En flyktning krysser sitt spor”” og “Virkelighedens spor i
Sandemoses forfatterskab” (begge optrykt i På sporet af Sandemose).
I Høyt på en vinget hest klarlægger Jorunn Hareide den betydning, som Espens
drømme og syner har for hans erkendelse; hun koncentrerer arbejdet omkring
den forbindelse, som “den hellige trekant” har med Misery Harbor.
Endelig rummer Anna Forssberg Malms afhandling Att veta eller inte veta en
grundig analyse af de strukturer, der ligger bag jeg’ets fortællemåde. Med baggrund i Jacques Lacans teorier om metonymi og metafor ser forfatteren En flykt ning krysser sitt spor som en metafiktiv tekst og kaster ikke mindst nyt lys over
betydningen af Halfway Mountain i epilogen.
Den eneste grundige sammenligning mellem 1933-udg. og 1955-udg.
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er desværre aldrig kommet på tryk; det drejer sig om Jan Järnebrands trebetyg suppsats fra 1966, “En flyktning krysser sitt spor – 1933 och 1955”, hvori der
minutiøst gøres rede for ligheder og forskelle, herunder sproglige rettelser og
inkorporeringen af næsten hele Der stod en benk i haven i 1955-udg. Järnebrand
opholder sig bl.a. ved sidstnævnte udgaves “dobbelteksponering” og
Sandemoses skiftende holdning til diverse ting: “Det som är relevant när F33
respektive F55 utformas är nämligen dels den unge Espen Arnakke, dels Aksel
Sandemose i skrivande stund.” (s. 12). Vedrørende mordet på John Wakefield
finder Järnebrand, at det i 1955-udg. nedtones som privat opgør og i højere grad
ses som symbol på den destruktionsdrift, som Janteloven har afstedkommet (s.
21), samtidig med at 1955-udg. indeholder flere afsnit, der er præget af tolerance og forsoning. Konklusionen er, at 1933-udg. er en mere helstøbt bog: “[...] i
F55 sker gång på gång en Verfremdung: författaren = Aksel Sandemose av år
1955 kommer ideligen in med kommentarer, inte bara till Jante utan ofta också
till boken En flyktning.” (s. 33; Järnebrands fremhævelse).
På linie hermed ser man, at Einar Eggen og Jorunn Hareide bygger deres iagttagelser på 1933-udg.; men selv om der er almindelig enighed om, at 1955-udg.
er kunstnerisk svagere og rummer diverse inkonsekvenser på grund af de forskellige tidsplaner,10 bør det tilføjes, at bogen er interessant, hvis man ser den
som en fase i det spil mellem forfatter, (jeg)fortæller og hovedperson, som
Sandemose indleder, da han gør afsnit fra Brudulje til sin selvbiografi (se p. 581585), og som han viderefører med udgivelsen af Varulven og Felicias bryllup. – I
“Hulemotivet hos Aksel Sandemose” skriver Asmund Lien, at “bitterheten i originalutgaven er dempet ned til fordel for en mer analytisk, temperamentsløs
kommentar [i 1955-udg.]” (Samtiden 1970), og Lien opfatter huleskildringen i
“Dagen” (Årstidene hefte 4) som forfatterens beskrivelse af at have bortjaget den
dæmon, der afstedkom aggressiviteten i 1930’ernes bøger.
Erik M. Christensen går i “Jante eller Anarki” (Nytt lys på Sandemose) overvejende ud fra 1955-udg. og mener grundlæggende,
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at selv om Einar Eggens analyse er en dybtgående psykologisk beskrivelse af
Espen Arnakke, sprænger Sandemoses bog de grænser, som Eggen sætter op:
“[...] læseren véd ikke ret, om bogen efter forfatteren Sandemoses intention skal læses som fiktion eller som en form for selvbiografisk nøgleroman. [...] Jeg accepterer Espen Arnakkes delvise lighed med Aksel
Sandemose, og jeg betragter teksen alt i alt som et gennemarbejdet
udtryk for Espen Arnakkes definitive, uomgængelige nederlag.” (s. 202203).
Efter en koncis gennemgang af anarkismens teori(er), herunder en påvisning
af Johannes V. Jensen som muligt forbillede for Sandemose,11 følger ikke færre
end 70 citater fra 1955-udg. til støtte for det synspunkt, at Espen Arnakkes kritik af samfundsordenen er baseret på en anarkistisk tankegang. Pointen i artiklen er imidlertid, at det, som Espen selv vil se som en frigørelse fra Jante, i stedet vidner om hans nederlag.
Som Erik M. Christensen selv anfører, fremlægges citaterne løsrevet fra
bogens sammenhæng; til gengæld er der unægtelig mange af dem, og man kan
så diskutere, om det i sig selv er et bevis for tesens holdbarhed. Artiklen udtrykker en original indfaldsvinkel, men når spørgsmålet om forfatter og jeg-fortæller optræder både først og sidst, er det fristende at fremsætte en anden kættersk
hypotese: Med baggrund i, at man uden besvær kan finde 70 andre citater, der
både i 1933-udg. og i 1955-udg. vidner om en individualistisk sejr over Jante for
Espen Arnakke, kan man overveje, om forfatterskabet i samfulde 43 år, 10 måneder og 27 dage skal læses som et nederlag for Aksel Sandemose.
Et arbejde af en anden karakter end de ovennævnte er artiklen “Trekanten,
dobbeltgængeren og den enarmede tyveknægt” (Kredsen nr. 2, 1990), hvori Hans
J. Lundager Jensen behandler En flyktning krysser sitt spor med afsæt i René
Girards teori om mimetisk begær. Lundager Jensen er tydeligt nok en kender af
Girards univers og argumenterer energisk for, at den franske
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forsker og Sandemose “uafhængigt af hinanden kommer til de samme resultater” (Kredsen, s. 8), men som helhed er artiklen generaliserende og lider af skæv
vægtning. Dette skyldes sandsynligvis, at det overordnede mål med artiklen
egentlig ikke er at påvise noget vedrørende Sandemoses forfatterskab, men at
bruge det som en bekræftelse på Girards teori – hvilket vil sige, at kvaliteten af
Sandemoses tekster beror på, i hvor høj grad de svarer til denne teori. Resultatet
er, at samtidig med at “Trekanten, dobbeltgængeren og den enarmede
tyveknægt” indeholder adskillige præcise iagttagelser vedrørende detaljer i
romanerne, fremlægges nogle hypoteser, som det er vanskeligt at følge.
1) Det hedder, at Sandemoses “sande styrke” viser sig ved, at vægten i den
erotiske trekant flyttes fra objektet til rivalen, således som det også er tilfældet i
Girards teori, og 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor foretrækkes frem for
1933-udg., eftersom det er i førstnævnte, at Lundager Jensen ser sin tese underbygget. I tråd hermed koges forfatterskabet ned til at beskæftige sig med ét
enkelt tema – lånt lyst eller mimetisk begær, som alle andre temaer underordner
sig (Kredsen, s. 7, 8, 23, 33); dette må siges at være en kraftig reduktion af de
mangfoldige tekster, selv om det også et sted hedder, at Sandemose er besat af
syndebukkefænomenet (s. 31). – I øvrigt skriver Lundager Jensen, at 1955-udg.
“ved siden af visse modificerede bearbejdelser også inddrog stoffet fra senere
Espen Arnakke-bøger.” (s. 15). Det drejer sig imidlertid kun om én, nemlig Der
stod en benk i haven, og tilsyneladende er Lundager Jensen ikke klar over, at de
kapitler, som han fremhæver, stammer fra denne bog og ikke er resultatet af en
bearbejdelse af partier i 1933-udg.
2) En tese i artiklen er, at “Sandemose arbejder sig ud af psykoanalysen.” (s.
26; Lundager Jensens fremhævelse). Det er imidlertid svært at skrive under på
dette, når man betragter Sandemoses interesse for og brug af drømme gennem
hele forfatterskabet.
3) Det forekommer uforståeligt, at lillesøsteren Agnes lades ude af betragtning; dette sker tilsyneladende, fordi Lundager Jensen vil frem til, at Sandemose
reformulerer Ødipus-princippet
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på præcis samme måde som Girard gør det (s. 26).
4) Det forklares ikke, hvordan Gunder og Tryggve kan indpasses i den række
af rivaliserende brødre, som opstilles (s. 27).
5) I en kort diskussion af forfatterskabet som selvbiografi og fiktion hedder
det vedrørende Espen Arnakke, at i En flyktning krysser sitt spor “bærer denne
person ar (p. 127) efter at have fået nogle over nakken, som man vil forstå, men
han bærer også forfatterens initialer: (e)S.A., altså: A.S.” (Kredsen, s. 15;
Lundager Jensens fremhævelse – “p. 127” hentyder til den danske oversættelse
af 1955-udg.) Ideen er interessant, men argumentationen halter. Efternavnet må
komme af Sandemoses fascination af klinten Arnakke, som han i 1923 staver
Aarnakke, så udredningen vedrørende initialerne forekommer lidt udspekuleret; hvortil kommer, at Espen Arnakke allerede optræder i En sjømann går i land,
hvor han vel så også skulle være “A.S.”, selv om han i denne bog ikke får flere
over nakken, end så mange andre romanpersoner er udsat for – og fornavnet
forekommer jo allerede i 1921. 12
Artiklen lider desuden under en underlig spaltning, for samtidig med at
Lundager Jensen skriver, at han egentlig ikke kommer med nye iagttagelser,
men at han har til hensigt at accentuere nogle Sandemose-motiver og -temaer (s.
14), vil han naturligt nok gerne fremhæve det originale i sine synspunkter. Dette
gør han ved at skære Sandemose-forskningen over én kam (s. 14, 15, 24, 27),
hvilket tyder på et overfladisk kendskab til de mange divergerende opfattelser
af bøgerne. Når han desuden henviser til “nogle kroniske problemer for samme
Sandemose-forskning” (s. 14), er det i første omgang ikke helt klart hvad han
mener; ifølge argumentationen må det dreje sig om motivet had-kærlighed
mellem mandlige rivaler, “som altid har hensat Sandemose-forskningen i dyb
forundring” (s. 27). Men dette er jo et postulat, for så tidligt som i Trygve
Braatøys artikel fra 1933 – som netop har titlen “Kjærlighet og hat” – kommenteres dette forhold, og hverken Braatøy eller senere forskere forekommer at
være plaget af dyb forundring.
Det vaklende kendskab til artikler og bøger om Sandemose viser
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sig også ved, at Carl-Eric Nordbergs biografi betegnes som “den vel nok bedste
bog om Sandemose” (s. 14), hvorved Lundager Jensen ignorerer, at Espen
Haavardsholms biografi bygger på senere fremkomne kilder og giver en mere
dybtloddende karakteristik af Sandemose – samtidig med at for eksempel
Jorunn Hareides og Einar Eggens bøger viftes ud på sidelinien. Jorunn Hareide
må vel stå som repræsentant for “den freudianiserende Sandemose-forskning”,
som Lundager Jensen åbenbart ikke ynder (s. 27); Einar Eggens bog kommenterer med andre ord, hvad Lundager Jensen omtaler som “Det interessante [...]
hvorfor en gennemtrævling af det sociale kælderdyb slutter i en erotisk trekant”
(s. 19-20).
Fremhævelsen af Nordbergs bog skyldes imidlertid dens henvisning til
Dostojevskij; én tese i Lundager Jensens artikel er, at Girard, Dostojevskij og
Sandemose belyser hinanden, og i konklusionen hedder det, at “som
Sandemose [...] “verificerer” Girards analyse af Dostojevskij, således “verificerer” han også Girard selv.” (s. 34). Igennem artiklen påpeges fællesskaber og
paralleller og detaljer som er “højst påfaldende” (s. 13); samtidig finder
Lundager Jensen, at Sandemoses egne henvisninger til Dostojevskij er lideteller intetsigende, hvilket kan se ud som en selvmodsigelse, men summen af tilfældigheder bliver ligefrem “til nødvendighed” (s. 35) – hvorved artiklen definitivt forlader litteraturforskningen og bevæger sig op på et højere girardisk
plan.
Hans J. Lundager Jensen diskuterer tillige Girard og Sandemose i
“Sandemose – det mimetiske begærs tænker” (Vagant nr. 3, 1991). Også heri føler
forfatteren, at han er oppe imod “en massiv konsensus i
Sandemoseforskningen” og en “fortolkningshistorisk dødvægt”. Det er jo fæle
sager og lyder næsten som et martyrium i betragtning af, at han hævder at
komme frem til “et slående bevis for påstanden om, at Sandemoses og Girards
projekter fundamentalt set er identiske.” Argumentationen ligger i forlængelse
af “Trekanten, dobbeltgængeren og den enarmede tyveknægt” og munder ud i
konklusionen, at “der gives en tænkning om det mimetiske, der besidder i det
mindste den refleksive kohærens, at sammenlignelige resultater kan nås uafhængigt af
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hinanden, hvis udgangspunktet er det samme.”
Det ville også være sensationelt, hvis man ud fra de nævnte forudsætninger
ikke kunne nå til sammenlignelige resultater.
Sammenhængen mellem noveller og En flyktning krysser sitt spor
I kap. 13 er redegjort for nogle sølivsrelaterede tekster fra tiden før emigrationen, der i omarbejdet form indgår i En flyktning krysser sitt spor. I det følgende
drejer det sig om nogle senere noveller og disses sammenhæng med romanen.
“Drømmen om et Pindsvin” (Julestemning 1930) er trykt på dansk; partier fra
den anvendes senere i En flyktning krysser sitt spor. Det er en novelle, som er formet som et tilbageblik på barndom og ungdom; jeg-fortælleren og hans ven har
som børn et menageri, bestående af mus, rotter, kaniner og fugle,13 som de går
levende op i, og ved erindringen udbryder fortælleren: “Ak, Paradisets Have
paa et støvet Loft! Blev Verden nogen Gang bedre at leve i siden?” Titlen hentyder til fortællerens mislykkede anstrengelser for – efter et halvt års ophold uden
for hjembyen – at udvide bestanden med et pindsvin; det bliver imidlertid ikke
nødvendigt at oplyse vennen om fiaskoen, for denne er i den forløbne tid vokset fra at interessere sig for dyr og er kun optaget af at gøre indtryk på byens
piger.
Erindringerne ligger en halv snes år tilbage i tiden, men blandes nu og da med
senere eftertanke, for eksempel vedrørende tøj og opførsel, og fortælleren
udtrykker lettelse over, at han nu har overstået ungdommens besværligheder og
etikettekrav. Stilen er munter-nostalgisk, og der antydes ingen længerevarende
neuroser i forbindelse med ungdommens små kvaler, som betragtes med den
voksnes overbærenhed.
Da dele af novellen anvendes i kapitlet “Zoologen” i En flyktning krysser sitt
spor, antyder allerede de første linier et andet syn:
“Jeg vil fortelle dig om en zoolog som levet engang og het Espen
Arnakke. Min bane blev brutt, og det var Jante
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som brøt den. Zoolog var jeg blitt hvis ikke Jante hadde barrikadert
veien. Hvis ikke det var skjedd, hadde aldri jeg en vakker dag funnet
mig selv i Misery Harbor.
Denne zoologen, han er død mann nummer to i mitt liv, og han blev
myrdet i Jante, ikke ved egen skyld, han blev dolket i ryggen dengang
han var fjorten år. Det kan også sies at det stod så mange og flirte, at han
døde av det.” (1933-udg. s. 75, 1955-udg. s. 74).
Her pointeres Jantes manglende forståelse for Espens interesse for zoologi;
det kan gå an i barndommen, men efter konfirmationen er han for voksen til den
slags, og det ydre pres får ham til at opgive.14 Desuden opridses konsekvensen
af omgivelsernes tryk, for uden den afbrudte livsbane som zoolog ville Espen
aldrig være blevet morder.
I tråd med at der fokuseres på Espens livsbane, er menageriet udelukkende
hans: der er nu ikke tale om et fortroligt kammeratskab og fælles iagttagelser,
men om hans egen fordybelse i zoologien, som går adskilligt videre end i novellen – jf. henvisningen til eksperimenter,15 viden om arter og latinske betegnelser.
De indledende sætninger om mordet på zoologen farver den videre beskrivelse;
det er ikke bare en tilfældig lærerinde, der i en time spiser et æble, men den forhadte frøken Nibe, og den ovenfor nævnte nostalgiske bemærkning om paradiset på det støvede loft ændres til den bitre konstatering: “Aldri blev verden
bedre siden. Men vi får oss bare et Paradis for utdrivelsens og dogmenes skyld.”
(1933-udg. s. 81, 1955-udg. s. 79).
Pindsvinet forsvinder helt i denne omarbejdelse; det samme gælder for gensynet med vennen og bemærkningerne om tøjet, men Jantes krav om passende
påklædning og “voksen” opførsel omtales andre steder i bogen (og i Der stod en
benk i haven) – vel at mærke uden det humoristiske tilbageblik, men som plagsomme erindringer; det samme gælder for novellens bemærkning om drengen,
der ihærdigt søger lidt ældres selskab.16 Og mens novellens fortæller blot sukker lettet over at være blevet voksen
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– med lidt for mange udråbstegn, der skal udtrykke befrielsen – kommenterer
Espen resigneret sin nuværende “afkølede” interesse for zoologi og trodsigt,
hvad der kom i stedet for barndommens nysgerrighed og erkendelsestrang:
“Zoologien blev til psykologi.” (En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 79,
1955-udg. s. 77). 17
En forkortet udgave af novellen hedder “Et ulykkeligt pindsvin” (Samvirke nr.
16, 15/9 1955), og det som er skåret væk er de partier, som indgik i En flyktning
krysser sitt spor. I forhold til den første version er vennernes optagethed af zoologi dermed nedtonet; et enkelt pindsvin ender tilmed som steg for fortælleren,
hvilket ville have været utænkeligt i 1930-versionen. Teksten indeholder stadig
overvejelser om overgangen fra barn til voksen (påklædningsetiketten nævner
her en stiv hat, lige efter Freuds hjerte18), men uden det overbærende tilbageblik,
som præger den første version. Venskabet glider lige så stille ud, og et kort glimt
af kammeraten ti år senere antyder, at han frister en hård tilværelse.
P. 389 er nævnt, at “Den hvite neger” fremstår som en selvstændig novelle,
men bygger på episoder i En flyktning krysser sitt spor. Seks andre tekster, der
publiceres marts-december 1933, er udformet efter samme princip, med varierende grader af tilfiling;19 en syvende, “Den fremmede fugl”, har tydelige paralleller til kapitlet “Den døde manns klokke”. Derimod præsenteres “En flyktning
krysser sitt spor” udtrykkelig i manchetten i Arbeidermagasinet nr. 49, 9/12 1933
som “et av de første kapitler i boken, “Gutten fra Jante””; her er der tale om
uændret optryk.
“Gutten som var dum” (Arbeidermagasinet nr. 39, 30/9 1933) har samme titel
som romankapitlet i En flyktning krysser sitt spor; dette fortæller om den voksne
Espens møde i København med Kristoffer Watch, hvis familie tilhørte “de fine”
i Jante. Da de var børn, blev Espen udsat for Kristoffers hån – han var for lille og
for dum. Nu, mange år senere, kan Espen tage hævn, da
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Kristoffer som arbejdsløs og med hatten i hånden omtaler det gamle bekendtskab. Ved at give ham en tokrone får Espen oprejsning for den gamle forsmædelse, men allerede samme aften må han erkende, at han lider af vilde hævndrømme: “[...] nu så jeg noe av det som hadde gjort mig til en flyktning, gjort
mig til den jeg var. [...] Og da så jeg en mann som fant sin død i Misery Harbor.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 31, 1955-udg. s. 40).
Espen sætter altså episoden i forbindelse med sin egen udvikling og Misery
Harbor. Kapitlet er et af de første i bogen, og først cirka 350 sider længere fremme går det op for læseren, at episoden med Kristoffer må være indtruffet i den
periode, hvor Espen selv føler sig mest modløs. Det hører også med i sammenhængen, at som Jorunn Hareide har påpeget, er efternavnet Watch påfaldende
på grund af Espens optagethed af ure, som man senere hører om (Høyt på en
vinget hest, s. 101).
Det meste af novellen svarer til romankapitlet, men det bliver nødvendigt
med en lille forklaring i indledningen: “[...] vår felles fødeby, Jante.” Af gode
grunde er det umuligt for læseren at forbinde navnet Watch med Espens ur-fiksering, så det engelske efternavn lyder her bare usædvanligt; og eftersom den
anonyme jeg-fortæller ikke har præsenteret sig for læseren som morder, udelades henvisningen til Misery Harbor. I stedet for at lægge hovedvægten på den
konkrete anledning til Kristoffers hån (fyringen af Espen) er der en tilføjelse om
barndommens modsætning mellem de fine, som gik i skolens a-klasser, og de
fattige i b-klasserne. Jeg-fortælleren i novellen føler sig lige så tom efter sin
hævn som Espen i romanen, men uddrager et alment, socialt perspektiv i stedet
for et individualpsykologisk: “Og det var akkurat meningen det med b-guttene
fra Jante at de skulde bli små og usle.”20 Alt i alt forsvinder næsten alt det, som
gør romankapitlet interessant i bogens sammenhæng, og det, der bliver tilbage,
er en temmelig diskret jeg-fortællers møde med fortiden.
Også “Du spør -” (Maidagen 1933) omhandler sociale forhold; det er en forkortet udgave af kapitlet “Gutten fra Jante”, der som
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nævnt bliver trykt i sin helhed et halvt års tid senere under titlen “En flyktning
krysser sitt spor”.
“Gutten fra Jante” er det 4. af bogens 164 kapitler21 og fortæller om fattigdom,
Vilhelm Arnakke og fabrikken. Novelletitlen “Du spør -” harmonerer med
bogens karakter af mundtlig meddelelse fra Espen til en anonym tilhører, men
formuleringen findes ikke inden for kapitlets sammenhæng; som teksten fremtræder i Maidagen, omhandler halvdelen af den arbejdsgiveren Sandness’ “godgørenhed”, hvorved billedet af faderen står langt mindre klart end i romanen.
Hvis man kun kender “Du spør -” vil man sandsynligvis huske jeg-fortællerens
skeptiske tanke om faderen “Fant han sig i sånt?”, mens læseren af “Gutten fra
Jante” snarere vil hæfte sig ved Espens beundring, der ikke er med i “Du spør ”: “Han var den beste og klokeste mann jeg møtte i Eventyrland, av en mildhet
så stor at han stadig er mitt forbillede i mine beste stunder.” (1933-udg. s. 14,
1955-udg. s. 27).
Et udtryk som “jantelenken”, der ikke giver nogen mening i denne novelleudgave, er strøget fra sammenhængen, men til gengæld tilføjes en lille pointe
i forlængelse af titlen: “Du spør hvem jeg er, og nu kan jeg si det kort. Jeg er min
faders hevner.”
Der er intet i “Gutten fra Jante”, der peger hen mod denne tankegang, og når
Espen i romanen taler om hævn, har han rigeligt at gøre med sine egne forhold.
Gennem slutsætningen i “Du spør -” er det drengens proletaropvækst, der
accentueres, og udsagnet får ekstra vægt af dommedag og højtidelighed gennem ordet “faders”, eftersom det ellers er “far”, der anvendes i teksten. I
betragtning af at novellen er trykt i Maidagen er det en effektfuld, klassebevidst
afslutning (se også senere vedrørende “Tyven”).
“Historien om Olav Tvillingsprøite” trykkes et par måneder efter romanens
udgivelse (Arbeidermagasinet nr. 51, 23/12 1933). Rammen i teksten er taget fra
kapitlet “Olav Tvillingsprøite”, og ind i denne fortælling er flettet hovedindholdet af det foregående kapitel, “Faren, sønnen og bestefaren”.22 Selv om novellen
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har det samme persongalleri som de to kapitler, er virkningen af sammenskrivningen og udeladelserne, at den virker mere “blød” og fortrinsvis fortæller om
nogle sære typer i en provinsby. Desuden påpeger jeg-fortælleren mere demonstrativt parallellen mellem de to omtalte far-søn-forhold:
“Men skjønt far gjemte i sig så meget
som viste tilbake på den gamle, så
hadde han sett tilstrekkelig av hvor
en bygdekunstners tilværelse fører
hen. Han bygget sig en formalisme
som jernbeton, og lot den ikke falle
før den ikke var til nytte lenger, da
han satt eldet og lammet i stolen og
lengtet efter plassen som ventet ham
på Jante kirkegård.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 34, 1955-udg. s. 43).

“Men skjønt far gjemte i sig så meget
som viste tilbake mot den gamle, og
lignet ham i mange ting, så hadde
han sett tilstrekkelig av hvor en bygdekunstners tilværelse fører hen. Han
anskaffet sig faste leveregler og passet arbeidet sitt med klokkens nøiaktighet.”

“Mikkel Revehale og hans sønn, det
var en ny utgave av bestefar og far.
Har Vilhelm Arnakke kjent noe av sin
far igjen når han så inn i fjeset på
Mikkel Revehale?”
(1933-udg. s. 39, 1955-udg. s. 46).

“Men også min far har sett noe mer
enn en barnemishandling da han stod
der i gaten ansikt til ansikt med
Mikkel. Plutselig så han sin barndom
igjen, en bølge av hat slo igjennem
ham, og da han drog til slusken, har
han sett et annet ansikt som i en tåke,
– faren som han både hatet og elsket
og som han aldri vilde ligne. Dypest
inne har han tenkt: – Nu skal du få
det igjen, far!”
(“Historien om Olav Tvillingsprøite”).
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Citaterne illustrerer teknikken, når Sandemose rykker nogle sider ud af helheden og skal give dem et selvstændigt præg. På den ene side er Espen kontant
i sin opfattelse af Jantes formalisme, på den anden side er det ikke nødvendigt
for ham at være overtydelig, når det drejer sig om Vilhelm Arnakkes reaktion
over for Mikkel, for han regner med, at tilhøreren (= læseren) selv kan lægge til
og trække fra. Novellens jeg-fortæller vil være på den sikre side.
“Tyven” (Arbeidermagasinet nr. 46, 18/11 1933) bygger på hele fire kapitler fra
bogen: “De gikk bort og hengte seg”, “Tyven”, “Synd, syndere og syndebukker”
og “Barnet og eiendomsretten”. Mellem nr. to og tre af de ovenfor nævnte er i
En flyktning krysser sitt spor placeret “Klokken og morderen”, men af dette er der
ingen spor i novellen – læseren af romanen ved, at Espen er morder og optaget
af morderpsykologi, men dette forhold gælder jo ikke for novellens jeg-fortæller.
Det gennemgående motiv i de fire anvendte kapitler er andres forbrydelse og
straf, men nok så væsentlig er i En flyktning krysser sitt spor den forbrydelse, som
Espen igennem to år ikke får lejlighed til at begå, nemlig at stjæle to guldure fra
marskandiser Ravn til sin mor og Agnes: “Jeg nærmer mig et brennpunkt, en
sjelelig central som ligger innkapslet nu, jeg bryter kapslen og gjenlever gammel
slitende smerte [...]” (1933-udg. s. 53, 1955-udg. s. 58). Ligesom i historien om
Kristoffer Watch er der tale om hævntørst, men her rettet mod et menneske, hvis
“forseelse” er, at han ikke giver Espen nogen mulighed for at stjæle, når denne
hver dag afleverer avisen i butikken: “[...] i disse to årene blev det grunnlagt en
del av flyktningen, det redde og skulende vesen som ennu fører en skyggetilværelse i mitt hjerte.” (1933-udg. s. 57, 1955-udg. s. 61). Også her trækkes der
altså en linie fra barndomsoplevelsen til Espens senere liv.
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I novellen kan der ikke drages disse vidtrækkende konsekvenser, og den
indeholder da heller ikke nogen af de to ovenfor anførte citater, der forekommer
at være ladet med skæbne. En læser af novellen kan ikke få noget ud af, at det
netop er ure, jeg-fortælleren vil stjæle; det er umuligt at vide, hvordan det senere er gået ham, men intet tyder på, at han kredser om et traume eller har nogen
grund til at opfatte sig som flygtning. De to selvmord, som omtales i både
roman og novelle, får desuden i sidstnævnte et lille p.s., så man ikke skal tro, at
alting i teksten er lige så dystert: “Dette var en så alvorlig innledning at jeg skynder mig bort til noe meget lite høitidelig.”
En anden tilføjelse i samme afsnit i novellen kan kun skyldes, at den bringes
i Arbeidermagasinet, for mens vi i romanen kun hører, at Espen er avisbud, pointeres det her, at det drejer sig om højrebladet:
“[...] en latterlig sprøite som selv en tolvåring måtte skamme sig for å
dra på. Dessuten fikk jeg femti øre mindre i månedslønn enn gutten som
løp byen rundt med “Social-Demokraten”, hvorfor den fyren kastet stener efter mig og skjellte mig ut for en skrubrekker.”
Her lykkes det inden for to punktummer at fortælle på en humoristisk måde,
at den tolvårige er bevidst om avisers politiske indhold, at kapitalisterne i byen
bruger underbetalt arbejdskraft, samt at socialister har et vågent øje for lønforskelle. Det er snedige detaljer af denne art, der gør det svært at finde ud af, hvad
Sandemose egentlig mente om politik, samtidig med at tilføjelsen i novellen – i
dette tilfælde en måneds tid efter bogens udgivelse – er et udtryk for hans evne
til at tage bestik af mediet; og sætningerne er ikke med i 1955-udg.
En enkelt ændring fra roman til novelle ville man måske snarere have formodet gik i den modsatte retning. Det drejer sig om beskrivelsen af pryglestraf af
børn på rådhuset, hvor det i En flyktning krysser sitt spor hedder: “Far nikket
alvorlig: Joda,
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han Kristian hadde alt som barn vært på rådstuen. En dårlig fyr.” (1933-udg. s.
59, 1955-udg. s. 63).
Dette rimer ikke med romanens beskrivelser af Vilhelm Arnakkes humanisme, men nok med karakteristikken af ham som én, der bøjer sig for Jantes formalisme. I novellen, hvor man overhovedet ikke hører om jeg-fortællerens far,
og ordet derfor ikke ville skurre, er “far” rettet til “folk”; hvis Sandemose en
måned efter bogens
udgivelse har fortrudt sit ordvalg, har han imidlertid glemt det igen under udarbejdelsen af 1955-udg.
Kapitlet “Mørket i låven”, der ovenfor er nævnt i forbindelse med Ishbel og
Adamsens lade, fungerer som indledning og springbræt i “En åpenbaring i
Spania” (Arbeiderbladet, 7/10 1933). I romanen slutter episoden med, at Espen
løber sin vej fra race- og andre problemer, hvilket novellens jeg-fortæller også
gør, men med den tilføjelse, at damens ansigt var “så fabelaktig skittent. [...]
Virkeligheten falt over mig som en søppelhaug.” Efterfølgende husker han en
drøm om lærerinden frk. Nibe, der inspicerede klassens ører og negle, og han
ved pludselig, at han som barn var forelsket i hende – samtidig med, at han
hadede hende.
Teknikken bag “En åpenbaring i Spania” er dermed, at to af bogens kapitler
om frøken Nibe, “Den interessante Maren” og “Jeg elsket den jeg hatet mest”,
kobles på “Mørket i låven”; afslutningen er der intet belæg for i romanen, eftersom novellens negerkvinde (efter at have nettet sig!) opsøger fortælleren, hvorpå de sammen kan udforske Spanien.23 Åbenbaringen i titlen kan altså både gå
på fortællerens pludselige erkendelse angående frøken Nibe og hans eventyr
med den renvaskede dame.
Af de seks tekster, der er “løftet” fra manuskriptet til En flyktning krysser sitt
spor, er “En åpenbaring i Spania” den, der flittigst jonglerer med ny struktur og
påklistret slutning, og hvis en læser af novellen i samme måned købte den
nyudgivne roman, måtte følgen være en vis forvirring. Cartagena, Jante, frøken
Nibe, Vilfred Kråkevinge, Maren Gren og den navnløse negerkvinde er gengangere – men altså i en anden sammenhæng.
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Novellen skildrer en barndomserindring samt en pudsig episode, der udvikler
sig romantisk, men tilfilingen resulterer i, at nogle dimensioner går tabt:
Halmstakken er en konkret halmstak, uden associationer til Adamsens lade, og
frøken Nibe er en striks lærerinde, der fremprovokerer følelser, som svinger
mellem had og kærlighed, i stedet for at være én blandt mange med den egenskab i En flyktning krysser sitt spor.
“Gammel kjærlighet” (Arbeiderbladet, 11/3 1933) har en længere nyskrevet
indledning end de hidtil omtalte noveller: I en alder af medio 30 genser jeg-fortælleren i et tog Rose, som han tilbad som barn og ung. Selv om hun forekommer ham hoven og selvglad (eller skyldes disse tanker, at hun fra 5-års alderen
ikke ville vide af ham?) svømmer han hen i erindringen om deres tidlige eventyrland.
Beretningen om eventyrlandet og om fortællerens onkel Frederik og tante
Dagny er hentet fra romanen,24 men indsat i en ny sammenhæng. En af konsekvenserne heraf er, at barndomsbyen placeres i Norge; en anden at årsagen til
det tidlige brud mellem de to barndomskærester er forskelligt i roman og novelle; og en tredje at en i romanen væsentlig oplysning mangler: “Hennes kjærlighetshistorier som ung pike utdypet min ulykke. Hun lignet på min søster
Agnes, men Rose var mørk og Agnes lys.” (En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 7, 1955-udg. s. 21). Romanen fortæller intet om Rose som voksen, og tilsyneladende genser Espen hende overhovedet ikke efter sit opbrud fra Jante.
Sandemose vender tilbage til figuren i to af sine sidste tekster. I kronikken
“Nettene var så lange og lyse” får fortælleren det sidste glimt af Rose, da hun er
cirka 20, “og hun bar ennu navnet sitt med ære.” (Berlingske Tidende, 10/1 1965).
Epistlen “Dans, dans Roselill -” (Aktuell nr. 13, 27/3 1965) bygger næsten ordret
på romanen, hvad angår årsagen til deres brud, men et par refleksioner fører på
en måde 1933-novellens beretning om gensynet med den voksne og stadig
smukke Rose up to date: “[...] ingen mann var god nokk, og så måtte hun omsider ta den hun kunne få. [...] Rose kunne ingenting og glemte at
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skjønnhet falmer. [...] Hun må nu være godt på vei mot sytti år.” Selv i forbindelse med denne nøgterne konstatering – eller måske er der et glimt af skadefryd i teksten – indeholder denne sene epistel en søsterskikkelse, for det som
huskes nu 60 år efter, er en ringdans med Rose i den ene hånd og “visstnok min
søster” i den anden. 25
Sandemose har tydeligt nok udvalgt kapitler fra manuskriptet med tanke på,
om det drejer sig om en afsluttet handling (for eksempel vedrørende Kristoffer
Watch og Olav Tvillingsprøite) samt ud fra en betragtning af, at der skulle være
en høj grad af realisme. Syner eller drømme er for krævende; og centrale elementer som den hellige sten, yngstebror-situationen og incestønsket er overhovedet ikke med i novellerne – ligesom alle hentydninger til mord og Misery
Harbor naturligvis må udelades. Sidstnævnte teknik gør, at jeg-fortællerne
generelt bliver blegere figurer end Espen Arnakke, omend deres hævnlyst spiller en rolle i tre af teksterne. De tilføjelser, forkortelser og ændringer der forekommer, tjener overvejende det formål at udforme en tekst, der kan stå for sig
selv (indledningen til “Gammel kjærlighet”, afslutningen på “En åpenbaring i
Spania”), men kan også være skræddersyet til det forum, novellen skal bringes
i (“Du spør -”, “Tyven”).
Hvis man betragter romanens struktur, ser man, at novellerne fra martsdecember 1933 overvejende baseres på de første kapitler: Nummer 2, 4, 7, 8, 9,
11, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 79, 83 (som nævnt er der i alt 164). Derved undgår
Sandemose at skulle komme med for mange forklaringer om personer; det er
overvejende romanens introduktion til dem, han kan bruge.
Novellerne viser, at Sandemose er en dygtig håndværker, der kan forme sit
råstof på adskillige måder; samtidig peger deres udformning frem mod indledningen til “Urolige hjerte”, hvor det hedder: “Ofte ser jeg irritert på hvordan jeg
har skåret en eller anden hending ut av sin sammenheng og solgt den som en
“novelle” eller hva det tilfeldigvis er blitt kalt, fordi også en dikter vil ha brød.”
(Årstidene hefte 7/8, s. 13). Men En flyktning krysser sitt spor
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bliver naturligvis ikke en dårligere roman, fordi Sandemose ville have brød (og
hvad han nu ellers ville have).
I tillæg til disse seks tekster skal nævnes “Den fremmede fugl” (Arbeiderbladet,
22/11 1933). Titlen hentyder til en udlænding, der sulten og forkommen ankommer til en tømmerlejr, sandsynligvis på Newfoundland (det eneste stednavn,
der forekommer i novellen, er Victoria River, som Jørgen, Elna og Gunnar i
Mytteriet på barken Zuidersee sejler på for at komme væk fra lejren og til
Millertown Junction). Sammen med Mac, stedets stærkeste mand, skal hovedpersonen stable træstammer, og et fjendskab udvikler sig hurtigt. Mac ydmyger
den nye og svage, bl.a. ved gentagne gange at se på sit ur uden at fortælle, hvor
meget af arbejdsdagen, der er igen, men hovedpersonen får sin hævn, da han
rejser i utide og til farvel slår Mac i gulvet – godt hjulpet på vej af en metalstump, viser det sig i de sidste linier.
Stilen, personkarakteristikken og fortælleteknikken (3. persons-fortæller)
minder om Sandemoses debutbog; vi er tilbage i tømmerlejrenes primitive,
kvindeløse univers, den navnløse hovedperson er en strejfer og struggler uden
kendt fortid og fremtid, opbruddet i utide er en variation fra “Høg over Høg”,
og det afsluttende billede i “Den fremmede fugl” af en mand, der er på vej væk
fra et midlertidigt fællesskab, ses også i “Matrosen gaar i Land” og “En Dolk i
Ryggen”.
Men som allerede nævnt er der desuden paralleller til kapitlet “Den døde
manns klokke” i En flyktning krysser sitt spor; her er det Espen, der er den fremmede fugl, og John Wakefield har Macs rolle, inklusive den magtposition at eje
et ur, hvilket er medvirkende til at fremprovokere deres gensidige had; Espen
fortæller, at han efter mordet i Misery Harbor tager Johns ur og senere kaster det
i havet ved Sable Island.26
Det er tydeligt, at denne tekst ikke er en tilfiling som de seks, der er omtalt
ovenfor. Romankapitlets handling er koncentreret omkring uret, men indeholder også et par refleksioner; novellen har ingen jeg-fortæller; og der er ikke
noget sammenfaldende ordvalg – hvad angår de seks noveller, er der som anført
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lange afsnit, som går igen. Opbruddet er skildret forskelligt, eftersom Espen i
romanen bliver helt for en aften, da han på grund af manglende lønforhøjelse
rejser før tiden; og mens den fremmede fugl ankommer til lejren med forfrysninger i benene og langsomt kommer sig, bliver forfrysningerne Espens skæbne
ved afrejsen, fordi John Wakefield lukker ham ude i sneen en hel nat – førstnævnte er dermed disponeret for hævn ved gensynet.
Ud fra en stilistisk sammenligning forekommer det mest sandsynligt, at “Den
fremmede fugl” er en selvstændig novelle af ældre dato,27 og at Sandemose
under udarbejdelsen af romanen har fundet mødet med Mac, herunder episoden med uret, anvendeligt – hvorefter den gamle novelle desuden oversættes og
publiceres som en selvstændig tekst.
To detaljer i den kan sættes ind i en større sammenhæng, men har på den
anden side også en umiddelbart forståelig funktion:
Det fortælles i novellen, at den fremmede fugls næveslag falder som fra en
hammer – hvorved det er svært ikke at tænke videre til Tor, klabautermand og
nidding (jf. titlen “Den fremmede fugl”, udlændingen, den asociale). På den
anden side kan udtrykket også bare illustrere virkningen, eftersom Mac øjeblikkeligt segner omkuld.
Den fysisk svagere ved, at han ikke kan besejre Mac i en regulær slåskamp, så
han forøger sin slagkraft med et stykke metal, hvorefter blodet sprøjter ud af
Mac; det er fristende at se detaljen som en parallel til, at Espen stikker sin kniv
i John Wakefield og senere opholder sig ved, hvor meget blod der strømmede
ud af ham. Men det skal medgives, at også denne detalje har naturligvis sin
plads inden for novellens egne og konkrete
rammer.
Janteloven
Tilløb til Janteloven er nævnt flere gange i de foregående kap.
Flertallet af de mennesker, der i daglig tale hentyder til Janteloven, ved sandsynligvis ikke, hvem der formulerede dens ti bud, men ordet er gået ind i de
skandinaviske sprog.28 Desværre har betydningen samtidig undergået en forvandling, for i
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læserbreve og debatter bruges det ofte som et smart synonym for hakkeorden,
misundelse, skadefryd og smålighed – noget i stil med, at man ser surt til naboen, fordi han kører i Mercedes, mens man selv har et mere ydmygt køretøj, eller
at det første bud: “Du skal ikke tro at du er noe”, dikterer at kendte mennesker
skal have én over nakken. Og i mange sammenhænge anses Janteloven for at
være en moderne version af H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, der
som bekendt skulle kanøfles, fordi den var aparte.
Men grundlæggende udtrykker de ti Jantebud den angst og uvilje, som kollektivet inden for den arbejderklasse, som skildres i En flyktning krysser sitt spor,
nærer over for det individ, der skiller sig ud fra massen og vil frigøre sig for kollektivets tryk og ensretning.29 Der er altså ikke tale om en socialt betinget hakkeorden, og der er heller ikke tale om en misundelse over, at nogen fra et socialt højere lag har råd til mere end én selv. Derimod fungerer undertrykkelsen
inden for en kreds med samme sociale position.
Et lige så vigtigt element i En flyktning krysser sitt spor, hvori loven blev formuleret, 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. Det
holder sig selv i ave – hvilket er en afgørende forskel fra “Den grimme Ælling”,
for ænderne undertrykte jo ikke sig selv på nogen måde, da de kastede sig over
svaneungen.
Det vil føre for vidt at henvise til løsrevne citater fra læserbreve og lignende,
men af længere, fejlagtige opfattelser af Janteloven kan nævnes: Interview med
Hanne Sommer (B.T., 18/6 1988); interview med Ebbe Kløvedal Reich
(Berlingske Tidende, 27/6 1989); Frank Poulsens klumme “Janteloven nr. 1”
(Berlingske Tidende, 21/6 1991); Ib Ulbæks kronik “Forsvar for janteloven”
(Politiken, 15/12 1993).
Nykøbing og Jante, Aksel Sandemose og Espen Arnakke
Hvis En flyktning krysser sitt spor betragtes som en roman om
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opvækst i Nykøbing Mors, og som et opgør med byen, er der ikke meget i det
tidlige forfatterskab, der lægger op til bogen.
“Til Verdens Ende” (Morsø Folkeblad, 27/12 1926) er en erindringsartikel – der
umiddelbart forekommer at være skrevet af en ældre person. Generelt nævnes,
at barndommen betyder en opdagelse af verden, og i forbindelse med den idé
at skrive en hel bog om byen hedder det, at “hvor Barnets By end ligger, saa lukker den sig for Barnet op som et Eventyrskrin”. Jeg-fortælleren i teksten fremhæver sine forældre som baggrund for “en lykkelig Barndom”; i tillæg til forskellige små episoder omtales skoletiden som syv ensomme, glædesløse år (men
med den bemærkning, at det ikke var lærernes skyld), og det hedder, at af alle
kirkeklokker lyder Nykøbings smukkest.
Dette er altså skrevet fem år før Sandemoses selvanalyse, der resulterede i En
flyktning krysser sitt spor; heri er der adskillige lidet flatterende iagttagelser vedrørende Espens lærere, og selv om beskrivelsen af kirkeklokkernes klang går
næsten ordret over i bogen, overskygges den af de følgende afsnit om fabriksfløjtens brutale lyd. En lignende forskydning kan ses i forbindelse med “Dans”
(Morsø Folkeblad, 7/2 1930) hvori det hedder: “Som grøn Dreng havde jeg mange
glade Timer i Arbejdernes Forsamlingsbygning, og mindes dem stadig med
Glæde.” I Der stod en benk i haven er Espen uhjælpeligt til grin på dansegulvet,
og ingen af pigerne vil have noget med ham at gøre.
Et par andre tekster, der også offentliggøres i Morsø Folkeblad, omhandler forholdet mellem bybo og bonde på Mors. “Først saa rendte -” (1/7 1927) passerer
upåagtet, men “Byen og Bonden” (6/1 1931) afstedkommer seks dage senere en
rasende protest fra I.C. Gylden Houmann mod Sandemoses beskrivelse af nykøbingensernes ringeagt over for bønder.30 Dels afvises forestillingen, dels langes
der ud efter “den Herre i Aandens Rige”; indlægget slutter med, at hvis den
emigrerede forfatter dør oppe i Norge, er der ingen i Nykøbing, der vil kræve
skelettet udleveret. – Som man kan forvente, inspireres Sandemose af sådanne
bemærkninger til vellystige udfald mod Gylden Houmanns karakter og intellekt, afsluttende med at “Paastanden om, at Artiklen skulde være
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hadefuldt vendt mod den By, hvor jeg traadte mine Børnesko, er en Taabelighed
[...]” (19/1 1931).
“Ude med Pilken” (5/2 1931) kan ses som et p.s. fra Sandemose efter
Houmanns duplik 20/1 1931; under en fisketur fungerer de uskyldige spørgsmål fra sønnen, der har hørt, at faderen er stridbar, som oplæg til den voksnes
ræsonnementer:
“– Jamen, hvad har du gjort?
– Ikke noget slemt. Jeg skriver bare, hvad jeg tror.
– Hvorfor bliver de saa gale over det?
– Fordi de tror det samme.”
Espens beskrivelse af Jante vakte ikke begejstring i Nykøbing Mors, og
Sandemose lader ikke til at have noget imod at tage krigserklæringen op. I
“J.P. Jacobsens By” (Berlingske Tidende, 25/8 1929) omtales Nykøbing blot en passant, men den norske version “En by i Jylland” (Dagbladet, 24/4 1937) har et par
sigende tilføjelser: “Jeg var ferdig med stedet, som sted betraktet, og hadde visst
det i forveien. Men hadde altså villet undersøke allikevel. Forbi.” Efterfølgende
hedder det, at folk i det hele taget var mærkelige i byen. – “Hellige stener”
(Dagbladet, 15/5 1937) omdøbes til “Nykøbing i Jylland også kalt Jante” ved
optagelsen i Fortellinger fra andre tider, således at det står frit for læseren at blande det faktiske med det fiktive; også denne tekst indeholder et par pointerede
sætninger, for eksempel da det fortællende jeg er på vej væk efter et besøg:
“Det kom en bort til meg og spurte om ikke jeg var den og den?
Jeg svarte ja, for mannen kunne jo være en av mine brødre eller noe
liknende.”
Ordsproget om at man ikke både kan blæse og have mel i munden dementeres af Sandemoses jongleren med Nykøbing og Jante, herunder med den faktiske Aksel Sandemose og den fiktive Espen Arnakke. Egne oplevelser går ofte
mere direkte ind i Espen-bøgerne,
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end Sandemose vil indrømme, men forfatteren kan altid dække sig ind under, at
det drejer sig om romaner – eller som det udtrykkes i “Morsingbo kontra
Thybo” (Social-Demokraten, 4/9 1939): “Jeg har i mine Bøger behandlet en
bestemt Tilværelsesform, men hverken et bestemt Sted eller en bestemt
Befolkning.” Forholdet kompliceres endvidere af, at når Sandemose i artikelform påstår, at han fortæller sandfærdigt, bidrager han med nye myter til dobbeltportrættet, således at Espens liv smitter af på Sandemoses; et eksempel er
“Barndom” (Arbeidets Jul 1934), hvori Sandemose nævner, at han “med glede”
vil benytte sig af anledningen til at rette misforståelser vedrørende En flyktning
krysser sitt spor – hvilket skal betyde, at mens romanen beskriver Espens barndom, skal artiklen omhandle Sandemoses.
Men i “Barndom” brygger han videre på nogle tvivlsomme selvbiografiske
oplysninger fra Arbeidermagasinet nr. 43, 28/10 1933, og gentager i realiteten
romanens indhold om familiens økonomiske forhold: Ugelønnen på 9 kroner
skal række til 11 mennesker i hjemmet og når først efter 20 år op på det dobbelte. Dette strider mod den tidligere (og korrekte) oplysning i “Glæde ved Mad”
(Aarhuus Stiftstidende, 5/3 1930), hvor lønnen er 12 kroner, indtil Sandemose er
9 år gammel, dernæst et par år 18 kroner, og så 25 kroner – efterfulgt af: “Fra mit
trettende Aar var Forholdet væsentlig anderledes.” Konsekvensen er, at i
“Barndom” (der som sagt præsenteres som den skinbarlige sandhed) går betegnelsen “fattige arbeidsfolk” på forældrene lige til deres død.
De 11 munde, der skal mættes for 9 kroner, stemmer heller ikke; for ganske
vist havde Sandemose på et tidspunkt 8 søskende, men storebror Jacob kom tidligt ud at tjene, og lillebror Otto døde som spæd, så igen er sandheden at hente
i “Glæde ved Mad”, hvori det hedder, at “indtil syv Børn var hjemme samtidigt.” Et andet eksempel på den tvivlsomme sandhedsværdi i “Barndom” er
anekdoten om, hvorfor x’et i Axel i 1907 udskiftes med ks. Det er en udmærket
historie, at drengen beslutter, at han ikke vil have et kors i sit navn, men det
rimer ikke med, at Sandemose som studenterkursist bestiller visitkort, hvor x’et
er bibeholdt, og

452
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 14: De første år i Norge

ikke sørgede for at få ændret stavemåden af fornavnet, da Nielsen blev udskiftet med Sandemose. 31
Også i den tilsyneladende bagatelagtige, men ganske morsomme novelle
“Sannferdig historie” (Tidens Tegn, 23/5 1936) kan man se den omtalte jongleren.
Heri optræder en forfatter ved navn Aksel Sandemose, der er bosat i København
og som er kendt for sit arbejde inden for afholdsbevægelsen. En avis rapporterer om en basseralle på en natklub, hvilket resulterer i en vild jagt på dementi
og kilde, og en bror meddeler beredvilligt i en anden avis, at allerede som lille
var Aksel en skidt knægt.
Novellen ironiserer over rygtedannelse og sensationsmageri,32 men kuppet i
den er navneidentiteten mellem jeg-fortæller og forfatter. Sandemoses fortid
som dansk forfatter er selvfølgelig alment kendt i 1936, diverse historier turnerer om hans optræden på Theatercafeen og andre steder, og forholdet mellem
Arnakke-brødrene ville ingen læser af Espen-bøgerne være i tvivl om – så hvad
skal en læser stille op med titel og indhold?
Det indfiltrede forhold ses også tydeligt i Efterskrift til “En flyktning krysser sitt
spor”. Her står på s. 5-6 et forord, underskrevet A.S., og at det ikke hører med til
bogens egentlige indhold er markeret ved, at teksten på side 6 slutter en tredjedel nede på siden – alle andre afsnit er trykt fortløbende, s. 7-80. Det første af
disse hedder “Espen Arnakke” og kan ses som en diskussion af forfatter-og-fortæller-problematik:
“Noen har spurt mig om jeg er Espen Arnakke.
Han og jeg, vi er Dichtung und Wahrheit. [...]
I “En flyktning krysser sitt spor” fantes det lite av Sandemose og
meget af Arnakke. I det følgende lever de side om side. Engang er bare
Aksel Sandemose
igjen.” (s. 7-8).
Egentlig oplagt stof til et forord, der skulle klare begreberne for læseren – men
ved at sætte afsnittet s. 7-8 på linie med de andre indføres Aksel Sandemose i
fiktionens verden på en måde,
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som ikke forekommer i En flyktning krysser sitt spor, og forholdet mellem
Sandemose og Espen sløres. Tilsyneladende frygter denne Aksel Sandemose, at
når han selv er død, lever Espen Arnakke (Dichtung, myten om Sandemose)
videre; Sandemose skriver for at blive sig selv, men kan foreløbig kun gøre det
ved at spalte sig og lade som om jeg’et i Efterskrift til “En flyktning krysser sitt
spor” er lig med Espen. Når han udtrykker håbet om, at engang er kun
Sandemose tilbage, hører det med til billedet, at det åbenbart kræver både Der
stod en benk i haven og Brudulje – samt 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor.
Mere prosaisk kan man sige, at selv om Espen hævder, at han skriver sig fri af
Jante, bliver frigørelsen aldrig en realitet for Sandemose. Et tegn herpå er, at han
selv i Varulven ikke kan nære sig for at henvise til Jante (s. 80).
At Arnakke og Sandemose lever side om side, fremgår tydeligst to andre steder i Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”: I “Sultekunstneren” kommenteres og korrigeres kapitlet af samme navn i En flyktning krysser sitt spor, og
uddrag af den heri omtalte regnskabsbog gengives i faksimile; og i “Heksen og
morderen” ironiseres over diverse udlægninger af mordet i Misery Harbor,
hvilket fører frem til et spørgsmål uden efterfølgende svar:
“Hvorfor lyver Espen så usedvanlig?
Jeg vet forresten ikke hvorfor jeg bestandig går med på alle mulige
idioters barnslige griller, bl. a. den om min påståtte løgnaktighet.”
(Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”, s. 39).
At dømme ud fra resten af dette afsnit drejer det sig om, at en forfatter kommenterer sin hovedperson; men i stedet for at levere et svar på det spørgsmål,
han selv stiller, sørger han for at skabe sammenfald mellem de to. Det er en
smagssag, om denne diskussion af forfatter-(jeg)fortæller-hovedperson-problematikken opfattes som spændende eller unødig forvirrende; i 1930’erne var den
under alle omstændigheder usædvanlig. Sandemose må selv have
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følt, at han ikke kunne komme videre ad dette spor, hvilket ikke mindst kan ses
af, at han ikke genanvender afsnit fra Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”
i 1955-udg.33; ifølge det duplikerede cirkulære “En avis” fra marts 1934 var den
oprindelige plan, at Efterskrift skulle blive på mindst 200 sider, men selv om
Sandemose i Der stod en benk i haven tumler videre med Espen og Jante, træder
han i denne bog et skridt tilbage fra En flyktning krysser sitt spor ved i 3. person
at fortælle om Espens liv i en begrænset periode (og uden at nævne John
Wakefield en eneste gang).34 Hvad angår Brudulje, der også er skrevet i 3. person, kan man konstatere, at der er påfaldende sammenhæng mellem den rejsende journalist Sandemose og den rastløse Espen Arnakke.
En første tilbagevenden til diskussionen kan ses i 1955-udg., hvor 1933-udg.
nogle steder kommenteres; men når Sandemose fra og med 1955-udg. lader
Espen Arnakke hvile, tager han hurtigt tilflugt til et andet alter ego, nemlig
Erling Vik, og ligesom Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” kan opfattes
som en kommentar til 1933-udg., kan Felicias bryllup ses som en kommentar til
Varulven. Hvis man sammenligner de to hovedpersoner, er det imidlertid påfaldende, at man hører så lidt om Erlings barndom og ungdom – det bliver ikke til
andet end spredte glimt og Gulnare-episoden. Én forklaring på dette forhold er,
at barndoms- og ungdomsstoffet i realiteten er udtømt med Espen-bøgerne, en
anden at Sandemose viger tilbage fra at give tidsbilleder fra Rjukan og Oslo
uden at have de personlige forudsætninger, som ligger til grund for skildringen
af Jante i århundredets begyndelse.
Billede og sprog
I kapitlet “En fremmed blandt de store og kloke” i En flyktning krysser sitt spor
beskriver Espen, hvordan han har bibeholdt barndommens visionære opfattelse, selv om “tenkeren” senere også er blevet en del af ham: “Jeg skulde muligens vært maler, men det var kanskje for nærliggende, jeg overbeviste mig i tide
om at jeg kunde naturligvis aldeles ikke male...” (1933-udg. s. 163-164,
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1955-udg. s. 149). I et sørlandsbrev fra 1947 fantaserer jeg-fortælleren om, at hvis
han havde kastet sig over maleriet, da han var ung, kunne han have malet
Leonardo da Vinci “sønder og sammen”; der er her dog ikke nogen diskussion
af, hvilken kunstart der bedst formidler en visionær opfattelse, og teksten er
holdt i et humoristisk tonefald (Aktuell nr. 5, 8/3 1947). Men forholdet mellem
sprog, billeder og tænkning optager Sandemose gennem hele livet og indrammer også Murene rundt Jeriko; heri hedder det i det første forord:
“Maleren Bjarne Engebret spurte meg på forsommeren 1956 om jeg fikk
arbeidet noe. Jeg svarte at jeg ikke fikk arbeidet fordi det alltid kom et
ansikt mellom meg og skrivemaskinen. Hva ville du gjøre hvis det kom
et ansikt mellom deg og staffeliet?
Han sa: Jeg ville male det ansiktet.” (s. 5).
Og de sidste af Sandemoses egne ord i bogen, umiddelbart før citatet af
Victoria Sackville-West, lyder:
“Men for meg er ordet ingenting, jeg forstår ingenting uten et bilde. [...]
Jeg har ønsket at jeg aldri hadde lært å lese og skrive. Da hadde en kanskje ikke fått denne dimme glassveggen mellom sansning og virkelighet, og visst hvor det var fåfengt å grave efter gull.” (s. 176; Sandemoses
fremhævelse).35
Et ønske om aldrig at have lært at læse eller skrive kan under alle omstændigheder forekomme ejendommeligt – og måske bizart, når det fremsættes af en
forfatter, der er over 60, har mere end 20 bøger bag sig, og så at sige hele livet
har skrevet som en besat. Men i sammenhængen betyder det, at netop fordi han
har lært disse to ting, må Sandemose foretage en omvej, når det drejer sig om
opfattelse og erkendelse – og i sidste instans også om formidling. Det tillærte,
intellektet, rykker ved den oprindelige, billedmæssige sansning, og det umiddelbare forsvinder. I det 20. århundrede
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er barnets form for tænkning den sidste, tidsbegrænsede rest af den form for
spontan opfattelse, som Sandemose beskriver i “Drøm, slektserindring,
instinkt” vedrørende hieroglyffer og helleristninger (se p. 482-485), og derfor er
det nødvendigt for ham i digtningen at anvende billeder: Drømme, visioner, der
komprimeret gengiver en virkelighed – omend det nødvendigvis (desværre?)
bliver i ord, hvorefter læseren inde i hovedet må genskabe billederne af
Adamsens lade, Erlingvik osv.
I Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” findes på s. 61 en tegning af
Sandemose, et ansigt der ser ud til at være inspireret af Edvard Munchs streg. I
teksten hertil hedder det, at “Tegningen er oprinnelsen til skriftsproget, og seksåringen ser bokstavene som tegninger igen [...] I den følgende tegning er alle
alfabetets bokstaver rystet sammen til én bokstav.” (s. 60). Ud fra en nøgtern
betragtning er det svært at se de omtalte bogstaver, men når Sandemose har
denne udlægning og omtaler tegningen eller varianter af den som sin sjæl, kan
det ses som forsøget på at komme tilbage til den gamle syntese; billede og sætninger er blevet til ét, bogstaverne kan ikke udskilles, og hele sjælebeskrivelsen
– tegningen – skal opfattes i ét sug uden ord som mellemled.
TEKSTER OM ALKOHOLISME
I romanerne og novellerne fra den danske del af forfatterskabet vil man
næppe hæfte sig særligt ved personernes forhold til alkohol; man hører om folk,
oftest sømænd, der er glade for eller afhængige af sprut, men alkoholisme spiller ikke en betydelig rolle. Hvad angår de ikke-fiktive tekster, ses der ret akademisk på sagen i debatindlæggene vedrørende Den personlige Friheds Værn og
Frimændenes Forbund.
I artiklen “Glæde ved Mad” beskrives en holdning til alkohol, som man ikke
finder andre steder i forfatterskabet, hvad angår de tre første punktummer:
“I Køkkenet findes i Øjeblikket paa tredje Maaned en uaabnet halv
Aalborg! Saa længe jeg har den, falder det mig
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ikke ind, jeg skal have snaps til Maden. Hemmeligheden er den simple,
at der ikke i mig findes Skygge af oprindelig Trang til Alkohol. Men
Opdragelse i et strengt puritansk Hjem, hvor Nydelse af Alkohol stod
paa Linje med Tyveri og Mord, har skabt en især tidligere meget heftig
Reaktion [...] saa jeg nu i en evig Reaktion mod min Faders Tugt maa
have en flaske Brændevin aabenlyst staaende.” (Aarhuus Stiftstidende,
5/3 1930).
Her er i miniformat en beskrivelse af barndomshjemmet, som mere detaljeret
genfindes adskillige gange, og mindre spøgefuldt formuleret end her; men fortællerens reaktion på opdragelsen fortæller, at han er en ædruelig person, der
blot ikke vil afskære sig fra muligheden af at kunne drikke en snaps.36
De tre første Espen-bøger
I En sjømann går i land drikker Espen sig fuld i rom, da sandheden om Eva og
John går op for ham, men føler sig “klar og uhyggelig edru” umiddelbart før
han myrder John (s. 67). Da han bagefter forbavses over sin mangel på skyldfølelse, overbeviser han alligevel sig selv om, at han begik mordet på grund af sit
drikkeri;37 senere i bogen holder han kun om flasken i selskabelige sammenhænge, for eksempel juleaften hos Vilfred. I denne bog er Ole Jernmave en
harmløs forbruger af øl, mens Rolf Hansen er livsfarlig at omgås, når han har
fyldt sig med hjemmebrændt sprut – hvilket han bl.a. gør som led i et oprør mod
faderen.
Ret tidligt i En flyktning krysser sitt spor kommenterer Espen afholdsbevægelsen, forældrehjemmets syn på alkohol, og sin overtrædelse af forbudet:
“Det var i mitt hjem satt op et tabu, og det het alkohol. [...] når jeg i en
meget tidlig alder gav mig over, og var blitt fordrukken hvis jeg hadde
hatt anlegg for det, da lå skylden helt og aldeles hos avholdsfolkenes
djevledyrkelse. Dette snakket om alkohol var så overskyggende, at det
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virkelig til sist lyktes dem å innbille oss at all glede kom av øl og brennevin38 [...] Jeg vilde leve, og derfor overtrådte jeg forbudene ett for all
og alle for ett.” (1933-udg. s. 46-47, 1955-udg. s. 53-54 – her “skremsel” i
stedet for “tabu”).
Hermed leverer Espen to forklaringer på sit drikkeri: Dels skyldes det
afholdsbevægelsens agitation, som gribes forkert an, dels bliver det et led i
Espens oprør mod Jante – selv om forbuddet mod at drikke ikke står i
Janteloven, er det lige så nærværende som de 10 formulerede bud. Mens den
første forklaring tilsyneladende også har gyldighed for andre unge i Jante (jf. for
eksempel 1933-udg. s. 188, 1955-udg. s. 169) og hægtes sammen med ønsket om
at være en rigtig mand, er den anden hans personlige. For at kunne leve er han
nødt til at trodse Janteloven.
Hvis drikkeriet ses under den sidstnævnte synsvinkel, kan Espens oplysninger om omfanget af det relateres til, hvor indædt han gennemfører sit oprør.
Han fortæller, at han i de to år efter konfirmationen drak mere end i de ti følgende – hvor han ellers ikke holder sig tilbage; de ti år dækker bl.a. sømandstiden, men her er drikkeriet “lovligt”.
På bogens nutidsplan er forholdet anderledes: “Hvad mitt drikkeri angår kan
det gå både halve og hele år imellem. Da blir det til en rus, og jeg rører sjelden
noe i mellemtiden.” (1933-udg. s. 341, 1955-udg. s. 430). Dette kan tyde på, at
Espen har gjort sig fri af Jante, og alkohol ses nu under en anden synsvinkel:
Han opfatter omverdenen skarpere og husker bedre, inklusive størstedelen af
det, han fortæller om i bogen. På denne måde fremkalder alkohol en selvafsløring. Han kan derfor bifalde det gamle ordsprog in vino veritas og argumenterer
for, at afholdsbevægelsen bl.a. består af folk, der nægter at se virkeligheden i
øjnene.
“Bekjennelse” er imidlertid et af de kapitler, der i 1955-udg. forsynes med en
efterskrift; heri afviser Sandemose delvis ideen om alkohol som et bevidsthedsudvidende middel og konkluderer, at han på baggrund af de forløbne års
erfaringer “ingen avgjorte

459
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 14: De første år i Norge

meninger tør hevde om positive sider ved nytelse av alkohol. [...] de fysiske og
sjelige skader [er] åpenbare.” (1955-udg. s. 432).
Som sagt bruger Espen alkohol til at fremkalde erindringer, og i “Bekjennelse”
citeres desuden en halv snes linier nedskrevet i fuldskab – men i 1955-efterskriften tages der afstand fra ideen om, at forfattere skriver bedre under indflydelse af alkohol; jf. også “Edgar Allan Poe igjen” (Aktuell nr. 22, 29/10 1949) og
nedenfor vedrørende Erling Vik.
I tråd med at Der stod en benk i haven omhandler perioden fra konfirmationen
indtil Espen stikker til søs, indeholder bogen mere om druk end En flyktning
krysser sitt spor, herunder en detaljeret beskrivelse af Espens oplevelser i afholdsbevægelsens ungdomsafdeling, før han slår sig på flasken. På grund af synsvinklen (3. person) og det koncentrerede tidsrum opfattes drikkeriet i bogen i
højere grad som et opgør med afholdsbevægelsen og et ønske om at manifestere voksenværdigheden end som det opgør med Jante-terroren, som den tilbageskuende Espen opridser i den tidligere bog.
Disse to romaner er de første bøger i forfatterskabet, hvor drikkeri er tæt forbundet med personkarakteristik. I det følgende kommenteres nogle ikke-fiktive
tekster om emnet, hvorpå romaner og enkelte noveller inddrages; på grund af
det selvportræt, der fremtræder i Aktuell i 1958-1960 og 1962-1965, behandles
samtlige epistler om alkoholisme i kap. 18 (p. 1017-1022).
Avistekster i 1930’erne og 1940’erne
I anmeldelsen af Nils Johan Ruds roman Så stjeler vi et fattighus hedder det
kort, at “vi får et dypt inntrykk av “hvorfor Jeppe drikker”. Den dagen Sven får
arbeid er det heller ikke tale om mer fyll.” (“Arbeiderromaner”, 1ste Mai, 7/12
1934). Her er der altså tale om en vurdering af, at det er den indholdsløse og
meningsløse hverdag, som hovedpersonen flygter fra.
Også i artiklen “Når Jeppe blir edru” (Arbeiderbladet, 8/2 1935) er den personlige indfaldsvinkel skudt i baggrunden. Der tales ganske vist om “en barndom
sammen med kong Alkohol”, men
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hermed menes, at barndomshjemmet var tørlagt, samtidig med at datidens
arbejderklasse ellers hældte ustyrlige mængder brændevin i sig. Artiklens
beskrivelse af ungdomslogen svarer til afsnit i Der stod en benk i haven, men i stedet for Espen-bøgernes eftertryk på afholdsbevægelsen som udtryk for en Jantementalitet ses den som en social bevægelse med et indirekte politisk program.
Ifølge Sandemose kan folk på arbejderbevægelsens aftenmøder nu finde “den
store helhet og sammenheng de før forgjeves søkte i sin avholdsforening.” (Sandemoses
fremhævelse).39 I øvrigt præsenterer tekstens fortæller sig som en overmåde
ædruelig person; dels er der ingen hentydninger til alkoholproblemer før eller
nu, dels er hans seneste spirituøse indtagelse et glas madeira et halvt år tidligere.
I 5 af de cirka 100 anmeldelser i Friheten omtaler Sandemose bøger, hvori en
eller flere personer er alkoholikere. Første gang er i “Autoritet” (12/3 1946; om
Øivind Bolstads De gylne lenker), og teksten slutter med en generel refleksion:
Alkoholisme er symptom på “en umulig livssituasjon. Kan ikke denne situasjonen forandres er mennesket fortapt.” Anmeldelsen af Terje Richs Alkoholist
(Friheten, 27/7 1946) er først og fremmest præget af, at Sandemose ikke er særlig begejstret for forfatterens sprog og personkarakteristik og er skeptisk over
for skildringen af den afvænningskur, som hovedpersonen gennemgår. Det er
kun i få sætninger, der henvises til almene forhold vedrørende drikkeri, men det
fremgår af anmeldelsen, at for at blive tørlagt kræves der en høj grad af selverkendelse. “Johan Simensen” (15/1 1947) er overvejende et handlingsreferat af
Mennesker underveis, mens den såkaldte aversionskur afvises i “Tilbake til bløtkaken” (17/1 1947; om Arthur Angers St. Josephs bar).
Halvdelen af anmeldelsen af Charles Jacksons roman Forspilte dager (3/3 1947)
optages af generelle betragtninger over alkoholisme. Man genfinder enkelte formuleringer fra “Når Jeppe blir edru”, men desuden kommer Sandemose med en
definition: “Det er flukt fra en situasjon som vedkommende finner uutholdelig
[...] Den ytrer seg kanskje alltid i en kjensle av indre ensomhet.”
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Vi pynter oss med horn
I Vi pynter oss med horn spiller alkohol en rolle, dels som led i miljøbeskrivelsen, hvilket ligger i forlængelse af de sølivsrelaterede afsnit i Mænd fra
Atlanten og En flyktning krysser sitt spor, dels fordi læseren i flere tilfælde får et
grundigere indtryk af romanpersonerne, når de er under indflydelse af alkohol.
Bogens komposition er usædvanlig; generelt er teknikken, at hvert kapitel
består af: a) prolog; b) regelret epik med romanpersoner; c) epilog. I et interview
i Dagbladet, 21/11 1936, kalder Sandemose a for “et forord, et lite essay” og c for
“små noveller, ganske små”.40 Den følgende korte gennemgang drejer sig om et
par af bogens romanpersoner og en af prologerne.
I bogens første kapitel, “Nå er det lenge siden”, præsenteres Gullhesten, som
i en gevaldig rus befinder sig i sengen med en pige. Hans fuldskab resulterer i
to uheldige fortalelser; dels tiltaler han hende med et forkert navn (Anna), dels
roser han hende for, at hun aldrig har krævet en øre af ham. Da pigen forener de
to ting i et verbalt angreb på ham og på visionen om hans førstekærlighed,
reagerer han ved at blive voldelig.
I dette kapitel er det på grund af rusen, Gullhesten røber disse sider af sin personlighed: Nostalgien, kvindeforagten, og brutaliteten. Ifølge epilog og prolog
er kapitlets tema visionen om den første kærlighed, mens prologen til det følgende, “Nihilisten”, kommenterer alkoholisme som “en flukt fra ulykkesfølelse.
Ulykken er ofte av sosial art, men kan være nesten hvad som helst. Svært ofte
kjenner drankeren den ikke selv.” (Vi pynter oss med horn, s. 14).
Kronologisk følger kapitlet umiddelbart efter “Nå er det lenge siden”, og
Gullhesten er endnu ikke ude af rusen. Han har et par syner, men giver også et
eksempel på den form for selvafsløring, som ovenfor er nævnt i forbindelse med
Espens syn på alkohol; den er ganske vist beskrevet grotesk-humoristisk (det
går op for Gullhesten, at han er blevet sømand, fordi han er for stor og stærk til
at kunne gebærde sig inden døre), men det er tydeligt nok rusen, der sætter ham
på sporet af opdagelsen. Senere i bogen
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fremgår det, at alkohol for ham hører sammen med landjorden, hvilket skyldes,
at han som en dygtig sømand og lederskikkelse blandt besætningen er i harmoni med sig selv til søs. Her er hans styrke og primitivitet på plads, og gennem
de kvasidybsindige vers får han tilmed et anstrøg af vismand over for den
begrænsede og imponerede tilhørerskare. På land har han sværere ved at fungere socialt og er nødt til at opretholde selvtilliden med kunstige midler.41
Kapitel 3 hedder “Samling om flasken”; ifølge prolog og epilog fokuserer
kapitlet på arbejdskammeraters samvær, men der er brændevin på bordet i
kabyssen, og det er i dette kapitel, man første gang får indblik i Bjarnes fantasier om mordbrand. Under et senere drikkeorgie taler han over sig vedrørende
sine ønsker om et incestuøst forhold til søsteren (jf. p. 216-218); også her er der
tale om selvafsløring, men i modsætning til Espen, der er på jagt efter erkendelse, viser den følgende dags betroelse til Gullhesten, at Bjarne ikke er tryg ved
situationen: Hans egen vilje til indsigt er begrænset, og han har brug for vennens autoritet. Kapitlets slutning tyder på, at han nok er betænkelig ved, hvad
gårsdagens andre tilhørere opfattede, men at han hellere vil lade den beundrede Gullhesten gennemskue ham, end han vil gennemskue sig selv (s. 208).
Også i forbindelse med Presten taler bogen om fuldskab, men her på en mere
traditionel måde; dels har han brug for alkohol for at overvinde sine hæmninger med hensyn til piger, uden at den dog hjælper ham synderligt på vej (s. 138140), dels er det under drikkeorgiet – i øvrigt den eneste lejlighed, hvor han for
en kort tid får lov til at føle sig ligeværdig med de andre – han bekender sin fortid (s. 180).
Brudulje
Den løst komponerede Brudulje er Espen-bog nr. 4, og i denne krydser flygtningen i bogstavelig forstand sine spor gennem at komme til Newfoundland,
tilmed i to omgange; vedrørende strukturen i romanen og de artikler, som indgår i den, se p. 564-581.
Sammenlignet med nutidsplanet i En flyktning krysser sitt spor
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er det tydeligt, at Espen i begyndelsen af bogen har forladt sin fredelige omgang
med alkohol, ikke mindst fordi han er stedt mellem elskerinden Lys og konen
Else (som tidligere hed Gjatrid). Han drømmer – naivt? – om at bo alene i en
hytte dybt inde i skoven, men er ikke gjort af det samme hårdføre materiale som
Audun Hamre i Tjærehandleren; hytten ville være en flugt fra problemerne, og
eftersom den ikke er inden for rækkevidde, flygter Espen i stedet ind i alkoholen: “Et hjerte og en hytte, sa de, men hytta var nok. Jo, han visste det – det var
den uopnåelige ensomheten som slo ut i drikk. Når en var beruset var en vekk.”
(Brudulje, s. 23).
Første aften om bord på skibet tømmer han en flaske whisky: “Han vilde
bedøve sig, og ikke våkne før båten var langt fra Liverpool. Rusen narret ham.
Han blev lammet, men hjernen arbeidet videre, ikke nettop uanfektet, men
våken.” (s. 41). Fuldskaben har bl.a. karakter af hallucination, hvori Espen ser
sig selv for tyve år siden, og da synet forsvinder, følges det af hans beslutning
om at grave John Wakefields kranium op og smadre det.
Både i En sjømann går i land og i En flyktning krysser sitt spor havner liget i en
mose, så ud fra en nøgtern betragtning er der ikke megen sandsynlighed for, at
Espen kan grave John Wakefield op; fantasien må tolkes som et ønske om én
gang for alle at slippe af med de gamle skrækbilleder og spekulationer.42 Mens
det således er forståeligt nok, at han ikke gennemfører sit trodsige forehavende,
er hans reaktion over for Misery Harbor i ædru tilstand alligevel tydeligt anderledes. I første omgang undgår han stedet og benytter muligheden for at slippe
af sted til Caribien, hvilket han selv opfatter som en flugt; under rejsen i troperne eksisterer Misery Harbor knap nok for ham, bl.a. fordi han meget af tiden
befinder sig i en behagelig rus. Indirekte fremgår det dog, at Espens alkoholproblem ved tilbagekomsten til Newfoundland er mindre end i begyndelsen af
bogen: Da han i sin kahyt finder først 24 og derpå yderligere 12 flasker rom, som
er smuglervarer, lirker han ikke en eneste af dem op.
Da han efter rejsen til Caribien tager med toget fra Corner Brook
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tværs over Newfoundland, opholder han sig kun i Misery Harbor i nogle minutter, mens toget stopper, og er nervøs for ikke at komme med det igen. Hverken
i konkret eller overført betydning kommer han nærmere til John Wakefields kranium, end at han opfatter de grå klipper “som panneskaller” (Brudulje, s. 181) og
ved næste stop bider mærke i trinbrættets navn, Skull Hill – og får travlt med at
overbevise sig selv om, at stedet må være opkaldt efter fundet af et kranium tilhørende en los eller en bjørn.
De sidste 43 sider af bogen – cirka en femtedel – indeholder ikke et ord om
Misery Harbor, så det er fristende at tro, at tanken om John Wakefield ikke mere
vil hjemsøge Espen. I disse kapitler hører man heller ikke om alkohol, så tilsyneladende er det en tørlagt, “sundere” og mere frigjort Espen, der i bogens slutning er faldet (midlertidigt) til ro på Fogo. Men han er ikke kommet nærmere en
løsning på de problemer, som han flygtede fra -og en forklaring på fraværet af
alkohol, og af Misery Harbor, kan også være, at næsten hele stoffet er en let redigering af avisartikler.
Det svundne er en drøm
Alkohol spiller overhovedet ingen rolle i September. I den næste roman, Det
svundne er en drøm, beretter John Torson en passant om andres omgang og/eller
problemer med alkohol, men man skal to tredjedele hen i bogen, før han i en
passage røber noget om sit eget forhold til at drikke – han fortæller om juleaften
1939, som han tilbringer på en restaurant:
“Hver gang jeg har drukket noen glass, vet jeg at jeg er en fetisjdyrker.
Det varmer i hendene å kjenne på en relikvie.
Uten å tenke over det, hadde jeg sittet og tegnet et Janushode. [...]
En burde vite mer om seg selv, og engang få høve til å se dette andre
jeget, mørkemannen, i speilet. Ansiktet på sin mørke ledsager.
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Da formet jeg en setning med leppene: Engang få se denne andre som
aldri emigrerte.” (s. 257-258).
John Torson nævner i sammenhængen tanden fra Vinjes grav og den hestesko, som han samlede op umiddelbart efter sin ankomst til Norge. Han har tidligere erkendt fetichdyrkelse som en egenskab hos sig selv (s. 67); i forbindelse
med fundet af hesteskoen beskriver han en følelse af angst, eftersom han ikke
ved (eller ikke vil vide), hvor den stammer fra, og eftersom han fornemmer “en
skygge i sjelen” (s. 67), går han hen og ser sig selv i spejlet.
Også denne aften kobles hans tanke om feticher sammen med identitetsproblematik. Han kommer videre end i første omgang, eftersom Janushovedet provokerer ham, og han ved, at han har en mørk side – som måske aldrig ville være
kommet frem, hvis han ikke var udvandret?
Der er nogle blokeringer, som forsvinder, når John Torson tager sig nogle glas.
I San Francisco har han sit image som John Torson Ltd. at tænke på, og kæmper
for ikke at give los, men under opholdet i Norge er han ofte fuld – siger han selv
(s. 300). Men generelt er han vagtsom og kølig, og bedst tilpas, når han iagttager
den virkning, som alkohol har på andre (til gengæld betaler han beredvilligt
regningerne på Hjørnet): Gunder drikker for meget, og kommer med betroelser
(s. 30); sammen med Jenny deltager John Torson “i et syttende mai-bakkanal,
som Jenny sa var festlig” (s. 139); han pumper konduktør Andersen ved at
hælde øl på ham (s. 142); Tora Danvik “sluttet seg til oss som en sekstenåring,
men fikk sin rette alder mens hun drakk” (s. 163); og det er den snaksomme
Bjørn Lund, der går under bordet 1. juledag 1939, mens John Torson den aften
ganske vist også tyller whisky, men ikke bliver mere fuld, end at han passer på
ikke at udlevere sig, således som Bjørn Lund gør det (s. 288-291).
John Torsons bud er, at de alle drikker af angst, men han ved ikke, hvad de er
bange for. Hans definition på Susannes tørst er den samme, men beskrivelsen af
hendes drikkeri er noget mere nuanceret: “Hun burde vært full alltid. Da kom
hun i likevekt
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[...] Hennes erotiske evner og hennes ondskap mot fordums venner vokste med
spriten.” (s. 162). Fra opholdet i Asker fortæller John Torson, at de hver aften
drak meget, og at Susanne “ble skjønn i sin rus” (s. 184). Hvis man sammenholder disse udsagn, er hendes drikkeri en af forudsætningerne for, at John Torson
er besat af hende, men hertil kommer dels, at hendes betroelser ikke er uvelkomne, dels at han føler sig tættere knyttet til hende end til de andre af bogens
personer, og sammen med hende tør han give slip på sin vagtsomhed og tømme
flasken: “Jeg har sagt mer til henne enn til noen annen.” (s. 184).
Tjærehandleren
Audun Hamre i Tjærehandleren er den eneste af Sandemoses hovedpersoner,
der drikker med ét bestemt formål og som sidestiller alkohol med medicin:
“Det ville være gått ham galt for lenge siden uten de giftene. Han var for
viril og voldsom, han hatet for dypt og heftig. [...] Uten alkohol, nikotin
og veronal ville han forløpt seg og blitt avslørt for lenge siden.” (s. 61).
Her betyder alkohol ikke et middel til selvafsløring (som i En flyktning krysser
sitt spor, 1933-udg.), en overskridelse af hæmninger, eller en flugt fra problemer.
Audun Hamre ved, hvem han er, og derfor bedøver han omhyggeligt sig selv;
“alkohol, nikotin og veronal” gentages som et omkvæd i kapitlet
“Stimannsferd”, hvor han sidder i sit frivillige fængsel, kontoret på
Ruseløkkveien. At han fylder sig med de tre gifte mellem plyndringstogterne er
et led i hans strategi; han vil være sløv og er ligefrem glad for, at han er alkoholiker (Tjærehandleren, s. 60), han drikker ikke for at overvinde sin ensomhed,
men for at bevare den – hvorfor det kan diskuteres, om han er alkoholiker ifølge den definition af ordet, som Sandemose generelt anvender.
Veronal hører man udelukkende om i det ovenfor nævnte kapitel; nikotin er
repræsenteret ved, at Hamre næsten konstant ryger på cigar;43 og rødvin, sherry, portvin og cognac flyder jævnt ned
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over siderne. Kapitlet “Paradiset” er imidlertid en undtagelse; det beskriver
tiden, efter Hamre er gået på pension og bor med sin mor dybt inde i skoven, og
åbenbart er drikkeriet ophørt – der er ikke flere penge, han skal tjene, og det er
ikke længere nødvendigt for ham at gå i hi og dæmpe utålmodigheden. I en
alder af 45 opgiver han både forbryderkarrieren og spritten, hvorefter han tager
sig ekstra nydeligt af sin gamle mor og glæder sig over naturen.44
Mytteriet på barken Zuidersee
Både Alice Atkinson og hennes elskere og En palmegrønn øy kan springes over i
denne sammenhæng, og næste stop bliver Mytteriet på barken Zuidersee (eller En
torpedo under arken, 1952-udgavens titel). Denne bog, og forlægget Ungdomssynd,
er allerede behandlet i kap. 9 (p. 137-163), men her skal kort opsummeres et par
ting vedrørende Gunnar Limyr, som jo ender med at blive en ganske anden end
bådsmanden i 1924-versionen.
Gunnar er en garvet alkoholiker, men afslører under de to lange samtaler med
Jørgen, at han har et skarpt blik for sin egen svaghed; i denne situation er Jørgen
den “naive”, der kan lide et glas nu og da, men for hvem alkoholikerens situation er fuldstændig fremmed. Dels ved Gunnar, at han bliver ustyrlig af at drikke, dels erkender han, at han har brug for hjælp, og uden at han bruger ord som
afvænning eller lignende, erkender han, at han har brug for samværet med
Jørgen og Elna for at holde op. Dermed bliver Gunnar den eneste af Sandemoses
personer, der både ser sin egen ensomhed som årsagen til drikkeriet og gør
noget ved problemet.
Årstidene
I slutningen af 1940’erne arbejdede Sandemose på en roman om alkoholisme
og skizofreni, hvilket fremgår af breve til Aschehoug og af Jostein Nyhamars
interview med Sandemose i Aktuell nr. 46, 25/10 1958. Det meste af manuskriptet blev senere brændt, men enkelte afsnit blev anvendt i Årstidene og i Varulven;
i førstnævnte drejer det sig om “Kollektiv ensomhet” (hefte 3) og
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“Undergang – Nei” (hefte 7/8). Eftersom hovedpersonen her hedder Absalon,
hvilket svarer til Aksel (jf. forordet til 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor),
er det fristende at betragte de to tekster som selvbiografi, ikke mindst fordi
“Kollektiv ensomhet” i den sidste snes linier overgår fra 3. person til 1. person
og afrundes i ikke-fiktiv form.
Tekster om ensomhed optager ikke så få sider i de tre første hefter af Årstide ne: I hefte 1 drejer “Ensomhet” sig om begrebet den yderste strand, og novellen
“Høstnatt” har undertitlen “Fortelling om ensomhet”; i hefte 2 er “Ensomhet”
fællestitel for artiklen “En som kom utenfor” om den danske lyriker William
Waagner og novellen “Knuste ruter og kontakt”;45 i hefte 3 er seks noveller
rubriceret under overskriften “Ensomhet” – og i samme hefte er der så
“Kollektiv ensomhet”.
Titlens adjektiv skal formentlig hentyde til det glædesløse fællesskab i detentionen, som Absalon har rigelig erfaring med. “En sørgelig morgen i Hades”
(Årstidene hefte 3, s. 59) er en dækkende opsummering af stemningen i teksten,
som i øvrigt ikke fortæller særlig meget om hovedpersonen. Man hører intet om
hans familieforhold, men han har økonomiske problemer og ikke noget fast
arbejde; formuleringen at han “hadde gjort sine beste ting mens natten var over
ham” (s. 60), skal formodentlig hentyde til, at han er forfatter, men forstås kun
med sikkerhed ud fra andre Sandemose-tekster. Grunden til hans drikkeri angives at være angst, og det, der især kan gøre ham desperat, er private hjem, hvor
han er vidne til, hvordan “normale” mennesker lever – med andre ord den tilværelse, som han er udenfor på grund af drikkeriet; han er inde i en ond cirkel.
Den trøstesløse tilværelse ses fra et punkt mange år senere, da Absalon er ovre
det daglige drikkeri: “Avholdsmann ble han ikke, og han kan ennu lett finne på
å drikke seg “en tår over sin tørst”.” (s. 60). At der ikke gives nogen forklaring
på ændringen i hans drikkevaner, rimer ikke helt med de afsluttende linier i jegform, som udtrykker, at den eneste holdbare teori vedrørende alkoholisme er, at
det kræver selverkendelse at komme væk fra misbruget – novelledelen fortæller ikke, hvori Absalons selverkendelse
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består. Det er beskrivelsen af politiets formalistiske behandling og det depersonaliserede menneske, der er de væsentligste elementer indtil det nye tidsplan og
synsvinkelskiftet.
Også i “Undergang – Nei” (Årstidene hefte 7/8) møder vi Absalon; denne tekst
er opdelt i “Undergang” (s. 141-144) og “Nei” (s. 144-146); begge foregår på et
tidspunkt, der svarer nogenlunde til detentionsafsnittet i ovennævnte tekst,
men uden flere tidsplaner, og uden en afsluttende kommentar i jeg-form.
Nederlagsstemningen og magtesløsheden i “Undergang” svarer til “Kollektiv
ensomhet”, tanken om flasken dominerer totalt Absalon liv. Den eneste udvej,
han kan se, er at blive ramt af en sygdom, der nødvendiggør et langt hospitalsophold med tilhørende tvangsafvænning; 46 dette betyder, at Absalon gerne vil
holde op med at drikke, men ikke kan klare det på egen hånd; denne tankegang
udtrykkes jævnligt i Sandemoses ikke-fiktive tekster om alkoholisme, men ellers
ikke i de fiktive.
“Nei” bringer et par nye facetter; for første gang hører man om hans kone og
om hans hjem. Overskriften hentyder til en vane, han har fået med at gå og sige
“nei” – ikke til flasken, fremgår det af slutningen, men alligevel fornemmer han,
at han ikke skal “helt til helvetes port” (s. 146). Tanken formuleres, mens han er
ved at drikke sig fuld, så man kunne mene, at der ikke skal fæstes særlig lid til
den, men sammenholdt med “Kollektiv ensomhet” er den det eneste holdepunkt for en ændring i hans vaner. – Medmindre man skal lægge noget i, at
“Nei” foregår den 3. april 1940? Er det en ny virkelighed, der resulterer i en ny
Absalon? På den ene side er det vanskeligt at se, hvorfor tidsangivelsen ellers
skulle være så præcis; på den anden side er der intet i “Kollektiv ensomhet”, der
refererer til krigen som et vendepunkt. Ordvalg, stemning og hovedperson får
de to tekster til at se ud som dele i samme puslespil, men de passer ikke sammen.
Også i Årstidene hefte 9/10 er der en novelle om alkohol, “Vårnatt” (først trykt
i Aktuell nr. 4, 18/2 1950); men til forskel fra de mørke skildringer af Absalon
drejer det sig om en elegisk-humoristisk tekst om, hvordan fortælleren som ung
var
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ulykkeligt forelsket og havde købt en flaske til trøst. Desværre vælter den: “[...]
klukkingen døde hen i de dystre buskene, da visste jeg at nu hadde jeg vært
gjennom det verste. Jeg modnet i denne fortvilelsens stund til dikterens høye
kall.” (Årstidene hefte 9/10, s. 42). Gennem de efterfølgende sætninger om, at
digteren altid skriver om de flasker og kvinder, som han aldrig får, kommer
novellen til at handle om sin egen oprindelse, men i betragtning af forfatterskabets andre tekster om alkohol, lyder konklusionen lettere anstrengt.
Erling Vik
I Varulven ses reminiscenserne fra romanen om alkoholisme først og fremmest
i kapitlet “Delirium”, men bogen indeholder også andre beskrivelser af alkohols
virkninger, hovedsagelig vedrørende Erling Vik.47 Bogen udspiller sig på så
mange tidsplaner, at det her er muligt at følge en udvikling, omend i spring.
I 1915 er Erlings forhold til alkohol endnu “uskyldigt”, da han møder
Gulnare. Han bor hos onkel Oddvar og tante Ingfrid, der karakteriseres som “de
to sorgløse fyllikene” (s. 45); det fremgår ikke af bogen, om det er på grund af
dette miljø, Erling efterfølgende har så let ved at kaste sig ud i hæmningsløst
drikkeri, men Oddvar, Ingfrid og deres børn betaler senere prisen (s. 345-346,
357). Under alle omstændigheder slår Erling sig på flasken, den eneste trøst i
ensomheden, da han har mistet Gulnare, indtil han (ligesom Espen) ser
sømandslivet som en udvej. – Det er fristende at parallellisere ud fra
Sandemoses søromaner og mene, at Erlings efterfølgende forbrug i havneknejper og til søs så i hvert fald ikke bliver mindre. Det er imidlertid uklart, hvor
længe han er sømand: Ifølge s. 34 driver kærligheden til Gulnare ham jorden
rundt, men at dømme ud fra den geografiske opremsning på s. 16 skal sætningen ikke tages bogstaveligt; senest i 1923, da han får antaget sin første bog, er han
gået i land.
Næste tidsplan er 1934, da Erling er etableret som forfatter. Han er på dette
tidspunkt dybt afhængig af alkohol; da han møder Felicia, har han for eksempel
deltaget i et timelangt drikkegilde.
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I et tilbageblik på perioden er det et mysterium for ham, at han “i den tiden
hadde sine beste arbeidsår [...] særlig fordi han aldri hadde arbeidet med alkohol i blodet. [...] Han hadde jo vært full hver dag i nesten et halvt snes år.” (s.
182). (Jf. dels “Kollektiv ensomhet” om Absalons “beste ting”, dels “Ung dranker”, Aktuell nr. 38, 14/9 1963: “Det finnes ikke en linje jeg har skrevet som er
skapt under påvirkning av sprit.”)
Den halve snes år, der omtales, må dække perioden fra først i 1930’erne til i
det mindste 1942, for da Erling igen møder Felicia, har han i et halvt år “drukket mer enn noen gang før” (Varulven, s. 167), hvilket stemmer med citatet fra
Steingrims dagbog om, at han (Erling) i 1941 er på grænsen til alkoholisme (s.
212). Mens det tydeligt nok er Gulnare-traumet, der i 1915 sætter Erling i gang
med at drikke, er det mindre klart, hvordan hans liv former sig den næste snes
år, og hvad der i begyndelsen af 1930’erne får ham til at kaste sig ud i alkoholmisbrug. Er det stadig Gulnare, der spøger? Flygter han (senere) fra det uharmoniske ægteskab med Ellen?48 Skal lappeskrædderens søn overvinde mindreværdskomplekser? Ifølge Felicia ophører misbruget under flygtningetiden, men
hun giver ingen tydelig forklaring, kun at Erling bliver “tvangs-avvennet uten
å vite det var tvang [...] Avholdsmann ble han aldri, men han sluttet intetanende å være fyllesvin.” (s. 186).49
På 1950-tidsplanet ses Erlings forhold til alkohol først gennem Felicias øjne.
Når hun tænker på hans seksten måneder i Las Palmas, håber hun, at han er
“blitt fristet av den billige vinen. Hver dag. Natt og dag” (s. 12), hvilket dels fortæller, at han stadig er svag for flasken, dels afslører Felicias jalousi – for så
længe han drikker, er han ude af stand til at tænke på sex; jf. en morgenreplik s.
29, som også foregår på 1950-tidsplanet: “Er det meningen du skal ligge og lese
i en bok? spurte Felicia overveldet. Og jeg som trodde du hadde fått all den konjakken ut av kroppen nu.”
Et andet tegn på, at Erling ultimo 1948 stadig er afhængig, selv om det voldsomste drikkeri skulle være et overstået stadium i løbet af krigen, er at Felicia
under rengøringen i hans hus
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i maj 1950 finder otte flasker whisky; det gør hende forstemt, at han ligefrem
ordnede et depot, før han rejste, men når man senere i bogen læser beskrivelsen
af hans drikkeri i 1930’erne og 1940’erne, er det tydeligt, at Erling på dét tidspunkt ikke ville have været i stand til at organisere et lager; han ville have flået
skruelåget af flaskerne.
Da Erlings synsvinkel anvendes et par kapitler længere fremme, er tonen tilsyneladende uskyldig, men røber afhængigheden: “[...] han våknet i så gyllent
humør når han hadde fått noe å drikke om kvelden, – og var like unormalt morgengretten når han ingenting hadde fått, slik at oppvåkningen lignet et ulykkestilfelle” (s. 25), og selv om han nyder duften af kaffe, er det en øl, som resulterer i de “lykkelige sukk og stønn” (s. 26).
Hvad er det, der i 1950 betinger drikkeriet? Den lette adgang, som han i 16
måneder uden Felicia har haft til billig sprut? Gammel vane?
Endelig er der 1957/58-tidsplanet. Fra tiden før Felicias død er der beskrivelser af ensomme orgier og svireture i Oslo (s. 96, 202-203, 221, 232-241),50
omend han prøver at begrænse forbruget ved at skulle dykke ned i sit hemmelige rum for at få whisky (s. 202), og ifølge Jasper Arndt bliver drikkeriet holdt
i ave af skrækken for at gå under (s. 337). Som i 1950 har Felicia et skarpt blik
for hans lejlighedsvise misbrug, hvorunder hun føler sig tilsidesat (s. 134), men
hun fylder uden skrupler på ham, så han ikke skal se langt efter andre kvinder
(s. 279-282).
Erlings afhængighed på dette tidsplan ser ud til at være større end i 1950; på
grund af den kvantitative forskel i beskrivelsen af tidslagene er det svært at
komme med sikre konklusioner, men et godt eksempel på hans tørst er, at han
kan nå at konsumere en flaske hedvin på en togtur fra Oslo til Kongsberg.51
Efter Felicias død lader han flasken stå i 12 dage – for at være nøgtern i sorgen, for at bevise over for sig selv, at han kan modstå fristelsen til at drikke sig
bevidstløs? Hans beslutning på bogens sidste side om at tilbringe nætterne på
Gamle Venhaug med at nedskrive “alt det som hendte i Felicias tid” (s. 428)
rimer i hvert fald med, at den form for alkohol,
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han forestiller sig i fremtiden, er æblevin i selskab med Tante Gustava.
Selv om der ikke gives nogen sammenhængende beskrivelse af Erlings drikkeri, kan nogle stadier således udskilles:
1915: Ensomhedsfølelsen efter Gulnare.
1934: I begyndelsen af en tiårig vild drukperiode, som paradoksalt nok falder
sammen med hans bedste arbejdsår.
Flygtningetiden: Først alkoholisme, senere uafvidende afvænning.
1950: Afhængighed på et lavere plan end 1934 ff.
1957/58: Indtil Felicias død sandsynligvis noget værre end i 1950; derefter
skrues der ned for blusset.
Forholdet mellem Varulven og Felicias bryllup vil blive taget op mere detaljeret
i kap. 18; i forbindelse med beskrivelsen af alkohol er det i første omgang tilstrækkeligt at henvise til, at i Felicias bryllup præsenterer Erling Vik sig utvetydigt som forfatter til Varulven (Felicias bryllup, s. 28). Heraf følger dels, at han har
været bemærkelsesværdig åbenhjertig, hvad angår sit alkoholmisbrug, dels at
han eventuelt har været i stand til at give klare svar på de spørgsmål desangående, som en læser vil være tilbøjelig til at stille (jf. ovenfor), men at han for at
opretholde illusionen har holdt sig tilbage; man kan i denne forbindelse imidlertid spørge, om de afsluttende linier af Varulven ikke er et unødvendigt
og/eller distraherende kunstgreb: Læserens opfattelse af personer og temaer
ændres næppe ved oplysningen om, at Erling er forfatter til bogen.
Hvad angår opklaringen af de traumer, som er skyld i drikkeriet, giver Felicias
bryllup ikke flere holdepunkter end Varulven. 1915-tidsplanet mangler helt, så
der bliver ikke rokket ved den tidligere oplysning om, at den første periode med
misbrug skyldes historien om Gulnare.
Fra drukperioden på “nesten et halvt snes år” i 1930’erne og 1940’erne er der
spredte glimt gennem bogen – men hvis man skal dømme ud fra det korte kapitel “Fortapelse” (Felicias bryllup, s. 201), starter den tidligere, end det ellers er
angivet, dog

474
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 14: De første år i Norge

stadig uden nærmere forklaring på, hvilke sorger og ulykker, der plager ham. –
I modsætning til Varulven hører man i Felicias bryllup, at også Ellen er alkoholiker (s. 130-131), men der er i det pågældende kapitel ingen beskrivelse af, hvilken indflydelse dette har på Erlings misbrug. Karakteristikken af hende (s. 53,
57, 127, 132, 200), som er mere negativ end i Varulven, giver heller ingen sikre
holdepunkter, men tyder dels på, at samlivet hurtigt bliver uharmonisk, dels at
lappeskrædderens søn har svært ved at håndtere den sociale afstand mellem
dem;52 det kan imidlertid ikke være ægteskabet med Ellen, der er skyld i det
drikkeri, der omtales i “Fortapelse”, for i dette kapitel er Erling cirka 30, hvilket
betyder, at det foregår cirka 1929, og som ovenfor nævnt er Ellen enten 15 eller
17 år yngre end Erling (Varulven, s. 98).
Også fra flygtningetiden i Sverige er der beskrivelser af Erlings drikkeri, men
tidsangivelserne er i et par tilfælde modstridende (se p. 1058-1061). Det står
imidlertid fast, at han kommer over grænsen i efteråret 1941 og “den første tiden
drakk han ustyrlig.” (Felicias bryllup, s. 9). Et sandhedsvidne fra den periode er
Chi-i (der overhovedet ikke optræder i Varulven), for ved gensynet spørger hun
direkte, om han stadig er drikfældig (Felicias bryllup, s. 20). Men ud fra tidsangivelserne i Felicias bryllup kan man kun konkludere, at drikkeriet strækker sig
over cirka 15 år i stedet for “nesten et halvt snes år” (Varulven, s. 182), og at det
aftager i løbet af 1944, hvilket er et mere præcist årstal end i Varulven – men man
kan ikke sige, hvorfor Erlings tilstand forbedres.53
I “Drikk” foregår de sidste par sider lidt over et år før Felicias død, eftersom
Erling nærmer sig de 60; beskrivelsen af hans drikkeri svarer til Varulven, men
uddyber på et enkelt punkt denne bog: Når Felicia pressede ham til at slå sig
ned på Venhaug, afslog Erling konsekvent, eftersom han satte for stor pris på sin
frihed. Tilføjelsen her drejer sig om, at han kobler erkendelsen af sin svaghed for
alkohol sammen med sine gentagne afslag: “De skulle ikke se ham slik.” (Felicias
bryllup, s. 135). Det er skamfuldheden, der er den definitive årsag: Han ved,
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hvordan han tager sig ud, når han er sanseløst beruset, og det er ikke kun
Felicia, han så vil gemme sig for.
I de af bogens kapitler, der foregår efter Felicias død, er der lidt modstridende udsagn, men stort set har Erling drikkeriet under kontrol. Fra middagen hos
Chi-i ved vi, at han i den sidste tid har “drukket for mye til å kunne være serlig
sulten.” (s. 20). Under flyrejsen til Oslo drikker han et glas whisky om bord på
flyet (s. 6), men det må siges at være en uskyldig foreteelse; det er på et lidt senere tidsplan, at han henviser til “dengang jeg ennu drakk så det monnet” (s. 113)
og til en flaske cognac, som har fået lov til at stå urørt i lang tid. Som ovenfor
anført kunne de sidste kapitler af Varulven tyde på, at han skærer ned på forbruget for at kunne samle sig om sit arbejde, men på 1961-tidsplanet af Felicias
bryllup kommer den yderligere forklaring, at han ikke kan tåle at drikke så
meget som tidligere (s. 55).
Bogens blanding af essayistik og epik kommer tydeligt frem i “Drikk”; titlen
dækker hele kapitlets indhold, men skiftene ses i anvendelsen af synsvinkel og
tidsplaner:
A) Næsten hele s. 129 er skrevet i 3. person og omhandler Erling og Gustav.
Den første halvdel af siden udspiller sig under krigen, resten (“Storebror Gustav
ville ha dødsstraff for å drikke [...]”) over et længere, ubestemt tidsrum.
B) S. 129 nederst-130 midt er essayistisk og skrevet i 1. person: “Mens dette
skrives har jeg skjenket meg et glass duftende Tio Pepe [...]” Erling eller
Sandemose? Eller begge to?
C) S. 130 midt-132 midt: Omhandler Erling og Ellen i 1930’erne samt generelle betragtninger om alkoholisme; først i 3. person, dernæst i 1. (“I min tid ble
Ellen dypt fornærmet [...]”).
D) S. 132 midt-134 øverst “om et tilfelle av frivillig tvang uten hjelp fra andre”.
1. person – men essay eller fiktion? Sandemose eller Erling?
C) S. 134 øverst-135: Den ovenfor omtalte samtale mellem Erling og Felicia;
skrevet i 3. person, foregår kort før Felicias død.
En nem måde at udradere ovenstående spørgsmålstegn på er at sige, at hele
bogen under alle omstændigheder skrives af Erling, og at han i dette kapitel blot
skifter mellem 1. og 3. person.
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Men dels er hans selverkendelse mere veludviklet i dette kapitel end andetsteds
(den stemmer forunderligt overens med Sandemoses i nogle af de i kap. 18
omtalte epistler), dels er der en sætning, som overhovedet ikke giver mening,
hvis den skal gælde for Erling, mens den lyder rimelig nok, hvis man tager
Sandemoses udsagn om sig selv for gode varer:
“Alkoholismen må nødvendigvis interessere meg fordi jeg av så mange
betraktes som alkoholiker, – noe som andre benekter når de har vært
meg tett på livet i flere måneder eller opp til et år uten at jeg har rørt
alkohol.” (s. 131).
Siden Erling blev 30 – sandsynligvis kan man endda gå nogle år bagud – har
han kun under opholdet på Öland gået uden alkohol i flere måneder; i adskillige år er der ingen, som har været ham “tett på livet i flere måneder”; og der er
intet belæg i kapitlet for, at udsagnet kan opfattes som en alkoholikers ønsketænkning eller vildfarelse. Sætningerne er en af de mange i bogen, der peger på
et spidsfindigt spil, og talrige skift, mellem forfatter, fortæller og hovedperson.
Romanerne har således ikke en entydig skildring af personernes alkoholmisbrug eller af årsagerne hertil. Audun Hamre er et særtilfælde ved at have et så
bevidst forhold til sit drikkeri, at det periodevise misbrug paradoksalt nok nærmest er et udslag af viljestyrke, og for Espen er rusen bl.a. en protesthandling og
(i 1933-udg.) en metode til at skærpe erkendelsen. Men for de andre Sandemosefigurer er drikkeri et udslag af usikkerhed, ensomhed og flugt.
Kronologisk er Erling Vik den sidste af de “store” hovedpersoner, men hvis
man sammenligner hans tilfælde med de sidste års epistler om problemet, er der
både paralleller og uoverensstemmelser. Sidstnævnte bunder mest i et strøg af
defaitisme hos ham: Det er let nok for både ham selv og læseren at konstatere,
at han drikker, men spørgsmålet om hvorfor er uden svar –
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medmindre man tager udgangspunkt i, at han aldrig kommer over at have mistet Gulnare, senere er så uheldig at ramle ind i Ellen, og til slut må have Felicia
på delebasis, samtidig med at han har lejlighedsvise potensproblemer (Varulven,
s. 203). Kort sagt, efter et knæk i ungdommen forbliver Erling så fatalt skadet, at
han ikke kan finde ud af det med kvinderne, og derfor drikker han?
PSYKOANALYSE
“Drøm, slektserindring, instinkt”
I henholdsvis “Omkring “En flyktning krysser sitt spor”” og Høyt på en ving et hest har Johannes Væth og Jorunn Hareide redegjort for Sandemoses vej til
Freud. Som Jorunn Hareide påpeger, er en central tekst i denne forbindelse
“Drøm, slektserindring, instinkt” (Samtiden 1933), der i det følgende vil blive
kommenteret med henblik på de ændringer, som Sandemose foretager gennem
den næste snes år.
Brudstykker af den 12 sider lange artikel indgår først i fire forskellige kapitler
af 1933-udg. af En flyktning krysser sitt spor. Dernæst trykkes den i lidt ændret
form under titlen “Drømmens gjenferd” (Politiken, 8/6 1941),54 og tolv år senere
-atter lidt ændret – som “Vår første bevissthet” i Årstidene hefte 7/8 1953; og
endelig igen brudstykkevis i 1955-udg.
I Årstidene hefte 7/8 står der efter artiklen: “(Udatert. Visstnok første gang formet i 1931-32).” (s. 63). Det er den eneste gang, Sandemose leverer en sådan
form for p.s. i Årstidene; oftest er der ingen oplysninger om, at det drejer sig om
ældre tekster eller let tilfilede versioner af sådanne; og når oplysningerne forekommer, står de i heftets forord (hefte 9/10, s. 8-9), som undertitel i indholdsfortegnelsen (hefte 1, s. 7), eller i en kort indledning til teksterne (hefte 3, s. 8;
hefte 3, s. 67; hefte 7/8, s. 13-14; hefte 11/12, s. 142).55 Sammen med ordet
“manuskriptet” to linier længere oppe giver ordene i parentesen indtryk af, at
“Vår første bevissthet” aldrig har været trykt før, for en mere naturlig datering
ville have været en henvisning til Samtiden 1933.
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“Visstnok” er jo en formulering, som Sandemose vanskeligt kan hænges op
på, men når han gerne vil have teksten til at fremstå som et tidligere produkt,
end en nøgtern henvisning til den første publicering ville oplyse om, må det
skyldes, at han vil vise, hvor tidligt han var med på den freudianske vogn. I
denne forbindelse er det værd at bemærke, at i 1932-1933 foregik der i Norge en
vældig debat om litteratur og psykoanalyse, med deltagelse af både forfattere
og psykologer, og ved at antedatere “Vår første bevissthet” får Sandemose teksten til at se ud som et originalt arbejde i stedet for bare et debatindlæg eller en
opsummering af andres synspunkter.56
Man kan mene, at så længe efter ville dateringen overhovedet ikke forekomme væsentlig i andres øjne, samt at de overlevende fra debatten selv ville have
gevaldig svært ved at huske, hvad de egentlig skrev, og om det mon var i 1931
eller 1934, de skrev det. Dette rykker imidlertid ikke ved, at Sandemose gerne
ville have orden i regnskabet på sin ganske personlige måde – parallelt med at
han i “Gjensyn med Jante” hævder, at En flyktning krysser sitt spor blev skrevet i
1931 i stedet for 1931-1932 (Årstidene hefte 6, s. 9), og i forordet til 1955-udg. dels
ændrer årstallet til 1930, dels pointerer, at 1933-udg. blev skrevet uden kendskab
til Freud: “Derimot leste jeg en del av Freud efter at boken var skrevet, og deler
av en tidsskriftartikkel kom i siste øyeblikk med i kapitlet “Sladderens vesen.””
(En flyktning krysser sitt spor, 1955-udg. s. 16).57 Her lyder det som om,
Sandemose mener: Indføjet i bogen umiddelbart før trykning.
Jorunn Hareide er af den opfattelse, at i hvert fald noget af 1933-udg. er skrevet før artiklen (Høyt på en vinget hest, s. 107); men “Drøm, slektserindring,
instinkt” er en så velkomponeret tekst, at det forekommer mere sandsynligt, at
Sandemose under udarbejdelsen af romanen har indføjet de brudstykker, der
forekom ham relevante i de enkelte kapitlers sammenhæng. For eksempel indgår 16 linier fra s. 598 (Samtiden 1933) i “Villmenneskets kamp” og de efterfølgende 16 i “Rusen, natten og musikken”; og selv om de første 25 linier af s. 601
udgør en nydelig argumentationskæde, indpasses 10 af dem (om Darwin og
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Freud) i “Sladderens vesen” og de sidste 13 (om “arvesynd”) i “Synd og forsoning”.
Det er imidlertid næppe muligt at komme frem til en præcis datering, og som
det fremgår af ovenstående, er Sandemoses egne oplysninger modstridende;
ligeledes kan det forekomme underligt, at han kun henviser til ét kapitel, i stedet for de fire, som det drejer sig om, men den mest nærliggende forklaring er,
at af disse fire er “Sladderens vesen” det eneste, hvori Freud nævnes ved navn.
Sandemose anvender i romanen cirke en sjettedel af “Drøm, slektserindring,
instinkt” (s. 597-598, s. 601) – men intet af det indhold, der svarer til titlens tre
substantiver. Alle fire kapitler er korte (lidt over 1 side) og står uden indbyrdes
sammenhæng; i alle er fordelingen af artikelstof-nyskrevet romanstof omkring
50-50, og med undtagelse af “Rusen, natten og musikken” er artiklens generaliseringer tilfilet Espens situation.
Første gang i En flyktning krysser sitt spor, hvor Sandemoses iagttagelser bliver
til Espens, er i “Synd og forsoning”, som drejer sig om årsagssammenhænge og
(op)vækst:
“Som en jødisk doktor hadde den
[ånden] formummet sig dennegang,
han viste oss at på veien frem til det
voksne menneske går alle fortidens
djevler løse. Engang kan de bindes og
settes organisk ind i sjelen, hvis ikke
de som allerede er voksne gjør vold
mot naturen slik at barna selv ser
djevlene sine og holder dem levende
med sitt blikk. Veksten, det er sammensmeltningen av alle de gamle trin
som tilsammen er mennesket av idag,

“På veien frem til det voksne menneske lever alle de uferdige ting, og
det går djevler løse, som siden skal
sitte stivnet i muren. De stivner ikke
før tiden, men de voksne utsteder
befalinger som er vold imot naturen,
slik at barnet selv ser djevlene sine og
holder dem levende med sitt blikk.
Veksten, det er sammenbygningen av
alle de gamle trin som tilsammen er
mennesket av idag, men vi hater det
fordi vi er blinde, og fordi
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alt er “arvesynd”, det finnes ikke
annet.”
(Samtiden 1933, s. 601).

vi ikke selv vokste organisk under
terroren. Mennesket er bygget op av
“arvesynd”, det fins ikke annet.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 197-198, 1955-udg. s. 176).

Artiklens henvisning til Freud forsvinder, hvorved den første iagttagelse
kommer til at stå som Espens egen opdagelse efter barndommen i Jante. I tråd
hermed ændres ordvalget et par steder i en mere aggressiv retning (“hater”,
“terroren”). Dvs.: Det som i artiklen fremstilles som generaliseringer, med baggrund i Freuds tanker, bliver i romanen til Espens konklusioner på de voksnes
fejlgreb og på Jante-tyranniet.
Mens “Synd og forsoning” falder naturligt ind i romanens sammenhæng, er
placeringen af “Sladderens vesen” ejendommelig, eftersom sidstnævnte kapitel
står mellem “Klabautermannen” (den Grønbech-inspirerede udlægning af
Klabautermanden og Den flyvende Hollænder) og “Den første Klabautermann”
(om Jens Nordhammer).
“Sladderens vesen” indeholder intet om guder eller sømytologi; den sladder,
som titlen hentyder til, omtales i første omgang som et generelt fænomen, men
bliver derpå til en betegnelse for Darwins og Freuds opdagelser og forbindelsen
mellem dem: “Freud har bygget på Darwinismen, kanskje uten å vite det, og ført
det endegyldige bevis for den.” (1933-udg. s. 331, 1955-udg. s. 423). Dette stof,
som er hentet fra “Drøm, slektserindring, instinkt”, hentyder til Darwins teorier om menneskehedens fælles oprindelse og Freuds teorier om individet; men
mens artiklen (logisk nok) fortsætter med et afsnit om slægtserindring, bliver
kapitlets afrunding Espens erklæring om, at han i realiteten har talt om alle
menneskers barndom ved at berette om sin egen, men som morder i en ung
alder er bedre motiveret end andre til at huske.
Placeringen af kapitlet gør det nemt at tro på Sandemoses ord om, at det blev
indsat i sidste øjeblik, hvilket måske skyldtes, at koblingen Darwin-Freud er
usædvanlig.58 Den eneste spinkle
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forbindelse til det efterfølgende kapitel er, at Espen heri prædestineres til at
blive morder, men under alle omstændigheder fornemmes “Sladderens vesen”
som en uforklarlig digression, når historien om klabautermanden ellers er sat i
gang.59
I “Villmenneskets kamp” (om billeder og tænkning) overtages stort set artiklens ordvalg vedrørende egypternes hieroglyffer, men i forbindelse med historien om hesten, der bed hovedet af faderen, er der en afgørende forskel. I artiklen hedder det, at “neppe nogen analytiker” kan finde frem til, hvad der ligger
bag oplevelsen, men at stemningen er væsentlig; længere går Sandemose ikke,
hvilket er rimeligt nok i denne seriøse sammenhæng. Men i romanen er det
netop stemningen, som Espen koncentrerer sig om, og han behøver ikke at oversætte Vilhelm Arnakkes erindring til skriftsprog: “Man skal lukke øinene og
drømme sig frem til oversettelsen: Min Gud, min Gud, hvi haver du forladt
mig?” (1933-udg. s. 345, 1955-udg. s. 434). I artiklen er der ingen konklusion af
denne art; men på dette punkt i romanen har Espen flere gange fortalt om sit syn
på og fantasier om heste, hvilket han åbenbart trækker på, når han kan leve sig
ind i faderens oplevelse. 60
I “Rusen, natten og musikken” indføjes en sætning i artiklens ordvalg for at
give indtryk af Espens monolog: “Det jeg snakker om i natt [...] (1933-udg. s. 359,
1955-udg. s. 442), mens de øvrige ændringer er uvæsentlige.
“Drømmens gjenferd” fra 1941 er noget kortere end “Drøm, slektserindring,
instinkt”; nogle afsnit udelades og enkelte andre tilføjes. I et par tilfælde er ordvalget mindre forsigtigt; formuleringen “Det er mig ikke bekjent om Freud
noget sted prøver å forklare [...]” bliver for eksempel i 1941 til “Sigmund Freud
som arbeidet så meget med drømmer, forsøker ikke noe sted å forklare [...]”.
To af udeladelserne går ud over de afsnit, der indgik i romankapitlerne “Synd
og forsoning” og “Sladderens vesen”, og en tredje over den norske psykoanalyse-debat 1932-1933. De væsentligste tilføjelser er følgende: I forbindelse med
diskussionen af
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drømmen som søvnvogter og ønskeopfyldelse nævnes H.C. Andersens eventyr
om Ole Lukøje; der indføjes nogle få linier om psykoanalysen i Danmark;61 og
den nyskrevne slutning er en tydelig henvisning til besættelsen:
“[...] når man løfter blikket for å se mot ruten – og stanses av det svarte
blendingsgardin som nå er lappet og slitt etter denne lengste vinter. Man
løfter hodet hastig igjen ... nei, det var bare et bilhorn. Svikter én generasjon ...”
I 1953-versionen “Vår første bevissthet” ses de arkæologiske lag tydeligt. Som
hovedregel følger teksten den længere 1933-version, men 1941-tilføjelserne
inkorporeres, bortset fra sætningerne om psykoanalysen i Danmark.
Karakteristikken af den norske debat ændres fra aktuel betragtning til tilbageblik:
“Man ser svært ofte en diskusjon som
minner påfallende om det åndsfortærende vev i anledning av Darwinismen [...] De verdier som Freud drog
frem svømmer i ølskvetter på kaféene, i en høiere enhet med pornografi
og dr. Strømmes berømte onanimodstand.”
(Samtiden 1933, s. 593-594).

“En videnskap ble til vertshussnakk i
sine videre forgreninger, og trukket
ned på samme infantile planet som
darwinismen i sin tid. Analytikerne
hadde også en sterk trang til å diskutere detaljer i dagspressen, hvor i
høyden en promille av leserne kunne
følge med.”
(Årstidene hefte 7/8, s. 54).

Som i 1933- og 1941-versionen behandler Sandemose i “Vår første bevissthet”
forholdet mellem billeder, sprog og tænkning. For at anskueliggøre begreberne
nævner han i de to første versioner stumfilm som sammenligningsgrundlag,
men først under udarbejdelsen af 1953-versionen går det åbenbart op for ham,
at der er noget som halter, eftersom produktionen af talefilm blev enerådende
omkring 1930:
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“I begynnelsen var ikke
ordet, men billedet.
Ordet er en oversettelse
fra “stumfilm” til lyd,
og ordet gjorde man til
billede igjen i litteraturen, – og fant sluttelig
også uttrykk for den
eldste tankeform gjennem filmen.”
(Samtiden 1933, s. 595).

“I begynnelsen var bildet. Ordet er en oversettelse fra urtids-film
til lyd. Siden gjorde
man igjen ordet til et
bilde – og kom til slutt i
en veldig sirkel tilbage
til filmen.”
(“Drømmens gjenferd”).

“I begynnelsen var bildet. Ordet er en oversettelse fra urtidsfilm
til lyd. Siden gjorde en
igjen ordet til et bilde –
og kom tilslutt i en veldig sirkel tilbake til filmen.
En ny sirkel ble begynt
da den stumme filmen
lærte å si vov og miau
og Hvordan har De
det? Mer enn en oppfinnelse var det et
knekk i den menneskelige hjerne som fikk bilder til å snakke. Talende bilder? Det er avsinn, men de gjør det.”
(Årstidene hefte 7/8, s.
55).

Men iagttagelsen vedrørende talefilm følges ikke til dørs i artiklen og står som
endnu et arkæologisk lag, selv om netop talefilm – hvis man følger Sandemoses
teorier – forekommer at være relevante som sammenligningsmateriale; man kan
ikke lade være med at ærgre sig over, at tanken om “et knekk i den menneskelige hjerne” hverken videreføres i denne eller andre artikler (Sandemoses kommentarer, hvis han havde oplevet 1980’ernes og 1990’ernes udvikling af billedeplus-lyd, inklusive MTV,
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kan man have diabolske anelser om; måske han ville være nået frem til en ny
definition på mareridt). – Det skal tilføjes, at den novellistiske udformning af
tanken om sammenhængen mellem drøm og film, “Vandring på regnbuen”
(Vintergatan, julen 1944), indeholder talt dialog og altså ikke kan betragtes som
en stum”film”.
En sætning om, at det at tænke på drømmesprog er parallelt med den allerførste biografoplevelse, går fra Samtiden-versionen over i 1953-versionen (s. 596,
henholdsvis s. 57), men er på dette tidspunkt ved at miste sin mening: Egentlig
er det kun læsere, hvis første biografoplevelse netop var en stumfilm, der har det
fulde udbytte af Sandemoses udredning om, at hieroglyffers og helleristningers
umiddelbare billedsprog udvikles til film.
1941-versionens krigsaktuelle slutning er bibeholdt tolv år senere (stadig i
præsens), men efterfølges af sætningen: “Da jeg igjen en gang hadde dette
manuskriptet fremme og rettet i det, sommeren 1947, var det falt fem atombomber.” (Årstidene hefte 7/8, s. 63). Sammen med den ovenfor nævnte parentetiske
datering er der dermed hele tre tidsplaner inden for fem linier – samtidig med
at læserne anno 1953 sandsynligvis har undret sig over, at opgørelsen over atombomber ikke er blevet opdateret.
Debatindlæg
Sandemoses øvrige tekster vedrørende psykoanalyse fra de første år i Norge
er af mere polemisk art end artiklen i Samtiden.
I det første nummer af sit tidsskrift Fesjå går han i rette med psykiateren
Trygve Braatøy (se nedenfor) og lægger vægt på, hvordan hans egen mening om
psykoanalytikere bunder i almindelig sund fornuft: “Det er tingene jeg vurderer
og ikke det en eller annen har sagt om tingene. Treet skal kjennes på fruktene.
Bløff er og blir bløff [...] (s. 13; Sandemoses fremhævelse).
“Livsforvandling” (Arbeiderbladet, 22/1 1935) er et angreb på psykoanalytikernes indforståede jargon og på psykoanalysen som en luksusbevægelse, der
kun evner at tage sig af en (velhavende) minoritet. Tankegangen føres videre i
“Borgerlig psykoanalyse” (Arbeiderbladet, 4/2 1935), som desuden ironiserer
over afstanden mellem arbejderklasse og det radikale borgerskab, ikke mindst
med

485
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 14: De første år i Norge

hensyn til anvendelse og fortolkning af seksuelle symboler: “Hvis en spør en
dame av bourgeoisiet om hun liker pepperrot, vil hun kanskje bli nokså forbauset, men hun vil dog svare ja eller nei. Spør en fabrikkpike om det samme, og
det smeller en ørefik.” 62
Mens man godt kan finde en konsekvent linie i disse to indlæg fra 1935 og de
tre efterfølgende (Tidens Tegn, 9/2 1935; Arbeiderbladet, 23/2 1935; Arbeiderbladet,
8/3 1935), er det ikke så ligetil at sætte dem i forbindelse med artiklen i Samtiden
– for hvor “Drøm, slektserindring, instinkt” omhandler psykoanalyse generelt,
er Sandemose nu tillige optaget af psykoanalytikere som personer. Desuden
koncentrerer han sig om, i hvor høj grad arbejderklassen og arbejderbevægelsen
kan drage nytte af den nye videnskab, og dette aspekt mangler også i artiklen.
Hertil kommer, at den ovenfor nævnte ironisering over optagetheden af digteriske symboler forekommer underlig: En flyktning krysser sitt spor er smækfyldt
med drømme og symboler, og i Fesjå er “Reisen til Saturn” et referat af fire
drømme, Sandemose har haft, og indgående analyser af dem (Fesjå hefte 4, s. 6572). Der forekommer at være et skel mellem kunstneren Sandemose og debattøren af samme navn. 63
Umiddelbart er der to mulige forklaringer, som springer i øjnene.
Den ene bunder i, at Sandemose i 1933-1935 har sine væsentligste indtægter
fra et forlag og blade, der er tilknyttet arbejderbevægelsen. Det var
Arbeiderpartiet, der stod bag Tiden Norsk Forlag, som i 1933 udgav En flyktning
krysser sitt spor og året efter Dødens agenter. Rustningsindustriens internasjonale.
Desuden ser man i bibliografien, at artikler og noveller, herunder oversættelser
af tekster fra det danske forfatterskab, i disse år publiceres i Arbeiderbladet,
Arbeidets jul, Arbeidermagasinet, Arbeiderkvinnen, Helgelands Arbeiderblad,
Arbeider-Ungdommen, Jernbanemanden, Rjukan Arbeiderblad, 1ste Mai, og TorshovUngdommen. Kort sagt: Nu vil Sandemose gøre gengæld ved at fremhæve et
socialt og hidtil upåagtet aspekt af psykoanalyse. Derved kommer han i karambolage med de videnskabelige autoriteter, men han viser sin solidaritet med
arbejderbevægelsen,
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der i disse år – efter bruddet med Gyldendal Norsk forlag – støtter ham økonomisk.
Den anden forklaring er, at debatindlæggene har en privat baggrund.
Sandemoses bekendtskab med Trygve Braatøy var kommet i stand med
Sigurd Hoel som mellemmand. Immigrant og psykiater udvekslede i de første
år af 1930’erne adskillige lange breve, men Sandemose kom til at ærgre sig over
alle de private tanker vedrørende kvinder, forældre og andet, som han havde
hældt ud. Hertil kom, at Braatøy, der i 1929 havde vakt opsigt med sin bog,
Livets cirkel, hvori han på psykoanalytisk basis behandlede Knut Hamsuns forfatterskab, i 1933 publicerede artiklen “Kjærlighet og hat” med omtalen af et
homoseksuelt komponent i Espen (se også kap. 10 note 9).
Bekendtskabet røg sig for nogle år en tur – i øvrigt et eksempel på den hurtighed, hvormed Sandemose nu og da afbrød venskaber. Han brød sig med ganske få undtagelser ikke om, at folk vidste for meget om ham. Når det blev tilfældet, var hans udvej oftest et rent hug, samt efterfølgende spidse
bemærkninger på tryk. Teksten fra Fesjå og debatindlæggene fra 1935 kan nemt
ses som Sandemoses private udfald mod Braatøy & Co. Det kan heller ikke have
huet ham, at Braatøy i et indlæg i Arbeiderbladet, 21/2 1935, mener, at
Sandemoses reaktion over for psykoanalytikere skyldes manglende faglig
viden. Indholdet af debatindlæggene tyder på en kombination af forklaring 1 og
2 – hvilket måske ikke forekommer at være særlig flatterende for Sandemose,
men reaktionsmønsteret genfindes flere gange i hans liv.64
NAZISMEN
Som det ofte er blevet fremhævet – for eksempel i de tre biografier, Thorleif
Skjæveslands artikler, og Sigurd Evensmos forord til udvalget af Sandemoses
artikler Bakom står hin onde og hoster så smått – var Sandemose en af de første norske forfattere, der advarede mod nazismen. I kap. 12 er der i sammenhæng med
Canada-teksternes senere versioner givet et par eksempler herpå, og her skal
henvises yderligere til denne politiske side af Sandemose.
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Artiklen “Raseskvalp og maktutsvevelse” (Arbeiderbladet, 18/8 1933) kommer
vidt omkring, og selv om teksten fortrinsvis er en redegørelse for nazismens ideologi og dens forherligelse af germanere, er Sandemoses evner som profet i ét
tilfælde iøjnefaldende: Han skriver, at Quislings visioner får folk til at trække på
smilebåndet, men “tar man det alvorlig et øieblikk og tenker sig hele Quislingprogrammet ført ut i livet, ser man Norge som tysk lydland og Quisling som
Hitlers adjutant.”
Teksten har til at begynde med karakter af en demaskering, med mange ironiske og humoristiske islæt. I de indledende afsnit argumenteres der på biologisk basis for, at en “ren” germansk race overhovedet ikke eksisterer, hvorefter
Hitlers ideal-germaner latterliggøres:
“I naken tilstand ligner han adskillig på en maddik, hvit med blå årer,
når han ikke nærmest er grå, sandaktig, med en skrubbet hud som innpakningspapir. [...] I store grupper av germaner synes plattfot å være det
normale, og proporsjonene mellem armer og ben nærmer sig ofte det
komiske.”65
Resten af artiklen zigzagger i et mere dystert tonefald mellem flere motiver,
som stedvis kædes sammen, men tre kan udskilles: 1) generelle karakteristikker
af tyskerne; 2) en placering af nazisme i forhold til kapitalisme og socialisme; 3)
et angreb på nazisternes jødeforfølgelser.
1) Selv om Sandemose selv fremhæver, at det er umuligt at tale om én tysk
type, kommer han med en generalisering som en af forklaringerne på nazismens fremmarch, nemlig nationens “hang til småfilosofi og uklare tankesystemer” – hvorved han jo også får karakteriseret nazismens idégrundlag; det andet
punkt, han nævner, er at tyskerne som følge af nederlaget i første verdenskrig
lider af et mindreværdskompleks og derfor er nødt til at hævde sig.
2) Den internationale krise i 1929 ff. ses af Sandemose som et
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tegn på det kapitalistiske systems fallit, og kapitalismen anklages for at støtte
Hitler. Nazisternes tilbedelse af den rene germanske race beskrives som baggrunden for udryddelsen af den tyske arbejderbevægelse, hvis forbindelse til
udenlandske socialistiske partier (Komintern) måtte opfattes som suspekt.
3) Nazisternes forfølgelse af jøder sidestilles med forfølgelsen af marxister,
herunder konfiskation af formue og anbringelse i koncentrationslejre.
Den næste længere redegørelse for nazismen, “Nazismen og frelsesarmeen”
(Dagbladet, 21/4 og 23/4 1934), indeholder flere af de ovenfor omtalte synspunkter, men undertiden med en anden vægtning. Forherligelsen af det “germanske” nævnes næsten ikke; forfølgelsen af jøder og marxister ses her som et
udslag af nazismens anstrengelser for at finde en fælles fjende, og Sandemose
mener, at syndebukkene lige så godt kunne have været polakker og darwinister.
Også i denne artikel omtales Quisling, men via et paradoks afvises muligheden
af, at han kan blive en norsk Führer: “Han er ikke komisk nok.” Som titlen antyder, trækkes der paralleller mellem Frelsens Hær og nazismen (med hensyn til
organisation og elementet af tilbedelse).
Udgangspunktet for “Nazismen og frelsesarmeen” er Gerhart Segers bog
Konsentrasjonsleiren Oranienburg, som får en anbefaling med på vejen, men det,
der skulle have været en anmeldelse, er blevet til en artikel, bragt over to dage.
Del I er ganske vist forsynet med Segers billede, men indeholder ikke et ord om
bogen eller forfatteren, således at læserne først to dage efter får deres forbrugervejledning. I 1940’erne, da Sandemose har sin flittigste periode som anmelder, ses også jævnligt, hvordan omtalen af en eller anden bog udvikler sig til et
mini-essay, der kan læses selvstændigt.
Mens der aldrig er tvivl om Sandemoses holdning til nazismen, er det ikke
altid muligt at finde en logisk opbygning eller ditto argumentation i artiklerne
om emnet. Digressioner forekommer ofte, og løst henkastede iagttagelser følges
ikke op. Et eksempel
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er “Når helter blir likvidert” (Dagbladet, 28/7 1934), hvor emnet – tilsyneladende – er likvideringen af SA-føreren Ernst Röhm og kredsen omkring ham, men
hvor Sandemose også kommer ind på revolutionsteorier, homoseksualitet, ungdomsarbejdsløshed, Quisling og gangstertyper.
Der er i højere grad en rød tråd i “Fredsfyrsten og krigsfyrsten”
(Arbeiderbladet, 18/1 1935), der handler om skiftende tiders og regimers (herunder nazisternes) opfattelse af Jesus. Ideen om jøden som den evige syndebuk
bliver i denne artikel ført tilbage til kampen i Palæstina mod romernes besættelse: “Snusfornuften har aldri tilgitt jøden hans fanatiske frihetstrang, har aldri
tilgitt ham evnen til å ofre livet.” Karakteristikken af nazisterne går her på, at de
er “trælesjeler” og derfor må reagere så voldsomt. – I “Juden i Danmark”, der er
skrevet umiddelbart efter undsætningen af de danske jøder (Nya Dagligt alle handa, 5/10 1943), fremhæver Sandemose, at det såkaldte “jødeproblem” var
ikke-eksisterende i Danmark. Generelt siger han, at i de lande, det er forekommet, skyldes det “symptom på sjuklige tillstånd hos det folk, som har juden
ibland sig”, og at det skyldes mindreværdskomplekser; hvad angår Danmark,
nævner han humor og ironi som årsag til, at racefanatikere aldrig ville vinde
gehør for deres meninger.66
ANMELDELSER
Spejleffekten
Når en forfatter fungerer som litteraturanmelder, vil omtalen af andres bøger
meget ofte bære præg af, hvilke temaer eller teorier den pågældende selv er
optaget af. Sandemose er ingen undtagelse i denne henseende, som det vil fremgå af kap. 17, der omtaler hans flittigste periode som anmelder (ved Friheten og
Aktuell), og allerede hans første originale tekst på norsk siger lige så meget om
Sandemose, som den siger om tekstens emne, Godnatt da du af Rolf Stenersen. 67
Anmeldelsen stod i Under Tiden nr. 1, december 1931, hvilket vil sige, at En sjø mann går i land er udkommet et par måneder tidligere, og at arbejdet med En
flyktning krysser sitt spor er i gang.
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En af de noveller i bogen, som Sandemose fremhæver, er “Drift”, om hvilken
han skriver:
“Slik sleper barnet sig frem mot sin kunnskap ennu idag, slik er du blitt
mishandlet! Slik lå vi skjult for å få et lite gløtt av de badende piker, og
fikk herlig juling hvis det blev kjent at vi visste noe om det fineste i verden, – det som burde vært fortalt oss av mor, med armene om hennes
hals, men som i stedet er blitt oss slengt i ansiktet som lort.
Den eldre som ligger under for gamle opdragelsesmetoder, tror i sitt
hjerte at det bare er ham selv som er “grisete”, derav hans rasende konvulsjoner som er vendt mot hans egen fortid.”
Omtalen af seksualoplysning ligger på linie med indholdet i “Sig Børnene
Sandheden!” (Morsø Folkeblad, 1/8 1930), hvori Sandemose pointerer forældrenes ansvar for, at børn får ordentlig besked om sex, eftersom resultatet af fortielse dels er manglende tillid fra børnenes side, dels at de søger deres oplysninger hos personer, der giver dem “en grumset Forestilling”. Ideen om opdragelsens onde cirkel er udtrykt flere gange i En flyktning krysser sitt spor; også
anmeldelsens sætning om “et lite gløtt” har et ekko i romanen, i kapitlet
“Slyngelen Skarregård”, hvor Espen ser på badende piger og som straf får et
halvt dusin slag med spanskrøret af lærer Skarregård.
Mod slutningen af anmeldelsen omtales kvindesynet i bogen, ikke udelt positivt, men det giver Sandemose anledning til igen at filosofere lidt over opdragelse; og den opfattelse af kvinder, som han her kalder ideen om “Dyret med
glorien”, svarer til den madonna-luder-forestilling, der i mange af hans romaner
får mændene til at gå i spåner.
Da Sandemose næsten et år senere anmelder Joseph Conrads Lord Jim
(Dagbladet, 26/11 1932) har han også nogle kartofler at hyppe.68
Ligesom det er tilfældet med den syv år ældre artikel “Søromanerne og deres
Forfattere”
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(se kap. 10 note 25) har man fornemmelsen af at få nok så meget at høre om
Sandemose og hans forfatterskab som om det emne, der står som overskrift; og
ligesom i artiklen fra 1925 bruges Conrad og hans bøger som udgangspunkt for
eller afspejling af Sandemoses situation på skrivende tidspunkt. I anmeldelsen
af Lord Jim er der således tydelige henvisninger til, at En flyktning krysser sitt spor
et par måneder forinden var blevet refuseret af Harald Grieg på Gyldendal
Norsk Forlag: “Det nye og uventede i formen vakte irritasjon hos alle som tror
at bøker gjøres efter resept [...] Sjelden eller aldri har det vist seg noe nytt i litteraturen uten at det blir refusert av forlagene bare for nyhetens skyld [...]”69 Også
Espen Arnakke og hans opbrud fra Jante spøger: “Alltid skal opreisning hentes
på nye steder for den som ikke er av trellenes ætt og ikke kan sitte med bøid
hode, og spytt i håret.” 70
I to senere anmeldelser i Dagbladet er der heller ingen tvivl om, at Sandemose
kommenterer sig selv. “Her har du ditt liv!” (12/11 1935) omhandler Eyvind
Johnsons Nu var det 1914 og Här har du ditt liv, men virker i lige så høj grad som
en anbefaling af En flyktning krysser sitt spor: “[...] de betydeligste skribenter i
Norden idag [...] er historikere. De [...] reiser ned i fortiden for å finne årsakene
til dagens ulykker.”71 Det fremhæves, at Olof er proletar og forlader sit miljø, og
at bøgerne egentlig er uden komposition. Også bemærkningen om, at en forfatter kan få lyst til at smide “sitt tidligere arbeid i smelteovnen og skrive det totalt
om” kan minde læseren om den Sandemose, der to år før har udgivet
Klabautermannen og med Espen-bog nr. 2 har introduceret noget helt nyt i forfatterskabet.
“Hedre din far og din mor” (16/11 1935) er en omtale af Knuth Beckers forfatterskab, men også i denne artikel er der videre perspektiver. I indledningen
får man at vide, at når 1920’erne var en fattig tid i dansk litteratur, skyldes det
ikke, at digterne var dårligere end ellers, men at forlæggerne var sløve;
Sandemoses komplicerede forhold til Klareboderne skinner igennem i sætningen om, at Knuth Becker “kunde spart sig å gå til Hegel”
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med sine manuskripter før 1930, men som så ofte, når Sandemose er på krigsstien, roder han sig ud i urimeligheder. Det er svært at se, hvorfor 1920’erne
skulle skille sig ud som “en fattig tid”; og af hans seks bøger på dansk er det kun
Ungdomssynd og Mænd fra Atlanten, der ikke udkom på Gyldendal. Noget andet
er naturligvis, at han sendte forlaget adskillige manuskripter, som ikke blev fundet gode nok, samt at han med sin kontakt til Hasselbalch kompromitterede sig
selv før flytningen (eller flugten) til Norge.
I beskrivelsen af Beckers romaner skinner En flyktning krysser sitt spor igennem:
“Som all litteratur av høi kvalitet er bøkene et forsvar og en hevn. [...]
Uten argumentasjon, bare med kjensgjerning lagt til kjensgjerning
dokumenteres her hvorledes trellene selv har overtatt jobben med å
holde hverandre nede [...]”
Beundringen for Becker er tydelig i artiklen, ligesom i “Barndom” (Arbeidets
Jul 1934) og senere i Murene rundt Jeriko, hvor han betegnes som en stor kunstner og en stor historiker. For at understrege ligheden mellem de to forfattere
citeres Eva Sandemoses replik: “Dere har vært ubegripelig snille og enfoldige.
Jeg fatter ikke hvordan så mye tillitsfullhet som dere gikk omkring med, kunne
overleve å bli slått brutalt ned hver eneste dag i så mange år.” (s. 9). Desuden
omtales et brev fra Becker, skrevet efter Eva Sandemoses død, som den direkte
foranledning til, at Sandemose ikke opgav arbejdet med Murene rundt Jeriko.72
Politik
I et par tekster fra disse år møder man en Sandemose, der i højere grad end i
ovennævnte anmeldelser er optaget af bøgernes politiske indhold.
“To interessante bøker om Sovjet-Russland” (1ste mai, 27/12 1934) omhandler
to vidt forskellige udgivelser, en humoristisk underholdningsroman og en skildring af det sovjetiske retssystem;
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men for begges vedkommende understreges elementet af oplysning, den viden
om USSR, som læseren kommer i besiddelse af. Desuden inddrages hjemlige
forhold som sammenligningsgrundlag:
“Vi har barbariske bestemmelser mot svangerskapsavbrytelse som efter
almindelige rettsbegreper slett ikke er noen forbrytelse men en privatsak. Til gjengjeld har vi latterlige lempfeldige bestemmelser, hvor det
gjelder råkjøring, og fulle banditter som lager biler om til mordmaskiner
[...]”
“Arbeider-romaner” (1ste mai, 11/1 1935) har ved første øjekast en lidt misvisende overskrift, eftersom kun en enkelt roman omtales, men anmeldelsen indeholder desuden nogle generelle refleksioner omkring definitionen på en arbejderdigter, hvor Sandemose pointerer, at en bog kun kan have gyldighed for
arbejdere, hvis den er “utslag av en spenning i kunstneren selv”. – Den anmeldte bog skildrer Hitlers magtovertagelse, og som det så ofte er tilfældet hos
Sandemose, opsummeres nazismen med begrebet dumhed, i denne tekst bl.a.
ud fra det synspunkt, at det eneste probate middel mod dumheden er en økse.
“Det røde gull” (Dagningen, 17/4 1935) er en yderst positiv anmeldelse af B.
Travens roman Gull og kombinerer de synspunkter, som er nævnt i forbindelse
med de to ovenfor nævnte tekster; dels kaldes Traven for en af “de aller største
arbeiderdiktere” – dog uden at man på grundlag af det handlingsmættede referat kan se, hvor det har brændt på hos ham – og dels fremtræder bogens opdragende element bl.a. i sætningen om, at den i skildringen af imperialisme og racemodsætninger formidler “flere oplysninger om Mexico enn vi har lært både på
skolen og gjennem aviser.”
FESJÅ
Hensigtserklæringer
Mens Sandemoses tidsskrift nr. 2, Årstidene (1951-1955), i høj grad har karakter af opsummering af forfatterskabet, er nr. 1 snarere et eksperimentallaboratorium, herunder brillante løse
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indfald, samt skueplads for mere eller mindre private opgør.
Fesjå udkom med fire numre: Februar 1934, april 1934, juni 1934, og april 1936;
hefte 3 er på 32 sider, de øvrige på 16 – oprindelig var planen, at der skulle
udkomme 24 hefter. Som bilag udkom Efterskrift til “En flyktning krysser sitt
spor”; her hører der 32 sider til anden ombæring, ellers 16.
Under en rask lille fejde med Arnulf Øverland (foranlediget af dennes mangelfulde oversættelse af Pär Lagerkvists Bödeln) kunne man læse i Dagbladet,
30/10 1934, at “almenheten har ikke reist noe krav om å bli underrettet, hver
gang Sandemoses forstand står stille. Han utgir allerede et tidsskrift i denne
anledning, det kan være nok.” Det er i kampens hede en noget barsk beskrivelse
af Fesjå, og i det mindste på ét punkt uretfærdig: Sandemoses forstand står ikke
stille, den virrer snarere i så mange retninger, at læseren har vanskeligt ved at
opfatte en klar linie. Hvilket Sandemose måske ville opfatte som en kompliment.
Hensigten bag tidsskriftet udtrykkes fire steder: I et cirkulære udsendt
december 1933; i mottoet (hefte 1, s. 3 – et citat fra En sjømann går i land); i forordet til samme hefte (s. 4); og i cirkulæret “En avis” (udsendt duplikeret; delvis optrykt i hefte 2, s. 20-22).73
I cirkulæret fra december 1933 hedder det, at tidsskriftet – der på dette tidspunkt endnu ikke har fået et navn – vil indeholde 1) refuserede tekster, 2) tekster som Sandemose ved, forlag og aviser ikke vil trykke, og 3) aktuelle kommentarer.
Mottoet i hefte 1 er fra en af Espens replikker; det gengiver et ønske om ud fra
nysgerrighed og erkendelsestrang at være eneste redaktør og journalist på en
avis, der betegnende nok hedder Free Press, og at skrive om alle mulige ting.
Forordet i hefte 1 er et udfald mod forlag og deres udgivelsespolitik samt en
hævdelse af kunstnerisk integritet.
Og i “En avis” betegnes udgivelsen af Fesjå som den eneste udvej for at
komme til orde – underforstået: i kølvandet på striden med Grieg og Gyldendal
Norsk Forlag efter udgivelsen af En flyktning krysser sitt spor. Det kunstneriske
program betegnes
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først og fremmest som selvransagelse:
“[...] utlevering av bare ett menneske, likegyldig hvem, kan være verdifull. [...] Det ligger i sakens natur at FESJÅ ikke kommer til å ligne andre
blader, og noen små besynnerligheter får man ta med på kjøpet. Det blir
jo nærmest for privat korrespondanse å regne [...]” (Sandemoses fremhævelse).
Ideerne bag Fesjå genfindes, omend i en lidt anden form, da Årstidene startes.
Subskriptionsindbydelsen fra 1951 nævner ideen om et hefte på 32 sider hver
fjortende dag og enkeltvis betaling (som for Fesjå), men rammen ender med at
blive 4 årlige hefter a 80 sider for 20 kr. i alt. I forordet til hefte 1 af Årstidene hedder det, at udgivelsen skyldes et ønske om at stå kunstnerisk frit, og at
Sandemose gerne vil give læserne et helhedsbillede af sit arbejde i stedet for at
skrive i mange forskellige blade. Der formuleres ikke noget kunstnerisk program a la selvransagelse, men indholdet vil blive dikteret af lyst og efter egne
normer. Udsigten til at antallet af læsere vil blive begrænset er ikke væsentligt,
hverken i 1934 eller i 1951, og ideen fra 1934 om “privat korrespondanse”
udtrykkes nu som udsigten til, at meget vil blive “i epistelform, og kanskje slikt
vil bli nokså privat farget” (Årstidene hefte 1, s. 11).
Hefte 1
For at vende tilbage til Sandemoses egne udsagn om Fesjå: Efterleves intentionerne?
I hefte 1 burde der – ifølge det første cirkulære, motto og forord – være tale
om, at læseren dels præsenteres for tekster med vidt forskelligt indhold, dels at
de er af god kvalitet; forlagenes “censur” har jo ikke været på spil.
Hvad angår det første kriterium, falder Sandemose ikke igennem, for bladet
indeholder:
1) 3 korte skitser – “Mortensen”, “Forført” og “Sjalusi”.
2) Et autentisk (?) brev om En flyktning krysser sitt spor fra
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en gammel ven i Nykøbing Mors.
3) En humoristisk tegning vedrørende balladen med Gyldendal Norsk Forlag.
4) Nogle betragtninger over “det danske grin”.
5) En snes linier om litterært tyveri.
6) Et svar på en flere måneder gammel artikel af Trygve Braatøy.
7) Et indlæg med den ironiske titel “Religionsfrihet”.
8) Opfordring til at købe det eneste eksemplar af Sandemoses kommende bog,
Kvinnen frister oss alle vilt.
9) Opfordring til at købe Sandemoses digte fra de sidste 10-15 år (mindstebud
75 kr.)
10) 5 notitser på et par linier (blandet gods).
11) Samt annoncer for Myres Pressebyrå, Th. Lunde Kunstindustri, Einar
Olavson (advokat), Tiden Norsk Forlag og Gunnar Havstads tinsmedje.
Dette indhold står på s. 6-15 – resten er forside, blanke sider, motto og citat.
Tegningen optager en helside, og annoncerne fylder samlet endnu en side; så er
der 8 sider, eller halvdelen af heftet, til Sandemoses smag og behag.
1) Skitserne udgør det eneste skønlitterære indhold i hefte 1 og fylder i alt
2 1/2 side. De er interessante på grund af deres uhyre komprimerede indhold;
det er hele romanforløb, der oprulles i dem. I “Mortensen” betror en ældre
mand sig til en yngre om seksuelt overgreb mod en mindreårig pige for længe
siden; “Forført” beretter om en kvinde, hvis forførelse af en ung mand er en så
overvældende oplevelse, at han aldrig kommer over den; og “Sjalusi” handler
om en kvinde, der har drevet mindst tre mænd til vanvid. Som det ses, drejer
det sig om motiver, man genfinder talrige gange i forfatterskabet, og vedrørende “Sjalusi” er det værd at bemærke, at navnet på denne femme fatale er Agnes;
en af mændene i teksten hedder Erling, men bortset fra, at pigerne er stolte, når
de sidder på café sammen med ham, er der ikke noget, der peger frem mod
Erling Vik.
2) Brevet kan ses som Sandemoses oplysning om, hvordan En flyktning krys ser sitt spor blev opfattet i barndomsbyen.

497
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 14: De første år i Norge

Afsenderen N.N. stiller sig uforstående over for forfatterens hensigt og har tydeligt nok læst bogen som selvbiografi: “[...] det er umulig at tro det er det gamle
Had til ...... som du vil have Luft for [...]” (Fesjå hefte 1, s. 6), og han forudser, at
nykøbingenserne ikke vil være mildt stemt. I øvrigt leger Sandemose med læserens nyfigenhed, for hvem hentyder de seks prikker til? Storebror Petrus? Og
hvilke meddelelser er så meget mere private end resten af brevets indhold, at de
er blevet udeladt, således som parentesen (på norsk) oplyser?
3) Mens brevet gengiver et privat syn på En flyktning krysser sitt spor, skal s. 7
i hefte 1 være en illustration af Gyldendal Norsk Forlags mistrøstighed over
affæren, herunder et ønske om, hvordan sagen burde være håndteret. Fem af
personerne på tegningen er indfødte arbejdere, udrustet med spader og hakker,
der lidt betuttede ser på den sære figur, de lige har gravet frem. Ovre til venstre
står to militærisk udseende arkæologer (med marskalstav og skrårem), og billedets midte domineres af den sorte Misery Harbor-dødning, der er større end
nogen af de andre personer: En menneskelignende skikkelse, men med kløer, og
et overdimensioneret ansigt, der er fortrukket i et let grin; hovedtøjet har et par
små, påmalede øjne, der antyder mistænksomhed og/eller temperament. “We
could bury it again and say nothing about it” er signeret Gyldendal, så alt i alt
udtrykker tegningen Sandemoses spot og triumferen.
4) Forklaringen af det danske ord grin er ikke særlig opsigtsvækkende, men i
den korte tekst lykkes det for Sandemose at lange ud efter læreres Besserwissen:
“[...] en lærer vil straks slå ned på det i en stil. Min barndoms lærerinne tillot oss
heller ikke å si det. Det var simpelt.” (s. 8).
5) Eksemplet på det litterære tyveri er, at et digt af den danske lyriker Edith
Rode er blevet trykt i en norsk avis – med et mandsnavn under. I heftet bruger
Sandemose episoden til at ironisere over den moderne psykologis afdækning af
ønsketænkning, men han kommenterer desuden brugen af “lån” i “Litterære
tyverier” (Arbeiderbladet, 10/3 1936), her med oplysningen om, at digte af Olaf
Bull og Arnulf Øverland er blevet trykt i danske
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aviser “og ikke akkurat med de navnene under” (Sandemoses fremhævelse);
som en udløber af bataljen med Forfatterforeningen anklager han i indlægget
desuden Johan Bojer for med Den store hunger at have skrevet “en bra utgave for
middelskolebarn” af Lykke-Per.
6) Som allerede nævnt kommer svaret til Braatøy flere måneder for sent, og
når en forudgående diskussion har fundet sted i Dagbladet er der umiddelbart
ikke megen logik i at trykke svaret i Fesjå, der har et begrænset antal læsere –
oplaget var på under 200. Men dels kunne Sandemose som allerede nævnt gå og
gemme på nag i lang tid, dels har han i sit eget tidsskrift chancen for at skrive
ting, som redaktionssekretærer måske ville være på vagt overfor; således har
han i indledningen til teksten en bidsk kommentar vedrørende Paul Gjesdahl:
“Som psykoanalytiker er han et kuriosum som det skal bli underholdende å
skjære op på langs ved en annen leilighet.” (s. 11). Videnskabelig divergens? –
eller skyldes sætningen, at Sandemoses elskerinde Karen Lange er den forhenværende fru Gjesdahl?
Sandemose pointerer, at han skrev sit svar til Braatøy allerede i september
1933, hvorefter det blev lagt ned i en skuffe og nu trykkes uforandret. Dette
tyder stærkt på, at teksten er dugfrisk.
7) “Religionsfrihet” skal dokumentere, at begrebet kun findes på papiret; indlægget fylder cirka 1 side og handler om juristeri, men er ret bagatelagtigt.
8) Kvinnen frister oss alle vilt på cirka 350 sider annonceres som Sandemoses
næste bog – eller gør den? “Jeg er villig til å la den trykke i bare ett eksemplar
for en sum av 12 000 kroner, eller en gammel hvalbåt, eller et lite hus.” Det er en
ny måde at reklamere på, men kan opfattes som en ironisk opfordring til, at hvis
man vil have mindst mulig bøvl på grund af Sandemoses bogudgivelser, eller
indholdet i dem, er den eneste sikre fremgangsmåde at forhindre udbredelsen
af dem (jf. teksten på tegningen). – Indtil et års tid før udgivelsen havde Vi pyn ter oss med horn denne titel; det fremgår af notater, at Avgudsdyrkere også overvejedes.
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9) Mens der med romanen er tale om et tilbud om manglende offentliggørelse,
er et køb af digtene betinget af, at de aldrig trykkes, så her rummer heftet tilsyneladende et eksempel på selverkendelse.
10) De korte notitser er
a) en nøgtern oplysning om prisen på Fesjå i Danmark og Sverige;
b) en tilsyneladende lige så nøgtern opfordring til at give indbundne bøger
til en forening for arbejdsløse på Oppegård – men eftersom bøgerne skal sendes
til “Aksel Sandemose, Sæterlid, Oppegård” er det ikke godt at vide, om
Sandemose er eneste medlem af foreningen og gerne vil fylde sine bogreoler op;
c) en kommentar med halvrim: “Sår som ennu blør: / “En flyktning krysser sitt spor””;
d) en kryptisk sentens: “Fra Bergen kommer det mye rart”; det er muligvis rigtigt, men det er samtidig mere væsentligt, at Harald Grieg, direktør for
Gyldendal Norsk Forlag, stammer fra Bergen;
e) et citat uden kildeangivelse: “Sandemose har aldri slått en mann ihjel
som han påstår, men han lyver så han tror det selv.” – Spørgsmålet om løgn
kontra sandhed har været berørt flere gange i det foregående; i forbindelse med
mordet kan henvises til Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”, hvori det
hedder: “Derfor er det ikke videre rimelig at “mordet” er en løgn. Men det er
kanskje noe annet enn akkurat et mord. Og kanskje noe aldeles lovlig og pent –
i alle andres øine.” (s. 39). Jf. Det svundne er en drøm, hvori der fortælles om en
mand, der gennem hele livet skrev falsk – for at dække over noget, han aldri
havde gjort.
11) Gennemslagskraften af annoncerne har næppe været stor – men Einar
Olavson var Sandemoses advokat, der et par år senere kom på et hestearbejde i
forbindelse med Hambro-sagen, og Havstad var Sandemoses nabo på
Nesodden og medoversætter af En sjømann går i land.
Alt i alt kan man sige, at heftet er såre mangfoldigt (jf. mottoet); men ifølge
forordet skulle der jo også være spændende
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tekster, som forlag – eller aviser, må man formode – ikke ville vide af. Det er derfor besynderligt, at siderne ikke i højere grad er fyldt med litterære eksperimenter. Som det fremgår af note 73, kan man ikke afgøre, om intentionerne vedrørende selvransagelse og selvudlevering også skal være gældende for hefte 1;
men hvis dette er tilfældet, ville man for selvransagelsens vedkommende forvente flere tekster skrevet i 1. person. Hvad angår selvudlevering, kunne modstandere af Sandemose hævde, at hele heftet var én stor selvudlevering (jf. ovenstående citat af Øverland), mens en mere positivt indstillet læser ville hæfte sig
ved den (selv)ironi, man kan fornemme bag trykningen af brevet og af meddelelsen om, at digtene er til salg.
Et sidste spørgsmål i denne forbindelse er, om Fesjå mest skal ses som aktuelle kommentarer, mens kunstneren Sandemose udfolder sig i bilaget. Som nævnt
ovenfor kan visse afsnit af Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” opfattes
som et litterært eksperiment, bl.a. hvad angår forholdet mellem fiktion og virkelighed, men andre kapitler kunne nemt have været en del af 1933-udg. Det
nye og spændende, som stilles i udsigt, kan dermed ikke være begrænset til bilaget.
Hefte 2
Hefte 2 er mere afvekslende med hensyn til typografisk eksperimenteren og
anvendelsen af illustrationer; for eksempel prydes forsiden af en knytnæve, der
giver et mægtigt slag i bordet, mens en lille blomst spirer frem oven over den –
en forening af det hårdtslående og det følsomme i bladet?
Mens forordet indeholder konkrete oplysninger om abonnement, postboksadresse m.v., er “Program” en gentagelse af det ovenfor nævnte cirkulære
“En avis”, herunder løftet om selvransagelse og “selvoptatthet av en svært lite
sentimental art” (s. 22).
Det mest interessante i denne ombæring er måske de 10 “Svar” til utrykte og
sandsynligvis fingerede breve fra læserne, hvori Sandemose på få linier kommenterer dette og hint (s. 29-30). Det fremgår heraf, at Sandemose er kyndig
med hensyn til dansk morfologi og fangst af bæverrotter, at han kan lide
Tidsskrift for Seksuell Oplysning,
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og at hans skildring af politiet i Winnipeg skyldes egne erfaringer. At politibetjentene dér går rundt med lange knipler i hånden skildres i en enkelt linie i
“Winnipeg” (Berlingske Tidende, 30/12 1927), så “læseren”, der kommenterer
artiklen i et brev til Sandemose, har en glimrende hukommelse. Se endvidere
kap. 12 note 14.
“Svarene” drejer sig naturligvis også om Sandemose som forfatter. Mænd fra
Atlanten affærdiges som “ikke pengene verd”; der er et angreb på Harald Grieg
og (i samme kommentar) et forsvar for Sigurd Hoel – omend denne efter sine
tålmodige, alenlange og konstruktive kommentarer til manuskriptet til En flykt ning krysser sitt spor må være blevet temmelig overrasket over at læse, at han
ikke har haft noget med bogen at gøre. Den længste kommentar omtaler to forhold, som Sandemose ofte vender tilbage til: Dels at en forfatter ikke kan have
nytte af andres ideer til bøger, dels at der i et forfatterskab er “en linje, en vilje i
bestemt retning”; ikke mindst i “Forfatter og forlegger” i hefte 3 kommenterer
Sandemose sidstnævnte forhold.
Men selv om der i disse komprimerede kommentarer både er bid og ironi,
hvis de ses isoleret, svækkes virkningen, eftersom de til dels er en opsummering
af indholdet af andre tekster i hefte 2: “En arbeider er sin lønn verd” (s. 22-23),
“Om lesning” (s. 25) og “Trekanten” (s. 26). Der bliver ikke meget tilbage til selvransagelse m.m., og slutresultatet er, at et par aforismer forekommer at være det
mest originale af indholdet: “Moralister og pornografer har aldri vært velskapte.” – “Hvor mange mordere møter en på veien fra Grand til Universitetet?”
Hefte 3
Hefte 3 er på 32 sider og domineres af Sandemoses fejde med Gyldendal
Norsk Forlag og Forfatterforeningen: S. 33-50 er teksten til et foredrag fra 8/5
1934, s. 50-56 er “Efterord” til foredraget, inklusive alenlange citater, og s. 56-60
er “Annet efterord”. Bortset fra halvanden spalte med betydningsløst stof fylder
en artikel om Sigurd Hoel resten af bladet (s. 60-64 øverst); den annonceres som
den første i en serie portrætter, men
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er samtidig den sidste. Både hvad angår tone og karakteristik ser den ud som et
korrektiv til bemærkningerne i “Forfatter og forlegger” om Hoels rolle (dobbeltspil?) i Sandemoses fejde med Harald Grieg. Artiklen beskriver fortrinsvis
Hoels arbejde som forlagskonsulent, hvorom det hedder, at han altid får ret i
vurderingen af en forfatter, og indeholder desuden gætterier om, hvordan hans
samarbejde med Grieg forløber.
Omtalen af forfatteren Sigurd Hoel fylder kun en snes linier, men rummer et
par formuleringer med videre perspektiver.
For det første hedder det, at anmelderne behandler Sigurd Hoel uretfærdigt;
også 26 år senere, i nekrologen “Sigurd Hoel. Digteren og samtidshistorikeren”
(der dels har en sigende undertitel, dels rummer en smuk omtale af Hoels arbejde som forlagskonsulent), langer Sandemose ud efter den generelle vurdering af
sin gamle ven: “Joda, betydelig forfatter og andre valne ord, alltid med et men.
[...] for det meste bare valenhet, myggestikk og infami.” (Politiken, 20/10 1960;
Sandemoses fremhævelse).
For det andet hedder det, at anmeldernes misforståelser har én bestemt årsag:
“Forfatteren Sigurd Hoel har sitt rykte som det ikke er noe å stille op
med. Et rykte har man, det er noe som skapes på mystisk måte [...] En
manns rykte sitter i stuen hos ham om natten, eller det står ute og mumler ved ruten. Det er noe langt mer vesentlig enn han selv. [...] Sigurd
Hoels største svakhet er at han tror både på sitt eget og andres rykte.”
(Fesjå hefte 3, s. 63-64; Sandemoses fremhævelse).
I Det svundne er en drøm varierer forfatteren Gunder Gundersen synspunktet:
“En forfatter som forsøker seg med et milligram sannhet vil man belønne med
et rykte, og dermed er han uskadeliggjort.” (s. 25). Det er en pessimistisk holdning til det litterære kredsløb, men på titelbladet til Varulven hedder det: “De
gjorde ham til en myte, og en myte kunne ingen beseire, heller ikke han.” (s. 3).
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Ordet myte, med en aura af uforgængelighed og association til heltesagn, har
en bedre klang end rygte (sladder, sensationsjournalistik m.m.), men alligevel er
der en påfaldende lighed mellem de to citater: Oprindelsen af Hoels “rykte” kan
ikke fastslås, men nu (= 1934) lever rygtet sit eget liv og overtrumfer personen,
uanset hvad han selv eller andre finder på at gøre. I de næste sætninger parallelliseres, for nu drejer det sig ikke bare om Hoels rygte, og når der generelt henvises til “man” eller “en mann” udtrykker det også en erfaring, som Sandemose
har gjort sig.
Hvad angår Varulven, kan de personlige stedord i mottoet forekomme upræcise. Skal “han” og “ham” hentyde til Erling? Han er i visse kredse en så kendt
person, at der florerer myter om ham. En anden mulighed er, at Sandemose skriver om sig selv i 3. person, således at rygterne om hans caféliv, alkoholisme og
bizarre indfald ophøjes til myter. Og den tredje mulighed er, at mottoet skal
være dobbeltbundet og dermed hentyde til både Erling og Sandemose – jf. det
sammenfald mellem deres meninger, som er tydeligt i Varulven og er endnu
mere påtageligt i Felicias bryllup, i sidstnævnte bl.a. ved de stadige skift mellem
1. og 3. person.
Både “ryktet” anno 1934 og “myten” anno 1958 antager dimensioner, som gør
det umuligt at komme dem til livs. At dømme ud fra mottoet erkender Erling,
Sandemose, eller kombinationen af dem, dette som et faktum; der leves videre
med myten, som “de” (anmeldere, læsere, forfatterkolleger?) har opfundet.74
Derimod rummer mottoet ingen konklusion af samme art som i artiklen om
Hoel, der ender med at tro både på sit eget og andres rygte – hvilket må betyde,
at kontakten med virkeligheden slippes på et givet tidspunkt. Andre (forfattere)
eksisterer som rygter, ikke som personer eller kunstnere; og Hoel eksisterer som
den, andre gør ham til.
Hefte 4
Hefte 4 udkommer efter en pause på næsten to år; til gengæld er teksterne i
højere grad end i hefte 1-3 en levendegørelse af
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Sandemoses program, ikke mindst “Reisen til Saturn” (s. 65-72) med drømmereferater, grundige udlægninger og diskussion af jura og moral i forbindelse
med abort og antikonception. Zoologen Sandemose dukker også op i teksten
med sine teorier om artsudvikling, herunder at frøers forfædre havde helt andre
drømme, dengang de levede og døde som haletudser (deres nutidige fostertilstand); tankegangen føres videre til mennesker, således at dagens homo sapiens
om fem millioner år måske bare vil forekomme at være “et stadium i et svangerskap”.75
Det kan tilføjes, at Sandemose her i 1936 anser, at “Det sjisofrene menneske er
et egg. Når livet blir vanskelig faller vi sammen og vil tilbake til mors liv.” (s.
71). Tankegangen kan dels føres videre til skildringen af den skizofrene Tryggve
i Det svundne er er en drøm, dels til et sørlandsbrevs filologiske udredning af
ordene rumpetroll, haletudse og tosset – med konklusionen om “Menneskets
trekk som oppsto med rumpetrollet, idioten, den falne bror” (Aktuell nr. 18, 7/9
1946); se endvidere p. 800-806 vedrørende sammenhængen mellem et sørlandsbrev fra 1947 og novellen “En analysetime” (Aktuell nr. 52, 28/11 1960).
Der er tillige noget drømmeagtigt over de fleste af de 11 “Legender” i hefte 4
(s. 72-76), for det drejer sig om tætte tekster, uden ét overflødigt ord. Ved første
øjekast kan de ligne skitserne i hefte 1, men mens sidstnævnte er episke forløb i
komprimeret tilstand, beskriver legenderne overvejende korte, løsrevne og ret
gådefulde episoder, som læserne kan digte videre på; i denne henseende ligner
de de bedste af teksterne i rubrikken “Dagens historie” (Dagbladet, 7/6-14/7
1937). De fleste af legenderne anvendes uændret eller med små ændringer som
epiloger i Vi pynter oss med horn (se Bent Duponts artikel “Vaas eller Sort Magi”
i Fra Canada til Kjørkelvik, s. 98-101).
Hefte 4 afsluttes med følgende tekster, som er uden større interesse (s. 76-80):
1) “Ossietzky”, en kommentar til Knut Hamsuns reaktion på at den tyske forfatter og redaktør Ossietzky i 1935 var blevet tildelt Nobels Fredspris.
2) “Smusslitteratur”, som handler om politianmeldelse af
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“usædelige” bøger.
3) “In memoriam”, nekrolog over en af Sandemoses naboer fra Nesodden.
4) “Citater”, to klip fra danske aviser.
Af annoncørerne i hefte 1 holder Havstad, Lunde og Olavson fanen højt til det
sidste.
I “Til abonnentene” er der ingen tegn på, at udgivelsen stopper efter hefte 4;
tværtimod tales der om et nyt forsøg og et løfte om, at det næste hefte snart er
på gaden. Men dels er det svært for Sandemose at få bladet til at løbe rundt, dels
er han optaget af at gøre Vi pynter oss med horn færdig – og får samtidig så meget
orden i forlagsrodet, at han i perioden november 1936-november 1939 kan
udgive fem bøger på Tiden Norsk Forlag.
Fesjå er en kanal for Sandemose i en periode, der er besværlig, og hvori han
føler sig forfulgt. I bladet kan han trykke de kommentarer, han har lyst til at se
på tryk, og aforismer, der sikkert ellers ville blive liggende i skuffen; han kan
sørge for sin egen version af balladen med Grieg – for hvilket dagblad eller tidsskrift ville orke at bringe hans redegørelse på 28 sider? – og han kan offentliggøre fiktion af mere eksperimenterende art (“Legender”). I bilaget supplerer han
En flyktning krysser sitt spor – uden at de nye kapitler dog er værdige til at bruges i Der stod en benk i haven eller i 1955-udg.
Hvorefter bladudgiveren Sandemose holder en pause på 15 år og vender tilbage i en roligere, mindre eksperimenterende udgave; de forsøg, der er i Fesjå
på at bruge bladet til debatindlæg om aktuelle emner, genkendes dog i den
overdimensionerede artikelrække om sæddonation (Årstidene hefte 2-4).
UDEN FOR NUMMER
Dødens agenter
To af Sandemoses bøger fra denne periode falder delvis uden for rammerne
af denne afhandling.
Den ene er Dødens agenter, og som nævnt p. 372 er Sandemose ikke nådig ved
den i sin “Bokliste med kommentar” (Årstidene hefte 11/12); hans uvilje over for
bogen viser sig også på en
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anden måde: I værkfortegnelsen s. 86-87 er Dødens agenter den eneste af bøgerne, som ikke er forsynet med udgivelsesår. Selv Brudulje, som han slettede af forfatterskabet få år efter udgivelsen, er anført med årstal.
Det er dog ikke på grund af Sandemoses afvisning af bogen, at den kun vil
blive summarisk omtalt; p. 366-373 er der redegjort for politisk bestillingsarbejde (af modsat observans), forældede tekster er svære at undgå i et forfatterskab,
der strækker sig over fire årtier, og som det tidligere er anført, kan selv
Sandemose være kedsommelig – især når humoren bliver forceret.
Årsagen til den korte omtale er derimod, at så meget af Dødens agenter består
af referater af andre bøger og (i de sidste kapitler) af sidelange citater. I forordet
skriver Sandemose, at det har været et større arbejde at sætte sig ind i den foreliggende litteratur om emnet end at skrive bogen, og at han har udeladt kildehenvisninger. Det er en pænt formuleret indrømmelse af, at der ikke er tale om
et selvstændigt arbejde; nogle overlapninger og manglende logik i argumentationen peger på det samme forhold, ligesom nogle henvisninger, der ikke følges
op, til andetsteds i bogen, samt et par udsagn der tyder på, at nu sidder
Sandemose og keder sig for grundigt:
“De tekniske opfinnelser og metoder er det ikke mulig å komme inn på
[...]” (s. 20).
“Grunnene til dette har vært mange, og det vil føre for langt å komme
inn på dem [...]” (s. 27).
“[...] et interessant kapitel, som her dessverre bare kan risses op.” (s.
63-64).
Kort sagt optræder Sandemose ikke mange steder in persona; et af de få oplivende træk er bemærkningen om Andorra, der ikke kunne afholde militærøvelser med den nyindkøbte kanon fra Krupp, “fordi nedslagene skjedde i
Spania eller Frankrike, hvor de enn plaserte vidunderet, og skyte rett i været
torde de ikke.” (s. 20). Enkelte sætninger eller afsnit har dog tilknytning til ting,
der i andre sammenhænge optager Sandemose:
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1) Afsnittet om “en kjempemessig finansskandale i et fremmed land” (s. 4) er
en hentydning til Plum-sagen, som Sandemose skrev om i Berlingske Tidende,
30/10 1929. Mens han i 1929 ironisk skriver om københavneri og nedladenhed
over for provinsen, handler afsnittet i Dødens agenter mest om opiniondannelse
og hordementalitet;76 i anden sammenhæng ses en variation af denne tankegang
i fortællerens kommentarer i Vi pynter oss med horn, da rotten jages; den er et
“centralpunkt” (s. 81) og “livsopgaven” (s. 83).
2) Sentimentalitet som et farligt fænomen for samfundsudviklingen, og ikke
bare som et karaktertræk hos den enkelte (se p. 396), kommenteres i forbindelse
med nazismens fremmarch i Tyskland: “Sentimentalitet er djevelens aker [...]”
(Dødens agenter, s. 13).
3) Beskrivelsen af anti-semitisme og nazismens idé om et Stortyskland med
vasalstater (se p. 488-490) nævnes i forbindelse med våbenindustriens kapløb
om nye markeder (s. 23).
4) To af Sandemoses yndlingsaversioner i 1930’erne, Frelsens Hær og Oxfordbevægelsen, nævnes som tilflugtssteder for folk, der holder op med at bruge
hjernen (s. 59).
5) Angrebet i “Forfatter og forlegger” på forlags manglende dokumentation
for oplag og retmæssig betaling (Fesjå hefte 3, s. 46-47) genfindes i en beskrivelse
af Krupps salg af et patent: “Det er liten grunn til å tro at Krupp var like naiv
som forfattere når de selger sine bøker til forlagene for så og så meget pr. trykt
eksemplar, men ikke får anledning til den svakeste kontroll.” (Dødens agenter, s.
61).
6) Ideen om giftgas som muligt våben i en kommende krig tages op i fremtidsvisionen “Mene tekel” (Arbeiderbladet, 31/12 1934).
Der er næppe grund til at tvivle på Sandemoses bemærkning om, at Dødens
agenter var et bestillingsarbejde; de hårdtpumpede propagandaprægede
betragtninger vedrørende klassesamfund, produktionsmidler osv., som man
finder i bogen, dukker i hvert fald yderst sjældent op i de øvrige tekster fra
perioden, og heller ikke Fesjå udnyttes til korstog i den retning. Hvis man
sammenligner bogen med bidragene til Borgerlige Ord, ser man i
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begge tilfælde en forfatter, der pligtskyldigt underordner sig den stillede opgave, men teksterne i valgavisen har én uomtvistelig kvalitet: De er kortere.
Reisen til New Zealand
Eftersom råstoffet til Reisen til New Zealand er Ole Conrad Hansens selvbiografiske manuskript, følger her kun nogle få linier om, hvorfor beretningen må
have appelleret til Sandemose, da han arbejdede som konsulent for Tiden Norsk
Forlag. For historien bag udgivelsen, se Johannes Væths artikel “Sandemose
med maske på” i På sporet af Sandemose.
I artiklen “Henry David Thoreau” hæfter Sandemose sig ved, “hvor stort et
Antal kompositionsløse, tilfældigt prægede literære Arbejder, der har kunnet
staa sig mod Tidens lydløse, men grundige Vidskelæder, mens andre, i hvilke
baade Talent og konstruktiv Evne var med, er forsvundne og glemt.”
(Anglodania nr. 4, 19/11 1929). Blandt de bøger, som Sandemose fremhæver, er
Thoreaus Walden og Danas Two Years Before the Mast; førstnævnte beskriver et liv
i harmoni med naturen, sidstnævnte er en skildring fra havet.77 Manglende
komposition og tilfældighedens præg karakteriserer også udmærket Ole
Conrad Hansens beretning – selv om Reisen til New Zealand forhåbentlig ikke
kommer til at fordunkle for eksempel Sandemoses bøger.
I forordet, hvor Sandemose præsenterer sig som en slags oversætter af forfatterens ortografi og syntaks, fortælles der om nogle træk af Ole Conrad Hansens
liv, som har tydelige lighedspunkter med Sandemoses biografi: Barn i en stor
søskendeflok, en følelse af at være en outsider, glæde ved naturen, sømand i en
ung alder, rømning som 18-årig. “Oversetteren” hæfter sig desuden ved, at
bogen også er et stykke kulturhistorie, eftersom den fortæller om “en periode
som er uigjenkallelig forbi”, nemlig sejlskudernes tid, som Sandemose jo selv
har berettet om i talrige bøger – jf. den selvbiografiske epistel “Tilbakeblikk”:
“Jeg er jo en av de aller siste seilskutefolk, og noen av bøkene mine vil, om ikke
annet, bli kildeskrifter.” (Aktuell nr. 34, 15/8 1964). Man kan endvidere regne
med, at alle de naivt
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fortalte røverhistorier simpelthen må have appelleret til Sandemoses humoristiske sans.
I “Farvel til lusene” (Tidens Tegn, 23/12 1936) omtaler Sandemose bl.a. det
arbejde, han udførte som konsulent, indtil trådene var redt ud mellem Gyldendal Norsk Forlag og Tiden Norsk Forlag; en indirekte henvisning til, at han ikke
bare var konsulent, men også fødselshjælper i forbindelse med Reisen til New
Zealand, ses i sætningen: “Det er ikke i år utkommet bøker av andre som jeg har
skrevet med på.”
*
Med En flyktning krysser sitt spor slår Sandemose sit navn fast; med Efterskrift
til “En flyktning krysser sitt spor” begynder han den sammenfiltring af hovedperson, fortæller og forfatter, som effekten i mange senere selvbiografiske tekster bygger på.
De fleste af de ikke-fiktive tekster fra de første år efter emigrationen kan ses
som supplement til hovedtemaerne i Espen-bog nr. 2: Jante-mentalitet, psykoanalyse etc.; i forbindelse med sidstnævnte hævder Sandemose også et politisk
synspunkt, som i denne periode tillige giver sig udslag i artikler om nazismen.
I de få anmeldelser fra disse år ses samme personlige indfaldsvinkel, som da
Sandemose i sidste halvdel af 1940’erne er ansat ved Friheten og ved Aktuell.
I En flyktning krysser sitt spor forekommer for første gang alkoholisme som et
motiv; i bogform skildres senere adskillige alkoholikere, mens Sandemose i
artikler og i det sene forfatterskabs epistler pendler mellem at være en iagttager
og en, der kender problemet indefra.
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Noter til kapitel 14
1

Eftersom Espen Arnakke kun optræder sporadisk i Klabautermannen, regnes denne
ikke for en “Espen-bog”. Det samme er tilfældet, hvad angår Efterskrift til “En flykt ning krysser sitt spor” – dels udgives teksten i hefteform, hvorfor den strengt taget
ikke kan kaldes en bog, dels angiver titlen, at der udtrykkeligt er tale om et p.s.

2

Jack som et dæknavn, hvis en dansker med en uheldig fortid skal skjule sig i det
fremmede, optræder allerede i “På Pantecost River”, hvor hovedpersonen Espen
kan leve sig ind i den døende Ulvs skæbne (se p. 46-47).
I “Flukten fra nesten ingen ting”, der præsenteres som en selvbiografisk skildring fra 1916-1917, fortæller Sandemose om opholdet i en newfoundlandsk tømmerlejr, hvor han går under navnet Jack; her er det imidlertid uklart, om han selv
har fundet på navnet.

3

Jf. Jan Venhaugs tanker om Vigdis Lauge: “[...] egentlig hadde det ikke vært helt
efter hans hode heller at det gikk så lett å få en pike efter noen timers bekjentskap.”
(Varulven, s. 261).

4

I En sjømann går i land sender Espen en tanke til en pige, Ishbel, da Rurik stævner
ud fra St. John’s, men hun fordufter på den første side af bogen.

5

De talrige henvisninger til ild i forbindelse med Adamsens lade er af Einar Eggen
sat i forbindelse med Vi pynter oss med horn og Bjarnes oplevelse af et hus i flammer
(Espen Arnakke og hans verden, s. 56); se også p. 215-219 vedrørende “Fædrenes
Synd” og Vi pynter oss med horn.

6

I Brudulje mindes Espen oplevelsen på grund af sin imponerende sexuelle præstation: “Han var bestandig impotent når sola skinte på ham. [...] Han hadde aldri
vært i den grad mann som han var det engang for mange år siden i Spania. Det var
kolsvart natt, og han fant piken midt i en halmstak.” (s. 134). I En flyktning krysser
sitt spor står der kun diskret: “Det var en ung kvinne. Vi forsøkte å snakke, men forstod ikke noe. Det var ikke livsviktig heller. Siden sov vi.” (1933-udg s. 277, 1955udg. s. 383).
I Brudulje er der intet om partnerens hudfarve; tilføjelsen om at Espens virilitet
skyldes tidspunktet på døgnet må man vel tage for gode varer, men koblingen
halmstak/Adamsens lade/incestønske fører også i retning af, at den forbudte drift,
som er rettet mod søsteren, er overordentlig stærk.
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7

I kapitlet “Skipperen fra Rurik” i En flyktning krysser sitt spor er Espen overbevist
om, at kaptajnen i de mellemliggende år har regnet med, at Espen er død.

8

Einar Eggen overser tilsyneladende, at ifølge En flyktning krysser sitt spor bliver
Espen aldrig farmer i Beaver Coulee:
“Mordet ble ikke oppdaget, og senere i En sjømann går iland møter vi Espen i
nybyggerkolonien Beaver Coulee [...] I En flyktning krysser sitt spor hører vi
[...] at han har vendt tilbake til Danmark [...] siden at han påny har hatt et
opphold i Canada [...]” (Espen Arnakke og hans verden, s. 17).
Jorunn Hareide nøjes med at konstatere, at om “årene etter drapet i Misery
Harbor forteller Espen lite.” (Høyt på en vinget hest, s. 89). I Mannen fra Jante koncentrerer Espen Haavardsholm sig om modsigelser mellem En sjømann går i land og
Brudulje vedrørende den geografiske placering af Misery Harbor.
Hvis man under ét vil sammenholde En sjømann går i land, de to udgaver af En
flyktning krysser sitt spor, Sandemoses Canada-artikler og forfatterens biografi, bliver billedet på et par punkter ekstra broget.
1) I En flyktning krysser sitt spor svarer Espen Arnakkes kronologi nøje til
Sandemoses: Museet (= Glyptoteket), rejse til USA og Canada (herunder gensyn
med lillesøsteren), afholdsforening (= Frimændene) og emigration fra Danmark til
Norge “for å begynne forfra” (1933-udg. s. 398, 437, 1955-udg. s. 464). På immigrationstidspunktet ser Espen sig selv som den flyvende hollænder, der går i land,
men denne optimisme ændres som et resultat af den efterfølgende erkendelsesproces.
2) I En flyktning krysser sitt spor skildrer Espen Arnakke summarisk sin Canadarejse, som Sandemose skildrer sin i talrige artikler: “Men en vakker dag stod jeg i
Montreal. Penger hadde jeg ikke, men kom vestover allikevel, arbeidet på farmene
og i skogen, var et par steder som gjest......” (1933-udg. s. 292, 1955-udg. s. 394). –
Når Einar Eggen mener, at Espen “påny har hatt et opphold i Canada [...]” (Espen
Arnakke og hans verden, s. 17), bygger han måske på Espens inkonsekvente beretning i kapitlet “Det store Jante”:
“Da jeg selv blev far gjorde jeg ungene mine til statister i min jante-redsel. [...]
Bestandig arbeidet det i mig: Flytte, reise, emigrere, skifte sprog. Aldri måtte
barna mine opdage Jante. Men Jante var overalt, det lå på prerien i Kanada
[...]” (En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 96, 1955-udg. s. 92).
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3) Da Espen hen mod slutningen af En sjømann går i land rejser østpå for at gense
Gjatrid, husker han den engelske sætning, der tidligere fik ham til at rejse vestover:
“Go west, young man, go west!” Man hører imidlertid ikke, hvor han har opsnappet den. I “En farmer holder flyttedag” fra 1933, den første oversættelse af
“Flytning paa Prærien” fra 1928, husker jeg-fortælleren (der i denne norske version
jo har opholdt sig i Canada i flere år) plakaten med denne opfordring i Halifax,
Nova Scotia; han havde valget mellem at drage vestpå og at melde sig til hæren,
men tænkte: “Jeg hadde fått nokk av folk som vilde drepe.” Det er en sætning, der
kan udtrykke almen pacifisme eller lede ved synet af uniformerede soldater; men
samtidig kan den opfattes som et glimt af en Espen-skikkelse – vel at mærke en
blanding af den Espen, som i En sjømann går i land vælger livet i Canada, og den
Espen, som under første verdenskrig myrder John Wakefield og i 1933-udg. af En
flyktning krysser sitt spor oplever Nova Scotia som mellemstation på rejsen til
Europa: Han har fået nok af sig selv, morderen.
Det er uklart, hvorfor netop ordene Nova Scotia er strøget i 1955-udg. I Klabau termannen, hvor offeret i Misery Harbor hedder Ashley Arrow, husker Espen
Arnakke “en venn han engang hadde hatt borte i Nova Scotia, John Wakefield het
han, og Espen hadde elsket ham meget.” (s. 205). En skovhuggerlejr på Nova Scotia
nævnes i “Rødt haar” (Tidens Tegn, 15/6 1937) i forbindelse med en probat metode
for aflivning af lus. I September sidder Vera “trygt i Nova Scotia” (s. 134) før rejsen
over Atlanten påbegyndes; i Mytteriet på barken Zuidersee forliser skibet på sydøstkysten af Nova Scotia, og det efterfølgende søforhør holdes i Halifax.
En novelle i Politiken, 24/7 1949, hedder “Pasjon i Nova Scotia”, men dette skyldes, at sætteren har sammenblandet Sandemoses overskrift “Pasjon” med nummer
og titel på det første af de ni korte afsnit (“I. Pasjon”); resten af teksten foregår i
Jaffa, Galveston, m.m. I denne novelle er Nova Scotia kalkeret efter
Newfoundlands nordkyst hvad angår geografi, vejrlig og fiskernes brølende stemmer (jf. kap. 15).
Som det fremgår af kap. 12, fremlagde Sandemose over for Gyldendal planer om
at slå sig ned i Nova Scotia og skrev senere til et ministerium i Halifax i håb om at
blive ansat som PR-mand. “Perspektiver” (Aktuell nr. 46, 10/11 1962) foregives at
være en erindring derfra, men stedets betydning i forfatterskabet er dunkel. Er
sagen den, at Nova Scotia spøger så meget, netop fordi Sandemose ikke kom dertil,
og han derfor er nødt til i fiktionen at give det en betydningsfuld placering, som
det ikke fik
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i virkeligheden? Eller skal man gå til forfatterens biografi og med baggrund i hans
forhold til lillesøsteren regne med, at netop Nova Scotia med det forjættende
bynavn Annapolis vil appellere til ham?
9

Navneskiftet afspejles, da de to første Espen-bøger oversættes til svensk. En flyk ting korsar sitt spår udkom i 1934, men En sjöman går i land først i 1936; for ikke at
forvirre de svenske læsere er originalens “Eva, du skulde være venninne med min
lille søster, hun heter Eva hun også, dere skulde være glad i hverandre” (En sjø mann går i land, s. 51-52) gengivet “Eva, du skulle vara min lilla systers väninna, ni
skulle tycka om varandra”. Også i den svenske 1958-udgave er søsteren navnløs,
men i senere udgaver, for eksempel 1972, er indføjet “hon heter Eva hon också”. –
Den danske oversættelse udkom først i 1962; her får lillesøsteren lov til at hedde
Eva.
Da 3. oplag af En sjømann går i land udkommer i 1963 (2. oplag kom allerede en
måned efter udgivelsen), ændrer Sandemose ikke navnet.

10

Sandemoses forkærlighed for at rette i ældre tekster blev ført i felten af en af hans
danske oversættere, Ane Munk-Madsen, under en polemik med Johannes Væth i
Berlingske Tidende (13/11, 17/11 og 20/11 1976). Væth havde i kronikken “Injurier
og kendsgerninger” påpeget undladelser og forkerte vendinger i oversættelsen af
1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor, men disse afvigelser skyldtes ifølge
Ane Munk-Madsen, at Sandemose havde fulgt nøje med i arbejdet og dermed
autoriseret en tredje og definitiv udgave af bogen. Hendes argumentation er imidlertid ikke overbevisende, hvis man ser på karakteren af de talrige afvigelser.

11

I sin anmeldelse af Vi pynter oss med horn omtaler Julius Bomholt paralleller mellem
Sandemose og Johannes V. Jensen; desuden hæfter han sig ved, at Sandemose har
anarkistiske tilbøjeligheder, mens arbejderbevægelsen bygger på kollektivet.
(Social-Demokraten, 3/6 1937).

12

I “Forord til boken om Janteloven” skriver Sandemose: “Fornavnet tok jeg fra visen
om tvillingsønnene til Asser Rig, Esbern og Aksel, senere Esbern Snare og biskop
Absalon.” (En flyktning krysser sitt spor, 1955-udg. s. 12).
I en kort omtale af Tusen navn korrigerer Sandemose en oplysning i bogen:
“Det står at Aksel kommer av Absalon, men det kommer av
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Åskjell (Gudebrønnen, eller noe slikt). Noen har villet ha det til å stamme fra
oxl, skulder. Absalon er antagelig en munkelatinisering av Åskjell.” (Aktuell
nr. 22, 1/11 1947).
13

En detalje vedrørende fugle er muligvis en forløber for beskrivelsen af Felicia, der
ynder at gå nøgen rundt i drivhuset, omgivet af fugle:
“Paa Væggen havde vi hængende et simpelt Tryk, Foraar hed det, af en
Kvinde, der stod ved noget Sprinkelværk og holdt en Rede med gabende
Fugleunger i Haanden. Hun betragtede dem smilende. Jeg spekulerede meget paa, om hun ikke frøs med saa lidt Tøj paa.” (Sandemoses fremhævelse).
Der er imidlertid den forskel, at scenen i denne novelle beskrives som temmelig
komisk, mens fugleholdet i Varulven udtrykker en fredfyldt og harmonisk tilstand.
– I et sørlandsbrev kommer Sandemose nærmere denne vision, når han fantaserer
om en vinterhave, hvor der skal være “bier og fryviller, og småfugl som yngler i
mørkeste januar. [...] det skal lukte godt av gjærende jord og planter i vekst, når
froststormen galer og snøen hvisker på rutene.” (Aktuell nr. 24, 29/11 1947).
I En sjømann går i land associerer Espen fra Eva til “varme fugleunger i redet” (s.
51) den første dag han møder hende og forelsker sig – omend hun i En flyktning
krysser sitt spor beskrives som “en halvvoksen sneverhjertet jantesjel”, da Espen ser
tilbage (1933-udg. s. 306, 1955-udg. s. 403). – Som gartnerlærling i Der stod en benk
i haven drømmer han hver dag om at få en pige med sig ind i et af drivhusene (s.
178), men her drejer det sig om hans erotiske fantasier.

14

I Der stod en benk i haven spørger Espen sin far, om han ikke kan komme i lære som
naturforsker; Vilhelm Arnakke har allerede sørget for en læreplads hos gartner
Jørgensen og fortæller Espen, at naturforsker er noget, man er efter arbejdstid: “Det
fins sånne ting som en ikke er om dagen. Lystseiler for eksempel.” (s. 53).

15

I “Hvepsen” (Hjemmet nr. 51, 23/12 1933), som er en blanding af naturhistorisk
artikel, novelle og barndomserindring, gives yderligere detaljerede oplysninger
om eksperimenter; nogle sætninger er hentet direkte fra En flyktning krysser sitt
spor, men tekstens jeg-fortæller er helt uden den bitterhed, som Espen giver udtryk
for.
I “Sommerfugl” (Aktuell nr. 25, 13/6 1964) vender Sandemose tilbage til sin
gamle optagethed af entomologi:
“I mange år kunne jeg ikke forstå hvorfor min intense
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insektforsking ikke kunne bli tatt opp igjen. Men jeg minnes brennende
opplevelser fra den tiden. [...] Engang eksperimenterte jeg med hvepsebol
flere somre på rad.”
16

Motivet varieres endvidere i “Kontakt” (Joker nr. 4, december 1943), let omarbejdet
trykt som “Knuste ruter og kontakt” i Årstidene hefte 2.

17

I enqueten “Fem bøker på en øde ø” (Hjemmet nr. 52, 24/12 1932) dækker Sandemose både zoologien og psykologien, eftersom to af bøgerne er Brehms Dyrenes Liv
og Freuds Traumdeutung.

18

Jf. formuleringen i “Sjalusi” vedrørende mænds angst for at konen skal have haft
bedre elskere: “Ingen mann som ser inni seg selv, ser seg der udstyrt med den høye
hatt.” (Perspektiv nr. 7, april 1958). I En sjømann går i land tænker Espen, at han
“torde aldri gjøre Eva til sin når hun hadde kjent store John Wakefield” (s. 66); i En
flyktning krysser sitt spor siger Espen (her som en generalisering) om mandens krav
om jomfruelighed: “Den kvinne han gifter sig med, skal være uvitende og uten
erfaring, hun må ingen basis ha for sammenligning.” (1933-udg. s. 418, 1955-udg.
s. 479).
I en af Felicias drømme optræder Jan med hat; se Jorunn Hareides analyse i Høyt
på en vinget hest, s. 273-277.

19

Johannes Væth har redegjort for bogens komplicerede historie i “Omkring “En
flyktning krysser sitt spor”” (På sporet af Sandemose, s. 71-106). Det er ikke til at sige,
hvor langt Sandemose i marts 1933 er nået med beskæring/afpudsning af det
manuskript, som Gyldendal refuserede i september 1932, men intet tyder på, at
han et halvt år før udgivelsen ligefrem sidder og skriver nye afsnit, der senere indføjes i bogen. Novellerne fra september og oktober 1933 ligger ikke tættere op ad
romanen end dem fra foråret 1933 – “En åpenbaring i Spania” fra samme måned
som bogen udgives er faktisk den tekst, hvor Sandemose er mindst pietetsfuld – så
det må anses for givet, at alle seks er “løftet” fra manuskriptet.
Ifølge kontrakt af 8/4 1933 forpligter Sandemose sig til at levere 20 noveller til
Det Norske Arbeiderpartis Forlag inden 15/5 1935; kontrakten vedrørende En
flyktning krysser sitt spor (også med DNAF, eftersom Tiden Norsk Forlag endnu ikke
var konstitueret som aktieselskab) er dateret 22/5 1933. (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
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20

Sandemose fortæller mere udførligt om a- og b-klasser i “Borgerkrig” (Arbeidets Jul
1936), blandt andet om dramatiske sammenstød og en understregning af, at
“Systemet blev en oplæring til solidaritet for b-barna.”

21

“Espens bok”, der består af 7 afsnit med hver sin titel, er regnet for ét kapitel; i
øvrigt er “Eventyreren” (s. 426-229) faldet ud af indholdsfortegnelsen.

22

Bibliografien nævner under nr. 286 kun “Olav Tvillingsprøite”.

23

I anmeldelsen af Gitar og Mantilje præsenterer Sandemose sig som en “gammel
Spania-farer”, der ryster venligt på hovedet over forfatterens beskrivelser (Friheten,
11/3 1946). Spanien dukker plukvis op i adskillige tekster, men præsenteres med
mindre indlevelse end for eksempel Newfoundland og Caribien.

24

Bibliografien nævner under nr. 271 kapitlerne “Eventyrland” og “En uanstendig
pike”, men der er tillige passager fra “Zoologen”.

25

I betragtning af hvor meget Sandemose dyrker søsterskikkelsen i sit forfatterskab,
spiller denne en bemærkelsesværdig ringe rolle i Varulven – bortset fra omtalen af
det nære forhold mellem Felicia og hendes to brødre. Erling har tre søstre, men “de
rå øynene” er det eneste, han husker dem for, og første dag, han møder Gulnare,
ønsker han, hun var han søster (s. 40).

26

I Brudulje sejler Espen tæt forbi øen, der ligger et par hundrede kilometer øst for
Nova Scotia, men undgår at nævne John Wakefield ved navn: “Han gikk inn i lugaren, ønsket liksom å tilhylle sitt hode. Engang hadde han kastet en klokke på sjøen
her under Sable-øya.” (s. 168).

27

Der er intet i brev- eller dagbogsmaterialet, der tyder på, at en dansk version af
“Den fremmede fugl” skulle have været med i Fortællinger fra Labrador, men muligvis hører den oprindelig hjemme i Fra Skovenes Land, en novellesamling, som
Gyldendal refuserer i 1925. Ludvig Holstein omtaler manuskriptet som “korte
Historier fra Canada”, men stednavnet skal næppe tages for bogstaveligt, eftersom
Sandemoses historier fra tømmerlejre nemt kan foregå både i Canada og på
Newfoundland. (Holsteins responsum i Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
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28

I “Jernet som symbol hos Aksel Sandemose” (Edda hefte 3, 1972) skelner Tom
Øyvind Kristensen mellem privatsymboler (som kræver kendskab til en forfatter
og hans verden), konstituerede symboler (med reference inden for teksten), primærsymboler (som tilhører en bestemt kulturkreds) og universalsymboler (for
eksempel vand eller mor). Det hedder i artiklen, at Jante som symbol befinder sig
i det tredje stadie, primærsymbolet. Dette var utvivlsomt rigtigt allerede i 1972,
men symbolindholdet har i mellemtiden fjernet sig endnu mere faretruende fra det
oprindelige.

29

I “Opprøret mot Jante” gør Asmund Lien imidlertid opmærksom på en tvetydighed i En flyktning krysser sitt spor:
“Dels vender den seg til en leser som forutsettes å ikke kjenne mekanismen av
personlig erfaring [...] Men i andre sammenhenger er det bokas påstand at
konflikten mellom enkeltmenneske og kollektiv er almengyldig.” (Individ og
samfunn, s. 94; Liens fremhævelse).

30

I forbindelse med ordsproget om, at frænde er frænde værst, nævner Sandemose,
at søskendehad kan være hvidglødende. Bemærkningen er generel i artiklen, men
trekvart år senere er Sandemose i fuld gang med at beskrive traumatiske søskendeforhold.

31

Ifølge Johannes Væth skyldes ændringen af fornavnets stavemåde sandsynligvis,
at en af Sandemoses rivaler hed Alex, og at anagrammet Alex-Axel derfor blev utåleligt for ham (Atlanten har så mange mil, s. 11).
Samme tendens som i “Barndom” ses i “Efterdønning” (Morsø Folkeblad, 3/4
1951), som er skrevet i anledning af en kritisk artikel af Nykøbing Mors’ turistchef
Oscar Bang (16/3); samtidig med at Sandemose gør opmærksom på, at En flyktning
krysser sitt spor er en roman, anvender han episoder fra bogen, når han angiveligt
vil fortælle om sin barndom.

32

Motivet varieres senere i et sørlandsbrev, hvor der også jagtes kilder. Her når en
historie om Sandemose som utro ægtemand dog ikke helt til medierne, men der
parallelliseres med disses behandling af verserende rygter om Einar Gerhardsen,
inden Sandemose drager et lettelsens suk over familieliv og Kjørkelvik. (Aktuell nr.
23, 15/11 1947).

33

“Dagrun” og “Dyrskuet” optrykkes som selvstændige tekster i Dans, dans, Roselill
-. “Åtte maskerte dragoner” var trykt som
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selvstændig tekst, inden den blev anvendt i Efterskrift til “En flyktning krysser sitt
spor” og via Der stod en benk i haven endte i 1955-udg.
Detaljer fra “Tulla” indgår i Det svundne er en drøm (s. 258-259).
34

På grund af den anvendte synsvinkel og tidsplanet kan der argumenteres for, at det
er meget naturligt, at John Wakefield ikke nævnes i Der stod en benk i haven. Det er
mere overraskende, at Eivind Harre ikke spiller en større rolle i bogen, for i En
flyktning krysser sitt spor hedder det:
“Det er rart jeg ikke har nevnt ham før. [...] Ingen mann uten min far har stått
mig så nær som Eivind. Vi møttes dengang vi var fjorten år, i en alder da
vennskaper kan stiftes. [...] Det var et rørende vennskap da vi var gutter, og
kanskje også siden. Aldri kan ynglinger ha snakket med større varsomhet til
hinannen.” (1933-udg. s. 258-259).
Ikke desto mindre er Eivinds rolle i Der stod en benk i haven begrænset til den
korte episode på konditoriet (s. 166); denne forekommer i den sammenskrevne version af bøgerne før ovenstående erklæring (En flyktning krysser sitt spor, 1955-udg.
s. 318, henholdsvis s. 368-369), hvorved den først citerede sætning ikke giver
mening.

35

Jf. Erling Viks selvkarakteristik i Varulven: “Det er slik at jeg er en forteller og illustrator. Jeg kommer aldri noen vei uten bilder og eksempler.” (s. 299).

36

I Felicias bryllup har Erling Vik haft en flaske cognac stående “som en slags øvelse
i askese” (s. 118), men her er der ikke tale om en protest mod opdragelsen.

37

Jf. “Jul 1916”, som beskriver opholdet i tømmerlejren ved Millertown: “Ingen full
mann er farligere enn han som ellers aldri drikker.” (Norsk Kommuneforbunds
Fagblad, 11/12 1939).

38

I “Sjørøverskatten” (Tidens Tegn, 22/2 1936) er der et andet vidnesbyrd om, hvilken
kraft der ligger i myterne om drikkeri: Tre drenge finder en nedgravet skat på kr.
4,92 og omsætter dem blandt andet i sodavand, selv om jeg-fortælleren længe har
drømt om at købe en lup (omtalt som “et mikroskop”): “Vi blev fulle. Vi visste at
folk drakk sig fulle, og nå blev vi det [...] Jeg glemte mikroskopet i fylla, slik som
en glemmer kone og barn og sko som skal halvsåles.” (Sandemoses fremhævelse).
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39

Jf. den samling som arbejderbevægelsen står for under beskrivelsen af Prestens
ungdom: “Avholdsfolk og andre kunde samles der. [...] Også religionen måtte
innordne sig.” (Vi pynter oss med horn, s. 137).

40

Den første grundige behandling af kompositionen er Einar Øklands artikel “Ei bok
av Aksel Sandemose” i Norsk Litterær Årbok 1967 (s. 111-121). Se desuden
“”Atlanten har så mange mil”” af Martin Jørgensen (Atlanten har så mange mil, s.
117-138) og “Vaas eller Sort Magi” af Bent Dupont (Fra Canada til Kjørkelvik, s. 95129); de to sidstnævnte henviser ikke til Økland, men ser i høj grad ud til at bygge
på hans iagttagelser.

41

Apropos prologen til “Nihilisten” har Johannes Væth argumenteret for, at
Gullhestens ulykkesfølelse bunder i en forelskelse i eller et forhold til søsteren
Anna, som altså i givet fald står for førstekærligheden (gæsteforelæsning på
Universitetet i Trondheim, 1982; manuskript i Væths samling, Det kongelige
Bibliotek). Bent Dupont kommer til samme resultat i “To læsninger i Aksel
Sandemoses “Vi pynter oss med horn”” (Atlanten har så mange mil, s. 64-70).
De fleste, der har skrevet om Vi pynter oss med horn, omfatter tilsyneladende
Gullhesten med en gevaldig respekt. I ovennævnte artikel citerer Bent Dupont fra
arbejder af Jorunn Hareide (“sitt rolige vesen og sin selvinnsikt”) og Einar Økland
(“Han er anten helten eller den gamle vise mannen”). Fra Atlanten har så mange mil
kan nævnes, at Aksel Haaning i “Guldhestens rejse – og andre spor i “Vi pynter oss
med horn”” gentagne gange nævner ham i forbindelse med ord som gennemskue,
indsigt og erkendelse, og at Martin Jørgensen i “”Atlanten har så mange mil”” hæfter sig ved “en næsten talerørsagtig vægt. Han er ikke langt fra at udtrykke bogens
grundforståelse af liv og samfund.” (s. 124). Bent Dupont er mere skeptisk og giver
diverse eksempler på, at Gullhesten er et godt stykke fra den halvgudelige skikkelse.
Man kan desuden stille det spørgsmål, om læseren ikke narres grundigt med
hensyn til den påståede erkendelse og indsigt, eftersom de andre personer – med
undtagelse af den overvejende køligt ræsonnerende kaptajn – er slemt oppe at køre
i denne henseende. I en passage forlenes Gullhesten tydeligt nok med autoral velsignelse: “[...] han var et undtagelsesmenneske, født med motet til å skjønne sig
selv. [...] Gullhesten var den sjeldne kombinasjonen av muskelkraft og intelligens
[...]” (Vi pynter oss med horn, s. 95). Det er imidlertid svært at finde belæg for dette
i bogen, for med hensyn til erkendelse hæver
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Gullhesten sig sjældent over det pseudofilosofiske plan – en undtagelse er hans
refleksioner dagen efter drikkeorgiet (s. 202-203); hans reaktioner viser ham oftest
som afstumpet, og han udviser en gennemført kynisme både over for de øvrige
besætningsmedlemmer og over for kvinder – for eksempel da Gertrude kommer
om bord på skibet: “Gullhesten hadde forbudt ham [kokken] å ta henne med makt
når det var vitner i ruffen.” (s. 300; fremhævet her).
42

Hvis man går et skridt videre: Sandemoses ønske om at kvitte sig med Espen-figuren?

43

Henvisningen til nikotin som gift jævnsides med veronal og alkohol er næppe konsekvent: Dels ser det ud til, at Hamre ikke bare ryger af strategiske hensyn, men
også af lyst, dels kan de mange cigarer ikke gøre ham “uflyttelig” på samme måde
som de to andre ting. Bogen fortæller, at han hver morgen vågner “med hodet
tungt av nikotin” (Tjærehandleren, s. 60), men det er jo ikke det samme – bortset fra
at det ikke er til at se, om det er storrygeren Sandemose, der her blander begreberne, eller om Hamre hellere vil holde cigarerne end spritten ansvarlig for det tunge
hoved. – I anmeldelsen af Trygve Braatøys Sorger og sinnslidelser har Sandemose
nogle iagttagelser vedrørende nikotinforgiftning og afhængighed af tobak, men
disse rimer ikke med Hamres rygevaner; snarere parallelliseres til beskrivelser af
alkoholmisbrug, når det om folks afhængighed af nikotin hedder: “[...] de vet at den
forkorter veien til graven, men de greier ikke slutte ved egen hjelp [...]” (Aktuell nr.
9, 3/5 1947; Sandemoses fremhævelse).
I et sørlandsbrev omtales veronal som “det eneste som virker på en dikter”
(Aktuell nr. 20, 5/10 1946); i Tjærehandleren er det ægteskabssvindlerens foretrukne
medicin (s. 60) – jf. de fælles karaktertræk for digtere og ægteskabssvindlere, der
nævnes senere i bogen (s. 161-162).
Det fremgår af “Stimannsferd”, at Hamre endvidere tager tilflugt til kriminalromaner, når han skal holde sig i ro; i artiklen “Kriminalromanen”, som er et angreb
på nyere norsk litteratur inden for genren, hedder det, at “som middel til avspenning ligger de [kriminalromanerne] på linje med alkohol og mecodrin.” (Aktuell nr.
19, 17/9 1949). Hamres læselyst tager derfor sandsynligvis andre baner, da han har
opgivet at være tjærehandler; der går rygter om alle de bøger, som han får tilsendt,
og efter moderens død sidder Vestad og Hamre “en time i biblioteket, – doktoren
måtte alltid siden i tanken kalle rommet slik [...]” (Tjærehandleren, s. 25).
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44

Tilsyneladende forlader Hamre overhovedet ikke sin skov; madvarer m.m. bringes ud af landhandleren, men hvis denne også leverede talrige flasker fra
Vinmonopolet, ville det utvivlsomt blive bemærket af den stedlige befolkning – jf.
at “raringen bestilte alt gjennom landhandleren, mange dyre og underlige saker”
(s. 22), herunder de i note 43 nævnte bøger.
De eneste henvisninger til alkohol 1935-1940 er den portvin, som Hamre og
Vestad drikker efter moderens død, og det glas cognac (?), som Hamre drikker,
mens han venter på eksplosionen. Portvinen er “gammel” (s. 25), så den er købt for
længe siden og/eller bestemt til særlige lejligheder. Flasken på loftet har åbenbart
stået der, siden huset blev bygget, i lighed med vokslyset (s. 177).

45

Indholdsfortegnelsen på side 5 svarer ikke til typografien i heftet (s. 10 og 20).

46

I “Så ble det jul likevel” skriver Sandemose:
“Når det snakkes om brennevin, – så var det engang jeg ønsket meg et
magesår. Ikke et stort et, men et passe lite magesår som kunne tvinge meg til
å leve mer fornuftig og arbeide meget mer.” (Verdens Gangs Jul 1950).
Jf. om Erling Vik i Varulven:
“I yngre år hadde han ofte ønsket seg et ikke altfor stort magesår til å bli litt
hemmet av, når han ikke hadde vært så heldig å bli grønn i ansiktet efter en
rus, eller på annen måte holdt i age.” (s. 25).
I epistlen “Misbruk av alkohol, melk og vann med saltpastiller” vender
Sandemose tilbage til ideen om et lille mavesår som støttestav (Aktuell nr. 49, 15/11
1958).

47

For de andre af bogens personer tjener alkohol fortrinsvis til at overvinde hæmninger. En af Erlings forhenværende elskerinder, Cecilie Skog, myrder sin mand –
“i hissighet med et lite konjakk-bluss under” (Varulven, s. 387), men karakteriseres
ikke nærmere. Felicia beretter om et samleje med Jan, efter han har drukket (s. 252253).

48

Den uklare kronologi hjælper naturligvis ikke på begreberne: Det står fast, at Erling
drikker grundigt, da han i en alder af 35 møder Felicia i 1934, og hun omtaler, at
han og Ellen er gift og har børn (s. 187). Men Ellen er 15-17 år yngre end Erling
(begge tal opgives s. 98), så både bryllup og børnefødsler må have fundet sted,
mens hun var purung. Efterfølgende mener Felicia, at Erling “gikk i hundene da
Ellen [...] tok skrittet
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helt ut og giftet seg ned en annen.” (s. 187). Dette sker imidlertid først under krigen, så udtrykket “at gå i hundene” skulle her referere til en drastisk forøgelse af
et i forvejen stort forbrug.
49

Der er et ekko heraf i “Misbruk av alkohol, melk og vann med saltpastiller”, hvor
Sandemose skriver, at “de kloke” betegner ham som “et helt ordinært fyllesvin”,
eftersom han kun drikker, når han har lyst til det (Aktuell nr. 49, 15/11 1958); i
samme epistel omtaler han alkoholmisbrug under flygtningetiden i Stockholm og
en periode på fem måneder (= Öland i 1943), hvor det var umuligt for ham at få fat
i sprut – til gengæld var han ved at ødelægge fordøjelsessystemet ved at drikke
spandevis af mælk. Hele episoden betegner han som en afvænningskur, der blev
gennemført uden hans vidende.
Betegnelsen “et helt ordinært fyllesvin” stammer øjensynlig fra Victor Borg, der
i “Om å leve i sitt eftermæle” skriver, at han engang sagde til Sandemose:
“Men Aksel du har aldri vært alkoholiker. Du blir det heller ikke. Du er bare
en ganske alminnelig fyllefant. [...] Dette slo ned i ham. Hadde du bare sagt
en ualminnelig fyllefant, hevdet Aksel, skulle alt vært tilgitt.” (Farmand nr. 3,
20/1 1968; Borgs fremhævelse).
Borgs lægelige definition går på, at Sandemose “drakk når han ville, og deri ligger svært meget av forskjellen.”
Sandemose diskuterer Borgs Trøster og tyrann i en epistel, der har fået titel efter
bogen (Aktuell nr. 40, 29/9 1962; se p. 943, 1020).

50

Jorunn Hareide skriver, at Erling tilsyneladende “ofte får en alvorlig drikkeri etter
et besøk på Venhaug” (Høyt på en vinget hest, s. 257-258), men det fremgår af s. 202
og 221 i Varulven, at andre ting også kan sætte ham i gang. – I den grundige analyse af “Delirium” forklarer Jorunn Hareide hallucinationerne som afslørende for
Erlings opfattelse af Felicia.

51

S. 370 nævner Felicia spisevognen mellem Drammen og Kongsberg, Erlings togrute, når han skal til Venhaug fra Lier, men det fremgår af s. 364 og 370, at Erling i
februar 1958 kommer fra Oslo. – Noget andet er, at sætningen “Han var gått inn i
spisevognen, hvor de for lenge siden hadde sluttet å se underlig på ham fordi han
ene mann bestilte seg en flaske hetvin” (s. 364) ikke er lydefri. Når man tager i
betragtning, at Erlings besøg på Venhaug tidligst kan være begyndt i 1945, at han
ultimo 1948-maj 1950 har han været udenlands, og at han mindst to gange benytter
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sig af taxivognmand Kristiansen for at blive kørt hele vejen (s. 97): Hvor mange
gange om året skal Erling rejse med toget, og hvor få tjenere skal der være ansat
hos NSB, før citatet giver mening? Formuleringen lyder som en unødvendig autoral understregning af, at hovedpersonen heldigvis blæser på konventionerne.
Beskrivelsen i Varulven – og den manglende logik – lyder som et ekko af et sørlandsbrev, hvori Sandemose om bord på båden fra Oslo sidder med en flaske vin;
om bådens restauratør står der: “Jeg kjenner ham fra mange reiser.” (Aktuell nr. 22,
2/11 1946). Men selv om det i samme sørlandsbrev hedder, at Sandemose altid vakler mellem at tage båd eller tog, hedder det næsten et år senere: “For visstnok sjette gangen siden musten gikk av tyskerne gjør en reisen til Oslo.” (Aktuell nr. 16, 9/8
1947).
52

Hvorimod det i 1957 hedder:
“Det ble nesten straks til den hemmelige undring over at han kunne treffe
Felicia Ormsund på like fot og hadde gjort det i mange år. Han satte seg til
rette i hjørnet og tenkte riktig behagelig på dette som en aldri kunne si høyt
– for da var han en snobb.” (Varulven, s. 99).
Felicias efternavn har i 13 år været Venhaug; enten er der tale om en lapsus fra
Sandemoses side, eller også skal sætningen dække over ønsketænkning hos Erling:
At han havde kunnet møde hende på lige fod (1934 ff.), før hun giftede sig med Jan.

53

Et nøgternt gæt: Også under krigen var Öland slemt underforsynet med
Systembolag, således at besværlighederne med at skaffe spiritus var næsten uoverkommelige. Dette ville rime med Felicias oplysning i Varulven om en form for
tvangsafvænning (s. 186) og med Erlings teori om, at “det trengtes bare at skapet
var tomt og skjenkestedet lå langt borte.” (s. 182).
Imod denne forklaring taler, at så afhængig, som Erling er i de første måneder af
1944, ville han enten sørge for at have et betragteligt lager med sig til Öland eller
sætte himmel og jord i bevægelse for at få fat i nogle flasker – men uanset hvordan
man vender og drejer sagen, havner man med disse spekulationer uden for fiktionsrammen.

54

Sætteren insisterer på ö i stedet for ø – men anvender inkonsekvent nok æ. I det følgende er samtlige ö’er blevet rettet.

55

Sandemoses p.s. i hefte 3, s. 80, skyldes postyret omkring digterlønnen.
Efterskriften på lidt over 1 side til “Winnipeg”
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(hefte 9/10) fortæller om Sandemoses fejlagtige opfattelse af lokomotivet et kvart
århundrede tidligere; se p. 284. Efterskriften i hefte 11/12, s. 146, vedrørende sætningen “jeg som aldri blir norsk”, angiver at det drejer sig om en ældre tekst, men
oplyser ikke, at den stammer fra 1934.
56

I “Drøm, slektserindring, instinkt” henviser Sandemose til Johan Holst og Alv G.
Schelderup; vedrørende hans syn på debatten, se nedenfor. – Artiklen i Samtiden
røber under alle omstændigheder en langt dybere forståelse for psykologiens
grundbegreber, end man finder de par steder i det danske forfatterskab, hvor ord
som psykologer og udviklingstrin bruges ret uforpligtende: “Skoleattester i
Straffesager” (Berlingske Tidende, 25/5 1929) og “Dans” (Morsø Folkeblad, 7/2 1930).

57

Sandemoses personlige regnskabsføring kan også iagttages i forbindelse med hans
sidste alter ego, Erling Vik. Da Erling i 1934 holder sit foredrag om umuligheden af
seksuelle udskejelser, hedder det: “Han vanærte uten betenkning Sigmund Freud
som han hadde temmelig svevende forestillinger om på den tiden [...]” (Varulven,
s. 164). I den første version af historien om foredraget, novellen “Cecilie”, er der
punktum efter “Freud” (Juliblomster, s. 175).

58

I et upubliceret notat fra 1963 eller 1964 kaldes Freud for en ægtefødt søn af Darwin
og Marx; det var de tre som “førte mennesket et skritt fremover”. (Væths samling,
Det kongelige Bibliotek).

59

Hvad angår anvendelsen af artiklen, svarer 1955-udg. til 1933-udg.; “Sladderens
vesen” afrundes dog med en nyskreven side, og før dette kapitel indsættes “Myter”
(fra Der stod en benk i haven).

60

Som tidligere nævnt skildres i Varulven en dramatisk oplevelse i forbindelse med
heste, da Erling som dreng overværer storebror Gustavs bedrifter som hesteslagter
og husker en voldsom blodstrøm og sparkende hove. Ifølge Felicias bryllup er episoden baseret på en erindring, og i kommentaren til en læsers indsigelse mod korrektheden i fremstillingen af hestens dødskamp fremhæves det, at Erling “i stor og
barnlig opphisselse har sett det jeg har fortalt” (s. 149; Sandemoses fremhævelse).
Det er det umiddelbare indtryk – og i formidlingen den digteriske komprimering
– der lægges vægt på, ikke den konkrete virkelighed (se også p. 1077-1078).
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61

I denne forbindelse omtales dr.phil. Sigurd Næsgaard som “profeten Næsgaard”; i
1929 købte Sandemose Næsgaards “Psykoanalyse. Seksualitet og Intelligens” og
skrev på titelbladet: “Svinagtig fuld af Trykfejl, sjuskede Sætninger, saa man stadig
tænker paa om det nu er galt med Læserens Forstand eller Forfatterens
Korrekturlæsning”. Eksemplaret er desuden forsynet med spørgsmålstegn i marginen og diverse understregninger. (Johannes Væth: “Omkring “En flyktning krysser sitt spor””, Sandemoses ansigter).
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Jf. En flyktning krysser sitt spor, hvor Espen på markedspladsen ikke gennemskuer
sammenhængen, men bemærker reaktionen: “En sjømann spurte i forbifarten en
pike om hun likte pepperrot. Hun slo med nakken likesom tante Oline, og sjømannen flirte.” (1933-udg. s. 117, 1955-udg. s. 110).
Et par år senere kan Sandemose i en “Dagens historie” se mere afslappet på sagen:
Psykoanalytikere “er forresten ikke så dumme som de ser ut til. [...] Når jeg har
uttalt mig med vekt om analytikerne lar jeg dem bestandig få det siste ordet – de
får det nemlig under alle omstendigheter.” (Tidens Tegn, 13/8 1937).
Først i Aktuell nr. 9, 3/5 1947, tager Sandemose tråden op vedrørende Braatøy, da
han skriver en alenlang anmeldelse af dennes Sorger og sinnslidelser og diskuterer
udvalgte afsnit af bogen – afsnit, som handler om misbrug af gifte. Sandemose ved
en masse om både alkohol og nikotin, ignorerer totalt andre og vigtige dele af
bogen, men kalder den et fremragende arbejde og slutter med at skrive: “La
respekten for kunnskap komme til ære igjen, og må vi be om å få høre på folk som
har greie på det de snakker om.” Det var Sandemoses måde at forsone sig med
Braatøy på – og samtidig hævde sin egen ekspertise.
I Årstidene hefte 6 trykker Sandemose et kort brev fra Braatøy, hvori denne slutter op om Sandemoses argumentation mod “kunstig inseminasjon”. Den sidste (og
anerkendende) henvisning til Braatøy findes i “Alkoholisme” (Aftenposten, 19/2
1965).
Yderligere indtryk af debattøren Sandemose får man gennem en læsning af de
indlæg, der vedrører udgivelsen af En flyktning krysser sitt spor og bataljen med
Forfatterforeningen – herunder et livligt sammensurium af spørgsmål om medlemsskab under eventuelt falske forudsætninger, skatterestance, opholdstilladelse,
statsborgerskab og stipendium. Der findes grundige redegørelser herfor i de tre
biografier, men artiklen “Siste ord på skafottet” (Dagbladet, 18/9 1934) kan nævnes
som et eksempel på Sandemoses mytedannelse omkring sin egen person.
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Vedrørende En flyktning krysser sitt spor fortælles, at den er et resultat af 15 års
arbejde – hvilket betyder, at den skulle være påbegyndt i 1917. Dette stemmer ikke
med, hvad man kender til bogens tilblivelseshistorie, men det lange åremål skal
tjene til at sætte Grieg og Gyldendal Norsk Forlag i et dårligt lys – refuseringen
lyder ekstra hårdhændet, når den går ud over en forfatter, der har knoklet så energisk, og bogens succes forekommer ekstra velfortjent. Nogle andre sætninger kommer endnu mere på kant med virkeligheden:
“I 1929 kom jeg med min familie til Norge og har bodd forskjellige steder inntil nu. Jeg hadde vært i Norge mange ganger før, var sterkt knyttet til landet
og hadde alltid ønsket mig hit.
I ca. 1 1/2 år hadde jeg svært lite å gjøre med noen og kom aldri til aviser
eller forlag. [...] En venn satte mig i forbindelse med Gyldendal som overtok
min fremtidige produksjon [...]”
1929 er et år, der længe spøger i forbindelse med det korrekte tidspunkt for
Sandemoses emigration. Han var i Norge i 1929, men kun i halvanden måned
(august-september); da han i 1931 ansøgte om at blive norsk statsborger, påstod
han for at forbedre sine muligheder, at han var ankommet i juni 1929, i stedet for
maj 1930, og senere overbeviste han sig selv om, at den rigtige dato var 29. juli 1929
– se Johannes Væth: “Sandemose i Noregs Jante” (På sporet af Sandemose).
Det er desuden en overdrivelse, at han havde været i Norge “mange ganger”; før
1929 drejer det sig om i alt to. Nogen stærk tilknytning til landet havde der ikke
været tale om, ej heller at han altid havde ønsket at slå sig ned dér. Hvis Gyldendal
i København havde finansieret den i kap. 12 planlagte emigration til Canada, var
han utvivlsomt rejst dertil, og hvis han ikke havde fabrikeret en gordisk knude
med tråde til Hasselbalch og Gyldendal, var han fortsat som dansk forfatter. Og
endelig: Det halvandet år, som han nævner som en tavs periode før kontakten til
Gyldendal Norsk Forlag, skal ses i sammenhæng med, at han få linier forinden har
lagt sig fast på et magisk år; først i 1930 begynder han at publicere tekster på norsk,
og han har tillid til, at ingen i Norge aner, hvor flittig han var i Danmark i 1929
(bibliografien nævner ca. 20 valgnotitser og ca. 30 kronikker, noveller m.m.)
65

Sandemose nævner i artiklen, at man ofte har reddet sig med “racemysterier” for
at hævde germanernes overlegenhed: “Jesus, Columbus og de fleste renessansekunstnere måtte efterhånden finne
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sig i å være germanere [...]” Et glimrende eksempel, som Sandemose må have
kendt til, er Johannes V. Jensens beskrivelse af Columbus: “Efter hvad man ved om
Columbus var han af nordisk Type, lyshaaret og fregnet, med blaa Øjne [...]”
(Christofer Columbus, s. 7). De følgende sider er rige på lignende overraskende postulater vedrørende Columbus’ oprindelse og nedarvede nordiske egenskaber. Det
er imidlertid betegnende for Sandemoses beundring for og taknemmelighed til
Johannes V. Jensen, at han ikke udstiller sit gamle forbillede.
En lignende diskretion gør sig gældende, da Jørgen Haukli i Alice Atkinson og
hennes elskere ærgrer sig over en bestemt type romaner:
“Det er sånne som har en Helt som starter på en monolog på seks hundre
sider efter at en forventningsfull klikk har skjenket seg pjoltrer ved sprakende peiseild. Peisen fortsetter å sprake, whiskyen tar ikke slutt, og ikke en kjeft
avbryter taleren, enda han efter et løst skjønn holder på uten stans i tre
døgn.” (s. 27).
Det er en kritik, der i høj grad rammer visse af Joseph Conrads bøger, for eksempel Chance – hvilket Sandemose naturligvis er klar over, men han kan ikke få sig
selv til at kritisere en af sine yndlingsforfattere ved navns nævnelse.
66

Digressioner om nazisme forekommer endvidere i artikler om andre emner. “Aksel
Sandemoses halve livsverk kastet på søppelhaugen av “mastodonten på
Nesodden”!”, en dramatisk beskrivelse af, hvordan Sandemoses lejede hytte på
Nesodden blev tømt af ejeren, indledes med ordene: “Det er dog ikke bare i
Tyskland man vil utrydde litteraturen, manien er nådd til Nesodden også.”
(Dagbladet, 10/6 1933).
“Tilgi dem ikke, for de vet hvad de gjør” (Arbeiderbladet, 11/1 1935) handler om
Oxford-bevægelsen, en af Sandemoses yndlingsaversioner, og heri skriver han:
“Som nazismen er oxfordismen i sin rot den rendyrkede vonde samvittighet”. Et
ironisk afsnit om, hvordan den sultne arbejdsløse straks får det bedre, bare han
bekender, afsluttes med ordene: “I Tyskland blir de gode og mette for tiden av
blondt hår. Rase til middag, heil på dig, Adolf.”
21/1 1935 bringer Arbeiderbladet et p.s., “Tilgivelse!”, med indledningen: “En
mann skriver til mig og ber om nærmere forklaring på hvad jeg mente med at naziene og oxfordistene var i familie.” Det er imidlertid tvivlsomt, om den pågældende er blevet meget klogere efter at have læst “Tilgivelse!”.
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Bogen vakte røre på grund af det “umoralske” indhold, som bl.a. C.J. Hambro
beklagede sig over. I Sandemoses anmeldelse er der en ironisk henvisning til “det
kritiske geni i “Morgenbladet””, men måske skal ordene gå på Frederik Ramm, der
i artiklen “En skitten strøm flyter utover landet” (Morgenbladet, 28/10 1931) angreb
Stenersen og Sigurd Hoel; som bekendt gav Hambros anmeldelse af Vi pynter oss
med horn få år senere anledning til en retssag, som Sandemose tabte.
Rolf Stenersen huskes i dag nok bedst for sin fine bog om Edvard Munch og for
Stenersens Samling i Bergen. Han var forfatter og kunstsamler – og ikke mindst en
velhavende aktieanalytiker og forretningsmand, der var kendt for at være mæcen;
18/8 1931 skriver Sigurd Hoel i et brev til Sandemose: “Jeg har sat et par hjul igang
for at klemme penger ut av Stenersen; men jeg vet ikke om det lykkes.” (Citeret i
Janteloven, s. 168). Gennem årene forstrakte Stenersen adskillige gange Sandemose
med betydelige lån – som i langt de fleste tilfælde endte med at blive gaver.
Sandemose havde for vane at sparke ud efter mennesker, som havde haft hans
fortrolighed eller som han havde været (økonomisk) afhængig af, og Stenersen
blev ikke sparet. I “Dagens historie” (Dagbladet, 26/6 1937) er der en henvisning til
“min venn aksjemegleren”, for i 1930’erne gik der talrige pengesedler fra Stenersen
til Sandemose; men rubrikken “Vi anbefaler ikke” i Aktuell nr. 5, 6/3 1948 er en kort
affærdigelse af Stenersens roman Det likner kjærlighet samt en total nedvurdering af
Stenersen som biograf: “Det likner et slags liv når han slyngplantrer seg rundt
begavelser. [...] En bør absolutt ikke legge seg til å dø før Stenersen.” I “- om en
bank” finder man en ironisk henvisning til “den geniale språk- og aksjeforskeren
Rolf Stenersen” (Verdens Gang, 17/1 1951); i slutningen af 1940’erne havde
Stenersen kastet sig over sprogstudier og sat sig for at angive en norm for samnorsk.
I et brev til Stenersen om dennes skuespil Eva og Johannes (1953) var Sandemose
mere generøs over for sin forhenværende mæcen (Espen Søbye: Rolf Stenersen, s.
315). Men han var så uforsigtig at lægge sig til at dø før Stenersen, som dermed fik
det sidste ord. I Aksjer, kunst, kunstnere giver han et ironisk og vittigt portræt af
Sandemose, i øvrigt skrevet ud fra den overbevisning, at mordet på
Newfoundland ikke var fiktion; hans indicier er imidlertid tvivlsomme. I bogen er
Stenersen betydelig mere skånsom i sin karakteristik, end da han 26/9 1975 skriver
til Johan Vogt om sin hjælp til pengetrængende forfattere:
“Sandemose fikk mest og jeg likte ham som menske kan hende minst. Jeg
syns han var en begavet og arbeidsom pøbel som
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slo kvinner hardt. Nei Sandemose var ikke lett og hadde det ikke hverken lett
eller godt.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
68

Omtalen af “Lord Jim” stod oprindelig i min artikel “Aksel Sandemose og Joseph
Conrad” (Om Sandemose, s. 141-154).
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Også i “Under jernhælen” (Arbeiderbladet, 30/1 1935) langer Sandemose ud efter
Gyldendal Norsk Forlag, som beskyldes for at bedrive censur; anledningen er, at
forlaget har rettighederne til Jack Londons roman Jernhælen, men undlader at udgive bogen, hvis aktuelle betydning ifølge Sandemose ses af, at den er blandt de forbudte bøger i Tyskland: “Retten til en forfatters produksjon kjøpes av et forlag som
derefter med loven i hånd bestemmer hvad folket har godt av.” Londons bog fremhæves som en profeti om fascismen allerede i “Nazismen og frelsesarmeen”
(Dagbladet, 21/4 1934), men her uden angreb på Gyldendal Norsk Forlag, og omtales i en enkelt sætning i “Forfatter og forlegger” (Fesjå hefte 3, s. 49).
Sandemose var tidligt optaget af Jack Londons forfatterskab, hvis miljøer (hav og
ødemark) og motiver ofte ligger tæt op ad dem, han selv beskæftiger sig med.
Hovedpersonerne er gennemgående stærke outsidere, ikke mindst i The Son of the
Wolf (1900), hvis danske oversættelse fra 1908 hedder Fortællinger fra Klondyke – en
titel, der ligger besnærende op ad Fortællinger fra Labrador, men denne skyldes jo
Johannes V. Jensen.
Allerede i “Paa Nattens Tærskel” (København, 17/11 1926) nævner Sandemose
Before Adam i forbindelse med slægtserindring, og i “Vår første bevissthet” drejer
et af de få nyskrevne afsnit (sammenlignet med 1933- og 1941-versionerne) sig om
London:
“En kan bli fælen over hans mangel på evne til å skjelne mellom ekte og
uekte. Bestandig var han inne på noe riktig, og like sikkert var det, at han fortolket det galt. [...] Drømmen som slektserindring kretser han ofte om, men
det ble bare til slette noveller.” (Årstidene hefte 7/8, s. 60).
I “Andre årtusener” nævnes, at “Jack London populariserte tanken [om slægtserindring] ut i det meningsløse.” (Verdens Gang, 17/4 1957). Denne sene afvisning
kan imidlertid også tyde på en afstandtagen fra, hvad Sandemose måtte se som en
for entydig lykkemand-dyrkelse hos London.

70

Begreberne fald og oprejsning i forbindelse med en menneskeskæbne fremhæves
også i “Av årets bokflom” (Rjukan Arbeiderblad, 17/12 1934), en anmeldelse af Lars
Bergs roman Men det var det ingen som visste.
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(Ud fra en freudiansk synsvinkel er ordvalget i denne forbindelse påfaldende,
eftersom bogen handler om impotens og overvindelse af samme).
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Gunder Gundersens credo i Det svundne er en drøm ligger på linie hermed: “En
kunstner skal være sin egen historiker og dermed sin samtids historiker.” (s. 25).
Vedrørende “samtids historiker”, se også karakteristikken af Sigurd Hoel (p. 855857).
Efter at have nævnt nogle “historikere” (Sigurd Hoel, Tarjei Vesaas, Knuth Becker,
Ivar Lo-Johansson og Eyvind Johnson) kommer Sandemose i Dagbladet med en ironisk henvisning til Trygve Gulbranssen: “Og bakom synger gud vet hvad, som
snylter på tidens behov.” Allerede året før er der i Fesjå hefte 2 en afvisning af Og
bakom synger skogene, eftersom den i nyere norsk litteratur repræsenterer “flukten
fra erkjennelsen” (s. 21; teksten oprindelig udsendt som duplikeret cirkulære om
Fesjå, med overskriften “En avis”).
I 1948, i “Brev fra sør med hilsen fra en kro i Himmerland”, sker der imidlertid
en rehabilitering:
“Hvis en tar for seg rekken av alle nulevende forfattere i Norge, rangerer
Gulbranssen ganske høyt. De veldige bjørnejegerne i første avsnittet av
“Bakom synger skogene” er sant å si ikke verre eller bedre enn de enorme
sagnheltene som Olav Duun åpner med i Juvikfolke, og Gulbranssen har
naturskildringer – ikke minst med dyr i landskapet – som bare blir forkastet
av snobberi.” (Aktuell nr. 25/26, 11/12 1948; Sandemoses fremhævelse).
De tidligere strenge krav til erkendelse erstattes i denne tekst med en hyldest til
Gulbranssen som en fortæller, der river læseren med, og som sammenligningsgrundlag nævnes Thomas Wolfe og Alexandre Dumas.

72

Mens Sandemose oprindelig gerne vil fremhæve En flyktning krysser sitt spor som
en roman og i Murene rundt Jeriko kalder Espen-bøgerne “en rekke sterkt selvbiografisk fargede bøker” (s. 94), finder man på en og samme side i sidstnævnte bog
en glidende udvikling vedrørende Knuth Beckers hovedværk; mens det først drejer sig om dennes “kjempe-epos om gutten Kai, et klart selvbiografisk verk”, bliver
det 10 linier senere til “Knuth Beckers selvbiografi” (s. 9).
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Eksemplaret af “En avis” på Universitetsbiblioteket i Oslo har påtegningen
“Poststemplet 1.3.1934” – altså næsten en måned efter udgivelsen af hefte 1, med
bilag, hvortil der henvises i cirkulæret.
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Af forordet til Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” fremgår det, at
Sandemose udsendte flere lidt forskellige versioner af det første cirkulære før udgivelsen af hefte 1.
74

I denne forbindelse kan der også peges på, hvad der står på s. 5 i Tjærehandleren:
“Fortellingen om Audun Hamre som aldri hadde ønsket å gjøre livet til en røverroman.” Formuleringen fortæller, at de dramatiske episoder egentlig finder sted
mod Hamres vilje; hvis sætningen ses i sammenhæng med, at Hamre kan opfattes
som et billede på en digter, er der ikke langt til mottoet i Varulven, jf. dettes betydning af “De gjorde ham til en myte [...]” (fremhævet her).
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Endnu 25 år senere er Sandemose optaget af artsudviklingen; i Felicias bryllup filosoferer han (eller Erling Vik): “Det enkelte menneske opplever fra det blir unnfanget til det dør hele menneskeslektens liv. Det ligger nær å anta at enkeltmenneskets illiterære tid også er en slektsepoke.” (s. 115). I epistlen “Uendelighet” hedder det, at mennesket “går i fostertilstand gjennom alle de stadier det har forlatt.
Det er fosterutviklingen som forteller oss hvor vi er kommet fra [...]” (Aktuell nr. 32,
1/8 1964).
En mulig inspiration er Drengs fantasier i Johannes V. Jensens Bræen, da han har
en vision på grund af gnisten fra “ildstenen”; han ser “et Væsen, som han forstaar
er hans Lige, en stor kødfarvet Skælsalamander med Menneskeøjne. [...] Ja, saadan
ved Dreng godt han ser ud, og han føler sin Salamandersjæl, en Art svimlende
Bevidstløshed, hvorunder han opfatter alt med alle Porer og dog Ingenting ved.”
(s. 135).

76

Også i sin dagbog for 1929 er Sandemose optaget af Plum-sagen; 30/10 skriver han
for eksempel: “En del af Pressens Behandling af Liget giver mig Kvalme.” (Væths
samling, Det kongelige Bibliotek).
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Sandemose skriver i “Henry David Thoreau” bl.a., at Thoreau brød “helt af med
Civilisationen og gik sin Vej, kun udstyret med et Sæt Tøj, nogle faa Dollars og en
Økse (der ikke var hans). Ved Bredden af Walden Lake fældede han Træer og byggede sig Hus.” Sandemose har uden at betænke sig slugt Thoreaus beretning om
en eneboertilværelse langt fra alfarvej, men hytten lå kun en halv times gang fra
den nærmeste by, og sammen med fuglesang hørte han hver dag tøffende lokomotiver. – Som det fremgår talrige gange i denne afhandling er Sandemose selv
god til at vende lidt på virkeligheden i tilsyneladende helt sanddru tekster, men det
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ser ikke ud til, at han mistænker Thoreau for at foretage de samme kunstgreb.
I “Et Trøstens Brev til en beundrerinne med litterære ambisjoner” (Expressen,
22/12 1944) skriver Sandemose, at han “mottok tidlig dype inntrykk fra Emerson,
Thoreau og Dana”; i et sørlandsbrev (Aktuell nr. 7, 3/4 1948; anvendt under titlen
“Atlantis” i Årstidene hefte 7/8) nævner Sandemose Walden og Two Years before the
Mast som to af de bøger, han skal have med på sin årelange sejltur om bord på en
bark.
I øvrigt genfinder man argumentationen fra Anglodania, når Sandemose et kvart
århundrede efter skriver om Blicher:
“Artist i vår mening av ordet ble han aldri. Han forsøkte seg aldri som flere
av de samtidige forfattere – gullalderdikterne – med et kunstlet og overspent
språk som iblant kunne bli til manér. I sammenligning med dem virker han
jordnær og illiterær og har derfor overlevd de fleste av dem.” (Årstidene hefte
13, s. 64).
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15. 1930’ERNE, SIDSTE HALVDEL
VI PYNTER OSS MED HORN
Der er tidligere henvist til denne roman i følgende forbindelser:
Billedsprog der vedrører ulve (p. 69-71);
et par detaljer i Fortællinger fra Labrador (p. 98, 102);
“brudeløbet” i Ungdomssynd og i Mytteriet på barken Zuidersee (p. 141);
skildringer af sømandslivet i de danske romaner (p. 137, 165);
“Fædrenes Synd” (p. 215-218);
Klabavtermanden (p. 241, 243);
Johannes Hansen i “Buksetabet” (p. 387);
alkoholisme (p. 462-463).
Vi pynter oss med horn er, bortset fra Varulven, sandsynligvis den af Sandemoses romaner, der er skrevet mest om.
Som selvstændigt værk foreligger Ulla Alfredssons afhandling på et par hundrede sider, Språk, sexualitet, fascism, hvori Fulton ses som et billede på det kapitalistiske samfund. I Høyt på en vinget hest helliger Jorunn Hareide romanen 20
sider, koncentreret om Gullhestens dødslængsel og hans funktion af syndebuk,
og i Aksel Sandemose giver Randi Birn en grundig karakteranalyse af Claes
Winckel ved at sammenligne ham med Sten Eriksen og Adam Klinte. Ole
Pedersen lægger i “Blodets røst” (Dansk Udsyn nr. 5, 1985) hovedvægten på
Prestens liv som en passionshistorie, mens bogen som helhed ses som en apokalyptisk tekst; artiklen indeholder talrige henvisninger til Bibelen, hvilket
resulterer i en spændende, men undertiden bastant indfaldsvinkel.
I Atlanten har så mange mil er der fire artikler om bogen (se kap. 10 note 19). De
seneste arbejder er Bent Duponts “Vaas eller Sort Magi” (i Fra Canada til
Kjørkelvik), der omhandler bogens komposition, og “Vi pynter oss med horn – de
många romanernas roman” af Anna Forssberg Malm (i Nytt lys på Sandemose).
Sidstnævnte rummer både en interessant redegørelse for hovedhandlingens
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kronologi, hvor Gullhestens digte ses som vigtige tidsmarkører i de første kapitler, og en velunderbygget argumentation for, at Sandemose i romanen er “i gräl
med hela den litterära traditionen.” (s. 108). Anna Forssberg Malm inddrager i
dette afsnit bl.a. Herman Melvilles Moby Dick (i forbindelse med “Rotten”) og
Joseph Conrads Heart of Darkness.
Eftersom de væsentligste arbejder om romanen løbende er kommenteret i de
foregående kap., skal her kun omtales nogle detaljer, som genfindes andetsteds
i forfatterskabet, samt Sandemoses egne bemærkninger om den.
Udblik fra romanen til andre tekster
1) Da Gullhesten i det første kapitel bliver tirret, fordi hans kæreste formaster
sig til at nævne Anna, hedder det: “En bitteliten glo som beveget sig stille bortover marken. Han stirret efter denne levende lysflekken i et stort mørke, og
skjønte plutselig det var en tent lunte.” (Vi pynter oss med horn, s. 8). Der er
næppe tvivl om, at han ville have langet ud, hvis hun endnu en gang nævnte
Annas navn, men eksplosionen lader vente på sig. – Den tændte lunte optræder
helt konkret i Tjærehandleren, da Audun Hamre skal til at sprænge sit hus i luften, men her vendes billedsproget om: “Gloen spredte ikke noe lys omkring seg,
den var som en av de lysende sankthansormene en finner på skogstiene de første sommernettene [...]” (s. 178).
I det følgende kapitel fantaserer Gullhesten i fuldskab om at sidde “i et kruttmagasin, og miste en glo fra pipen.” (Vi pynter oss med horn, s. 16). Her er der tilsyneladende tale om en ulykke, men i den næste fantasi er han som ejer af en
patronfabrik herre over andres liv og død.
2) En anden detalje, der peger på det sidste kapitel i Tjærehandleren, er kokken,
der borer en kniv ind i sin arm, indtil blodet flyder (Vi pynter oss med horn, s. 185),
ifølge Gullhesten for at skabe opmærksomhed omkring den historie, han vil fortælle, men at dømme efter historiens indhold også som seksualsymbolik; adjektiverne hvid og ren, som bruges om kvinden i den, antyder jomfruelighed, hvilket rimer med Gullhestens
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efterfølgende konstatering: “Jeg har både hørt og sett sånt. Vi må ha det unnagjort før vi dør.” (s. 186). – Hvad angår Audun Hamre, indgår handlingen i
kapitlets hentydninger til korsfæstelse (se p. 715-718) og hans trang til at “prøve
det nå, stille denne vesle nysgjerrigheten innen det var for sent.” (Tjærehandleren,
s. 178).
3) En af Gullhestens barndomserindringer drejer sig om en lade: “Da jeg var
guttonge, brøt vi oss inn i en låve og kastet høi ned på gulvet, og hoppet ned selv
efterpå. Det var bedre enn mange kvelder på sirkus. [...] Det er fint å stupe i sjøen
også.” (Vi pynter oss med horn, s. 187). Henvisningerne til fornemmelsen af at
falde fører hen til Gullhestens død i slutningen af bogen; muligvis skal beskrivelsen af den kildrende fornemmelse ved fald og den følgende kommentar vedrørende helt unge piger også kobles til syndefald og Adamsens lade, og en
beskrivelse af drengelegen går igen i September, hvor det er Røde Fane, der husker en episode fra barndommen: “Den morsomste leiken var å la seg falle fra et
av loftene ner i høyet på golvet, den salige kjensle av å være et vesen som svevde.” (s. 61).
I begge bøger drejer det sig udtrykkelig om en forbudt leg, ligesom Adamsens
lade er forbudt område i En flyktning krysser sitt spor, og i September er Røde Fane
den eneste af drengene, som ikke bliver straffet: “Låven hadde vært et farlig
begrep sia, han gikk inn der som i en kirke hvor blodguden Jahve sto med tuktens ris i koret.” (s. 61; Sandemoses fremhævelse). Her er man tæt på en voksen
variation af Adamsens lade, ikke mindst fordi erindringen dukker op, mens han
ligger og venter på, at Vera skal komme til et aftalt stævnemøde.1
4) En anden af Gullhestens erindringer – fra et senere tidspunkt i livet – drejer sig om “en pike som gikk forbi en hvit mur. [...] Hun kom forbi der. Seksten
år, eller deromkring. Hun var rødhåret. Store auer. Ansiktet nesten vekk, fordi
solen skinte slik. Henne glemmer jeg aldri.” (Vi pynter oss med horn, s. 221-222).
I epistlen “Møter du minnes” (Aktuell nr. 22, 25/5 1963) gengives oplevelsen
som Sandemoses egen erindring sammen med
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flere andre korte episoder – hvoraf ikke alle uden videre kan tages for gode
varer. Som hos Gullhesten foregår det korte, ordløse møde ved Hudson Bay
Company’s bygning i Winnipeg, men beskrivelsen er mere detaljeret og formidles i en lyrisk og rytmisk stil:
“Imot meg kom en halvindiansk pike som kunne være 16-18 år.
Samtidig så jeg skyggen av profilen hennes gli over den hvite muren. Jeg
glemmer aldri det rolige og vakre ansiktet hennes da hun strøk forbi
meg, den lett krummede nesen, den skarpt svungne munnen og det
kullsvarte håret, den elastiske gangen hennes.”2
En overgang mellem de to tekster ses i John Torsons erindring om Mary
Brookes “svakt indianske trekkene i profil mot ruten” (Det svundne er en drøm, s.
97).
5) I “Hun kunne ikke være alene”, epilogen til “Nå er det lenge siden” er den
unavngivne unge mand forelsket i en 16-årig pige. Tilsyneladende er alt idyl,
men “Ute i fremtiden hang ulykken: Den kvelden han ikke kunde være sammen
med henne. [...] Hun svor ham evig troskap. Men han visste hvordan det måtte
gå den kvelden han ikke var hos henne.” (Vi pynter oss med horn, s. 12). Det går
da også, som han forudser, og kærlighedshistoriens afslutning svarer dermed til
Johannes Torsens oplevelse med Agnes i Det svundne er en drøm.3
Forfatterens kommentarer
Sandemoses kommentarer til “Rotten”, bogens mest berømte kapitel, findes i
første omgang i artiklen “Sannheten om en rottejakt” (Ship o hoi nr. 49/50, 3/12
1949). Heri fortælles om virkelighedsbaggrunden for kapitlet, og før redegørelsen for et par januardage i 1917 hedder det, at en forfatter skriver “dels faktiske hendinger, dels fantasistoff som han passer inn i en sammenheng.”
Men når Sandemose påstår, at han vil analysere de begivenheder, som udgør
forudsætningerne for “Rotten”, vil de fleste læsere nok
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synes, at han er yderst fåmælt. Bortset fra nogle oplysninger vedrørende datoer
og sejlrute er teksten overvejende en gentagelse af den episke del af kapitlet
samt et par detaljer, der optræder i andre tekster. Det som Sandemose uddrager
vedrørende sin egen tekst angår udelukkende rottejagten, koncentreret om en
identificering med dyret, da det omsider er blevet smidt over bord: “Det var oss
som opplevde at vi kunne komme til å kave og rope, rope og kave efter en skute
der ingen hørte våre stakkars ynkelige rop.” (Sandemoses fremhævelse).
“Jakten på en apekatt” i Årstidene hefte 11/12 består af en nyskrevet indledning og afslutning (s. 122-124, henholdsvis s. 141), hele romankapitlet “Rotten”,
inklusive prolog og epilog (s. 124-135),4 samt “Sannheten om en rottejakt” næsten uden ændringer (s. 135-141); i samme hefte finder man “Bokliste med kommentar” og “Saga om Lisbet Bjørnstad”, hvilket betyder, at næsten en tredjedel
af heftet er Sandemoses kommentarer til egne produkter.
Indledningen er et par sider af generel karakter om digteren som en omvendt
transformator, der gør “den svake strømmen høyspent” (s. 122) og om sammenhængen mellem drøm og digtning; men ligesom i “Sannheten om en rottejakt”
fem år tidligere er Sandemose meget tilbageholdende, hvilket forekommer paradoksalt, når han i “Jakten på en apekatt” udtrykkelig priser litteraturkritikeren
Olav Storstein for at vove sig “ut på hengemyra, fordi han vet det er der det
foregår” (s. 124). Prolog og epilog kommer overhovedet ikke ind i billedet, og
selv om forfatterens konklusion er, at den kunstneriske sandhed er den eneste,
der betyder noget, vil læseren umiddelbart synes, at der her ikke er den store
forskel mellem virkelighed og kunst; bortset fra at dette vel bunder i, at erindringen fra 1917 jo også er formidlet af en kunstner, ville betragtningen næppe
hue Sandemose.
I “Bokliste med kommentar” er der et par henvisninger til romanen som helhed. Først hedder det, at Klabavtermanden kan ses som en programerklæring,
dernæst at den ikke er identisk med den norske Klabautermannen. Så vidt, så
godt; den følgende sætning er derimod ejendommelig:
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“Lenge drømte jeg om å skrive Klabautermannen en tredje gang, inndtil stoffet brøt fram i hele sin bredde med En flyktning krysser sitt spor.
Senere ble motivet likevel gjentatt i Vi pynter oss med horn, men slik at
åpenbart ingen har sett det. Jeg ser på denne boken som Klabautermannen i sin endelige form.” (Årstidene hefte 11/12, s. 89).
Det er ordet “lenge”, der er velegnet til at skabe forvirring; der går kun 1 år
mellem udgivelsen af Klabautermannen og En flyktning krysser sitt spor, så sætningen sår tvivl om, hvornår Klabautermannen er skrevet – selv om Sandemose
umiddelbart efter udgivelsen af den danske udgave (marts 1927) skulle være
begyndt på den revision, der kan komme i norsk oversættelse i november 1932,
giver sætningen ikke megen mening: For hvis den skal tages for pålydende,
betyder den, at Klabautermannen var fiks og færdig, længe før arbejdet begynder
på En flyktning krysser sitt spor i 1931.
Som nævnt p. 256 var det omkring årsskiftet 1930-1931 på tale at udgive en
norsk version af romanen fra 1927, men dels burde “lenge” nødvendigvis omfatte et længere tidsrum end nogle måneder, dels er der intet, der peger på, at den
nye version var færdigskrevet allerede da – heller ikke Sandemoses notat fra
marts 1932 (se p. 164).5 Afrundingen vedrørende Vi pynter oss med horn som den
endelige udgave af Klabautermannen antyder imidlertid en nydelig udvikling i
forfatterskabet – omend afsnittet som helhed lægger op til, at der her i stedet
skulle være henvist til den danske version: Er der mon tale om en trykfejl, når der
refereres til 1932-versionen? Det er ikke umuligt, for i samme afsnit står der to
gange “Klabavtermannen”, og på trods af stavemåden med -nn- er der ikke tvivl
om, at det drejer sig om 1927-udgaven.
Efterfølgende varieres redegørelsen for en udviklingslinie:
“Det var en frigjøringsprosess [...] inntil alt jeg hadde kjempet med kulminerte i En flyktning krysser sitt spor.
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Efter det ble jeg istand til å gi stoffet den avsluttende artistiske formulering i Vi pynter oss med horn.” (Årstidene hefte 11/12, s. 90).
Det er et godt gammelt nykritisk dogme, at man ikke behøver at fæste tillid
til en forfatters udsagn om værkerne, eftersom teksterne er det eneste saliggørende. Ideen kan være sympatisk, men er ikke altid holdbar, hvis det drejer sig
om at få overblik over et helt forfatterskab; og når “Bokliste med kommentar”
her drages frem, er det ikke mindst, fordi den stammer fra en periode, hvor
Sandemose opsummerer på livet løs: Årstidene indeholder bunker af ældre tekster, og 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor er under udarbejdelse (Varulven
er tilsyneladende endnu kun en bunke notater). I artiklen opsummerer han
udviklingslinier, omend han ikke altid er lige logisk, for hvordan kan det stof,
der angår “en frigjøringsprosess”, få den afsluttende formulering i Vi pynter oss
med horn, når det senere i samme afsnit hedder, at Det svundne er en drøm er En
flyktning krysser sitt spor fjorten år efter?
Ud fra Sandemoses bogliste fremgår det tydeligt, hvilke tre bøger, han sætter
mest pris på, og nogenlunde tydeligt, hvad årsagen er. Vi pynter oss med horn
som den definitive klabautermand forekommer rimeligt nok. Det begrænsede
persongalleri, kvindeopfattelsen, en enkelt person blandt mandskabet, der skiller sig ud, en usminket skildring af sømandslivet: Alt dette tegnes med stigende intensitet fra 1927 over 1932 og til 1936. På lignende måde bliver kompositionen mere og mere eksperimenterende – og mens visse af de korte afsnit i
Klabautermannen virker dunkle i sig selv og undertiden direkte ulogiske hvad
angår navnebrugen, hvis man har andre Sandemose-bøger i hovedet, er for- og
efterord i Vi pynter oss med horn inciterende. – At Sandemose føler, at han med
sidstnævnte bog skrev sin ultimative søroman, fremgår indirekte i “Bokliste
med kommentar”: Angående Ungdomssynd resumerer han handlingen med, at
“en mann som har begått et drap gjemmer sin venninne ombord på en seilskute. Praktisk talt hele handlingen består i dette.” (Årstidene hefte 11/12, s. 94).
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Men hverken i værkfortegnelsen eller andetsteds i artiklen nævner han, at den
omarbejdede version En torpedo under arken har været trykt som føljeton november 1952-februar 1953.
Frigørelsesprocessen, der skulle kæde Vi pynter oss med horn sammen med En
flyktning krysser sitt spor, er derimod ikke iøjnefaldende, i hvert ikke i førstnævntes episke afsnit, hvor erkendelsestematikken spiller en underordnet rolle.
Man kan få en mistanke om, at de to hovedværker nævnes i samme åndedrag,
fordi Sandemose udtrykkeligt ikke vil rubriceres som forfatter af søromaner –
omend han andetsteds i sin kommenterede bogliste giver et malende billede af
1933-udg. og/eller af arbejdet med den: “En skute i havsnød, det blåser orkan,
og nødflagget er revet i filler.” (Årstidene hefte 11/12, s. 95). Og når kunst omtales som “det lange bølgeslaget i et folks liv, som den lange og tause
Atlanterhavsdønning” (s. 101) tyder det også på en følelse af at kende ét gebet
inden for litteraturen særligt nøje.
SANDEMOSE FORTELLER
Sandemose forteller er en opsamlingsbog, som der flere gange er henvist til i de
foregående kapitler, ikke mindst i forbindelse med teksterne fra Canada. Bogen
indeholder 13 mere eller mindre nye versioner af tidligere trykte noveller og rejsebeskrivelser. Det øvrige stof i den er:
1) Forord (se p. 330).
2) En angivelse af en lapsus i Vi pynter oss med horn (se kap. 8 note 13).
3) “Ånd og ånder” (se p. 293).
4) Et citat fra en engelsk missionær-beretning om en indianers opfattelse af
himlen.
5) Seks digte.
Fem af digtene har aldrig været trykt før, mens “Om natten min lengsel på
stormene rir...” er en forkortet norsk version af “Bølgen” (Berlingske Tidende, 8/4
1927). Det er første gang siden emigrationen, lyrikeren Sandemose lader høre fra
sig.
Digtene står ikke som en samlet sektion i bogen, men er placeret et ad gangen mellem de øvrige tekster. I flere tilfælde
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ser der ud til at være tale om, at lyrikken skal fungere som en kommentar til
eller en komprimering af den prosatekst, man lige har læst, altså en fremgangsmåde i stil med epilogerne i Vi pynter oss med horn, men det skal understreges, at
denne hypotese går på placeringen – der er ikke noget, der tyder på, at digtene
ligefrem er blevet skrevet som svar eller en slags p.s.
“Norge”
Karakteren af kommentar gælder i udpræget grad for “Norge”, der følger lige
efter “Geitost og gamle graver”;6 sidstnævnte fortæller om en rejse til Norge,
som Sandemose foretog sammen med sin mor i 1919, mens fortælleren i digtet,
efter et bud fra sit “urolige hjerte”, har slået sig til ro i det land, som vi på de
foregående sider har læst, moderen rejste ud fra.
Titlen antyder nærmest et fædrelandsdigt, omend der ikke er meget furet og
vejrbidt over denne udgave af Norge – tværtimod har det “hengende haver”
som et ret eksotisk indslag og rummer mildhed og harmoni. I 2. strofe udtrykkes et ønske om at møde moderen som ung, og i forening hermed en længsel
(via ordet “vugge”) om at opleve tilstanden som barn sammen med den unge
mor. Eller for at kombinere digtet med prosateksten: Det voksne jeg har slået sig
ned i det land, som moderen kun kendte som ung, for dermed at komme nærmere på en oplevelse, som han aldrig har haft.7 At dette til syvende og sidst er
ønsketænkning, erkendes måske i linien om at låne lykke til høje renter.8 –
Indholdet i 2. strofe findes også udtrykt i En flyktning krysser sitt spor i det
spørgsmål til storebroderen Petrus, som Espen har på læberne ved moderens
kiste: “Du som har levet lenger enn jeg, hvem var mor dengang hun var ung?”
(1933-udg. s. 118, 1955-udg. s. 111) – og selv om John Torson ikke nævner titlen,
har han tydeligt nok læst bogen og er blevet optaget af ordene (Det svundne er
en drøm, s. 84).
Visionen om den unge mor kan imidlertid også sættes i forbindelse med et
centralt motiv i forfatterskabet, nemlig bror-søster-forholdet. Når tidens mekanik af gode grunde forhindrer, at drømmen om moderen kan blive til virkelighed, er det nærliggende

542
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 15: 1930’erne, sidste halvdel

at finde en erstatning, og den nærmeste erstatning må være moderens datter –
så at sige moderen genfødt. Det intense og/eller incestuøse bror-søster-forhold
er nævnt flere gange i de foregående kapitler, først og fremmest i sammenhæng
med En flyktning krysser sitt spor og Vi pynter oss med horn9 (et enkelt men sigende afsnit i Brudulje er omtalt i note 32). Det er et motiv, der først og fremmest
hører 1930’ernes romaner til, men det dukker op i glimt andre steder, for
eksempel i den ret ubetydelige novelle “Mannen, kvinnen og maskinen”, hvor
Haraldsen husker Jennys ansigt “like tydelig som en bare minnes en søster eller
mor.” (Lørdagskvelden nr. 23, 22/6 1940). Det er også værd at bemærke, at i Alice
Atkinson og hennes elskere er det søsteren, der skal modtage Jørgen Hauklis alenlange brev.
“Pappa, vet du jeg er våken...”
Tilbage til Sandemose forteller og sammenhængen mellem digte og noveller:
Forbindelsen imellem “Sjørøverskatten” og “Pappa, vet du jeg er våken...” er
ikke lige så iøjnefaldende som mellem “Geitost og gamle graver” og “Norge”,
men de to tekster har dog nogle kontaktflader. I barndomsnovellen hører vi om
en episode i jeg-fortællerens liv, en dag der begynder med det eventyrlige fund
af en skat og slutter med sorg og skuffelse. De voksne optræder i novellen som
autoriteterne: Lærerinden er uden forståelse for børns verden, og forældrene er
vrantne – fortælleren drømmer ikke om at søge trøst hos dem eller betro sig til
dem.
Digtet er udformet som en lille samtale om natten mellem søn og far (6 + 2
linier, derpå 4 + 3); der er et tillidsfuldt forhold mellem dem, sønnen stiller
spørgsmål og ønsker at blive beroliget, først fordi natten forekommer ham at
være stille, derpå fordi han hører sære lyde (violinspil, hvisken), der måske indikerer, at han snart er ude over barndommen. Faderens svar skal i begge tilfælde indgive tryghed; den stilfærdige stemning kommer til at virke som en kontrast til den ensomhed og fortvivlelse, som jeg-fortælleren i “Sjørøverskatten”
ikke kan stille noget op med, og som afrunder novellen.
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“To som har pint hverandre med lykke...” og “Om natten min lengsel på
stormene rir...”
Efter “En farlig sjømann” (se p. 400-403) følger “To som har pint hverandre
med lykke...”; i dette tilfælde er der ingen forbindelse mellem de to tekster; vedrørende digtet set i lyset af de forskellige versioner af “Elven”, se p. 47-51. Den
næste prosatekst er “Storm over Atlanteren”, en erindringsskitse fra en sejlads
tyve år tidligere (se p. 403), men det er ikke til at sige, om det er Atlanterhavets
skumsprøjt, der har fået Sandemose til at sætte “Om natten min lengsel på stormene rir...” lige efter.
Også i den ti år ældre danske originalversion af dette digt møder man en
resigneret, ældre fortæller (ligefrem “en Dødning”), for hvem alle livets oplevelser er blevet til ingenting; det der er tilbage er kun en længsel, og en evig lyd
af bølge og strand. Den sidste strofe er henvendt til fortællerens søn, der stadig
befinder sig i barndommens tilsyneladende uforanderlige paradis og derfor
endnu ikke kender til den voksnes længsel.
Oversættelsen til norsk følger nøje den danske teksts to første strofer, hvorefter strofe 3 helt stryges; sammenlignet med 1927-versionen understreges billedet af en ensom gamling, hvis længsel går i ét med stormvejret – hvilket i forbindelse med “Storm over Atlanteren” vil sige, at ungdommens eventyr nu ligger endnu længere tilbage.
“Vulkanen står i landet med de fire floder...”
“Gjensyn” (se p. 279) er den første af skildringerne fra Canada. Umiddelbart
kunne man mene, at “Vinter i Alberta” ville være passende lyrik i denne
sammenhæng, men dette digt fra 1928 bliver først genoptrykt næsten 30 år efter
Sandemoses død i Johannes Væths Aksel Sandemose og Canada, og “Vulkanen står
i landet med de fire floder...” (Sandemose forteller, s. 69) har ingen umiddelbar tilknytning til rejseartiklerne.
Stemningen og situationen i teksten opsummeres i det omkvædsagtige
spørgsmål til veninden med det eksotiske navn Gulnare (i Vi pynter oss med horn
anvendt om Gullhestens træfigur 10 og
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en snes år senere om Erlings skæbnesvangre første kærlighed), om hun aldrig
kommer igen. Fortælleren er blevet forladt, så meget er klart – men årsagen hertil hører man intet om, og der er overhovedet ingen beskrivelse af Gulnare; hans
følelse af forvirring og rådløshed understreges af de tre linier “vet ikke hvad
dette betyr”, “jeg kjenner ikke”, og “underlige ord”. Disse udsagn går på hans
hallucinationer (eller visioner), som fremkaldes af hans længsel, og som fører
ham til helt andre egne end de hjemlige: Først en vulkan og fire floder, dernæst
tilsyneladende et afrikansk landskab, og i 2. strofe floder i to verdensdele og hellige byer i Asien.
I “Et annullert drap i Felicias bryllup” (Om Sandemose, s. 127-140) omtaler
Asmund Lien digtets første linier i sin brillante analyse af kapitlerne “Felicias
bryllup” og “Felicias bryllupsnat”. Han tager udgangspunkt i, at landet med de
fire floder i 1. Mosebog er Edens have, at de fire floder i Vi pynter oss med horn er
associeret med syndefaldets land (i “Adam og Eva”, en epilog til “Blodets røst”),
og hæfter sig ved Sandemoses hyppige brug af ordet vulkan “som bilde på noe
truende og farlig i forbindelse med erotiske forhold – og i forbindelse med paradismyten.” (Om Sandemose, s. 130).
Hvis man bygger videre på Liens iagttagelser, burde digtet altså hentyde til et
incestuøst forhold: Veninden Gulnare er fortællerens søster, som nu har forladt
ham?11 Problemet med denne fortolkning er imidlertid, at den i så høj grad bygger på Sandemoses udlægning af syndefaldsmyten i Vi pynter oss med horn – så
hvis man ikke kender til denne roman, står man tilbage med paradis-associationen i første linie af digtet (det er ikke et land med fire floder, men landet med de
fire floder), koblet sammen med billedet af den vulkan, som ikke findes i 1.
Mosebog: Edens have er truet?
En yderligere vanskelighed er, at jeg-fortællerens egen opfattelse præsenteres
som ufuldstændig, for mens han i første linie omtaler vulkanen og de fire floder
som en kendsgerning, hævder han i sjette linie, at han ikke kender dette land;
og i strofe 2 er der et forsøg på at gå fra den ubestemte geografiske
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placering i strofe 1 til noget mere alment kendt, nogle flodnavne som sandsynligvis er valgt på grund af den lydlige harmoni og nærmest messende
virkning.12
Sammenhængen mellem de to strofer åbner for to fortolkningsmuligheder:
Strofe 1 kan ses som et eksempel på slægtserindring, som fortælleren stiller
sig uforstående overfor – det eneste, han har i tankerne, er Gulnares forsvinden
– og i strofe 2 forsøger han sig med en rationel forklaring, de tre “moderne”
flodnavne; han forfølger et bedre spor, når han tænker på de hellige byer i Asien,
men må endnu en gang opgive, fordi tanken på og sorgen over Gulnare er for
påtrængende.
Den anden mulighed er, at visionen af/drømmen om vulkanen og de fire floder repræsenterer en fortrængning; fortælleren vil ikke vide af fortiden – uanset
om denne ses som syndefald i almindelighed eller fra det incestuøse aspekt,
som en læsning af Vi pynter oss med horn kan friste til. På det bevidste plan “oversætter” han derfor i strofe 2 til mere konkrete steder.
Sandemose anvender digtet i Det svundne er en drøm, hvor det præsenteres
som Gunder Gundersens (Gulnare er her ændret til “venninne”); John Torson
hæfter sig ved det suggestive i teksten, men er usikker på, hvad den betyder;
inden for bogens sammenhæng giver det ikke mening, at han skulle tænke på
den som Gunders skildring af et incestforhold, og han skriver ikke, om han ser
digtet som et udtryk for Gunders følelser over for Susannes utroskab – digtet er
ganske vist skrevet “for mange år siden” (s. 303), men Susannes nymfomani ser
ud til at være af ældre dato. Citatet følges af Gunders Sandemose-inspirerede
svar på, hvorfor han er digter: “Jeg er det fordi jeg ville vite hvorfor menneskene oppfører seg irrasjonelt.” (s. 295). Mens det suggestive element i digtet er
tydeligt nok, må Gunders svar henvise til andre af hans produkter – som læseren aldrig får kendskab til.
“Splitternaken, i flyvende fart...”
I det sidste af bogens digte, “Splitternaken, i flyvende fart...”, optræder også
navnet Gulnare, men her tydeligt nok som
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en moderskikkelse; navnet Gulnare kommer dermed i alt til at betegne et symbol på den guddomelige, sensuelle kvinde (i Vi pynter oss med horn), en søsterskikkelse (hvis Sandemoses udlægning af syndefaldsmyten i denne roman kombineres med digtet “Vulkanen står i landet med de fire floder...”), en moderskikkelse, samt den rene førstekærlighed (i Varulven).13
Efter 1. strofes vision af at fare “tilbake mot visdommens kilde” følger i 2. strofe længslen efter fostertilstanden; alle de sære oplevelser i livet skal elimineres,
tilbage er kun ønsket om en lykkelig søvn nær moderhjertet, en afvisning af
egen identitet og en overgivelse til Gulnares beskyttelse og myndighed. Dermed
kan digtet ses som en komprimeret version af “Te deum”, hvor fortælleren opgiver sit voksenliv (se p. 124).
Digtet er placeret mellem bogens to sidste tekster, “Lykken” og “Julemorgen”
(se p. 300-301). Dette kan skyldes en tilfældighed, men hvis man tager udgangspunkt i fostertilstanden og husker på Sandemoses spekulationer vedrørende
evolution i “Reisen til Saturn” (se p. 505), ser digtet ud til at være en kommentar til både den foregående og den efterfølgende tekst; for i “Lykken” beskrives
the missing link, og i “Julemorgen” drejer det sig om biller og en sommerfugl,
der forlader larvestadiet (jf. Sandemoses ideer om homo sapiens’ udvikling som
stadier i et svangerskap og opfattelsen af larver som fostre).
“Dagens historie” i Dagbladet, 1/7 1937, er digtet “Da jeg blev satt over med
Charons båt...” (se kap. 7 note 4), og hermed slutter Sandemoses karriere som
lyriker;14 som anført p. 56 skal hans bemærkning anno 1948 om i 1945 at have
drømt om at tage tråden fra ungdomsdigtningen op, nok kun tages som en god
historie. I den opsummeringsfase af forfatterskabet, som Årstidene repræsenter,
genoptrykkes fem af de seks digte fra Sandemose forteller (udeladelsen er
“Splitternaken, i flyvende fart...”), hvorved et enkelt digt fra den danske periode får forfatterens blå stempel.
Den trykte lyriske produktion er så sparsom, at det er svært at karakterisere
dette aspekt af Sandemose; traditionelle lyriske
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virkemidler veksler med forsøg på at skrive komprimeret og drømmeagtigt. De
få digte gør det vanskeligt at tro, at lyrikeren og prosaisten kunne eksistere side
om side, som man ser det hos for eksempel Evert Taube, Lars Gustafsson og
Klaus Rifbjerg; det er umuligt at finde vandmærket – hvorimod det er let at
blive svimmel over den lyriske prosa, som Sandemose ofte benytter sig af.
“DAGENS HISTORIE”
I 1937 optræder Sandemose i et par omgange som petitjournalist, 7/6-14/7 i
Dagbladet og 27/7-25/11 i Tidens Tegn.
I Dagbladet er den faste overskrift “Dagens historie”, og teksterne publiceres
under mærket Espen. 27/7-19/8 finder man den samme overskrift i Tidens Tegn,
hvor mærket ændres til Espen Askeladd; 7/8, 20/8-3/9 og 10/11-25/11 bringer
Tidens Tegn skitser, hvoraf de fleste er af samme karakter som “Dagens historie”,
men uden denne overskrift; her veksles mellem signaturen Espen (den hyppigste) og Espen Askeladd, mens en enkelt skitse trykkes med Sandemoses navn
under.15
Der er 32 tekster i Dagbladet, heri medregnet det tidligere omtalte digt “Da jeg
blev satt over med Charons båt...” og den afsluttende dagens historie, der er så
kort, at den kan citeres i sin helhed: “Ned med ølet.” (14/7 1937).
I Tidens Tegn er der 16 af “Dagens historie” og 18 af de øvrige skitser; i alt således 66 bidrag på mindre end et halvt år. Det drejer sig om veldrejede, komprimerede tekster af ret forskellig art: Dagsaktuelle kommentarer, mini-noveller,
erindringsglimt, og hverdagsbegivenheder fortalt i 1. person. I mange af dem er
humor en væsentlig ingrediens, og et par af dem udvikler sig til små forvekslingskomedier. Mens nogle af dem ender i en smældende pointe, er teknikken i
andre, at den abrupte slutning kommer som en overraskelse for læseren, der
selv må forestille sig det videre forløb, oftest en speget situation, som jeg-fortælleren er havnet i – mere eller mindre selvforskyldt.
I betragtning af hvordan det ellers er muligt at følge både mindre partier og
hele tekster gennem forfatterskabet, står mange
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af disse avisbidrag isoleret – tekster i døgnet, professionelt håndværk, senere
ignoreret? Kvaliteten af de enkelte bidrag er der imidlertid ikke noget i vejen
med; Sandemoses kommentar vedrørende visse andre petit-journalister kan
læses i “Det var ikke deilig å fare” (Årstidene hefte 3):
“Før krigen engang hørte jeg tilfeldig en ung mann si at “jeg skal bare
opp i avisen og slenge av meg en petit”.
Jeg merket meg mannen, og han er da ganske riktig slengt av for lenge
siden.” (s. 65).
Kun i en enkelt “Dagens historie” (Tidens Tegn, 6/8 1937) anvendes ældre stof,
oplevelsen af “verdens ende”, som først blev formuleret i en artikel i Morsø
Folkeblad, 27/12 1926, komprimeret til et par linier i En flyktning krysser sitt spor
(1933-udg. s. 13), og altså derpå genanvendt i Tidens Tegn.
Hvad angår senere anvendelse, genfindes syv tekster som del af en større helhed i Der stod en benk i haven og Brudulje16. Under krigen oversættes otte skitser
til svensk, alle med anekdotepræg eller et episk mini-forløb, og i samme periode trykkes udvidede versioner af to andre (se note 27 til dette kap. og p. 675676).
Tilbage bliver to tekster, der er forlæg for Sandemoses to bedste humoristiske
noveller. De er med to dages mellemrum “Dagens historie” i Dagbladet (6/7 og
8/7 1937), men mens den første allerede et par år efter udvides til historien om
Odessa, varer det 24 år, inden den anden bliver til “Hun som skjøt sin fjerde
mann” i Felicias bryllup.
Fra petittekst til novelle
I “Dagens historie” af 6/7 1937 er jeg-fortælleren en journalist, som i de indledende afsnit omhyggeligt gør opmærksom på, at det altid betaler sig at være
ærlig, og teksten fremstår dermed som en blanding af formaning til læserne og
bekendelse.
Journalistens brøde kan følges i to led. Først er han på vej til Odessa, men “Jeg
hadde ikke overholdt avtalene med avisen, derfor blev det kluss med penger.”
Dernæst leverer han fra en
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anden europæisk by en livlig beskrivelse af Odessa – en helt forkert beskrivelse,
opdager han kort tid efter: “Jeg beglodde Odessa i flere dager, men det var og
blev en lei historie.” Ved hjemkomsten til Norge er han ikke stolt over at høre
om læsernes protestskrivelser, og affæren er først ude af verden flere måneder
senere, da den stædigste “kværulant” dør.
Den første novelleudgave af denne lille historie er en dansk oversættelse i
Politiken, 30/7 1939, “Skummel Beretning om Odessa”; i Lørdagskvelden nr. 34,
26/8 1939, er den norske titel “Slem historie om Odessa”, og i de følgende
optryk hedder den blot “Reisen [eller Reisa] til Odessa”.17
Skelettet og synsvinklen i “Dagens historie” er bibeholdt, men der er tilføjet
adskillige detaljer samt en væsentlig biperson i Bratislava, eftersom journalisten
på sin vej til Odessa møder en tiltrækkende dame dér. I novelleudgaven er det
hende, der forsinker ham, hvorfor han på grund af pengenød til sidst bliver
nødt til at sende “den mest livfulle skildring av Odessa som noen gang har funnet vei til en avis” fra den tjekkoslovakiske by. Da han omsider begiver sig til
Odessa, opdager han – som i “Dagens historie” – at han har opdigtet lutter forkerte ting, hvilket resulterer i diverse fortrædeligheder; også skildringen af avisredaktionen i Norge, som i mellemtiden er blevet overøst med læserbreve og
protester, er kraftigt udbygget i novelleudgaven.
Jeg-fortælleren i “Slem historie om Odessa” mangler avisforlæggets (postulerede) syndsbevidsthed. Han er en af forfatterskabets charmerende snydere, som
slipper godt fra alle sine misgerninger: Først sjofler han sin opgave som korrespondent på grund af den lidenskabelige dame i Bratislava; da han opdager,
hvor fejlagtig hans reportage er, overbeviser han sig selv om kvaliteten af den
ved en udflugt om, at kunstmalere jo også laver produkter, der ikke ligner; da
damen i Bratislava af lutter kærlighed har oversat artiklen til slovakisk og skabt
postyr med den, skyder han skylden på oversættelsen og flygter skyndsomst;
hjemme i Norge lyver han for redaktionssekretæren om sin rejserute, går i
dækning for den “påståelige” Odessa-ekspert, og slipper definitivt for problemer, da eksperten meget belejligt opgiver ånden.
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Ud fra en nøgtern betragtning drejer det sig altså om en værre skurk, men det
lette anslag, inklusive de morsomme sidebemærkninger og 1. person-synsvinklen, resulterer i, at læseren snarere får sympati for manden; i mini-format ses her,
hvordan Sandemose få år senere formår at få læseren til at stille sig på Audun
Hamres side, selv om denne er en kynisk tyv og ægteskabssvindler. Set i
sammenhæng med at novellen er det første, som Sandemose publicerer i en avis
efter de ti artikler om Newfoundland og Caribien, er det desuden fristende at
opfatte den som en afsluttende kommentar vedrørende en rejsende journalists
vilkår og fristelser: Et eller andet produkt skal der komme ud af en tur, og hvis
det ikke ligner virkeligheden, kan det i det mindste være velskrevet. En anden
mulighed er, at genvordighederne med læsere og redaktion skal opfattes som en
fantasi om, hvad de løst henkastede stednavne i diverse artikler – også fra
1920’erne – kunne have resulteret i?
Muligvis er det damen fra Bratislava – eller rettere sagt, fantasien om hende –
som dukker op i den sene epistel “Minner fra Stockholm” (Aktuell nr. 33, 10/8
1963). Heri fortæller Sandemose, at han for at fordrive sin ensomhedsfølelse
som flygtning lyttede til “en merkelig mørk kvinnestemme fra radioen i
Bratislava. Jeg forestilte meg ofte hvordan hun kunne se ut, mørkhåret, mørkøyd, men noe klart bilde ble det aldri. Hun var i et halvt års tid kvinnen i min tilværelse.” I “Slem historie om Odessa” hører man om jeg-fortællerens bekendtskab, at hun er lille og mørk, hvilket ikke lyder af meget at gå efter, men på den
anden side omtales Bratislava ellers aldrig i forfatterskabet.
Da novellen under titlen “Reisa til Odessa” indgår i Fortellinger fra andre tider,
der udkommer december 1940, er udeladt sætningen om, at handlingen foregår,
mens Tjekkoslovakiet endnu er et frit land; optrykkene efter krigen følger 1940udgaven. Udeladelsen i bogen skyldes utvivlsomt den tyske besættelse; en lignende forsigtighed udvises ved, at der i samme bog står “Mars 1940” efter “Siste
forestilling”, som slutter med billedet af et verdenskort i domkirkens kor: “Det
brenner i Finnland og Polen.
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Man ser røk, hører knitring av brann, dødsrallen, gråt. Toner fra en sørgemarsj.
Skrik fra Nordsøen.” (s. 124). Eftersom novellen stammer fra Lørdagskvelden nr.
5, 3/2 1940, ville februar 1940 – eller tidligere – være mere korrekt, men “Mars
1940” ligger tættere op ad datoen for besættelsen, samtidig med at månedsangivelsen på forhånd renser forfatteren for en eventuel tysk anklage om at levere
en aktuel kommentar.
Fra petittekst til romankapitel
Den anden “Dagens historie”, 8/7 1937, udspilles i Sverige. Lærer Olsson
læser i avisen om et drabsforsøg i Stockholm, og ved at se på billedet af den
anklagede husker han en episode, han ellers har fortrængt: “Da de kom hjem til
sig selv bryllupskvelden hadde han gitt henne juling. Han angret da hun var
vekk, men hun hadde fått nok av ham. [...] Han hadde ellers aldri slått noen [...]”
Under retssagen, som Olsson overværer, kommer det frem, at han var kvindens første mand. Ægtemand nr. 2 fulgte samme procedure som sin forgænger,
hvorfor kvinden havde sørget for at være bevæbnet med en pistol, da hun giftede sig tredje gang. Man hører ikke om den forklaring, som nr. 3 må formodes
at afgive, eller om udfaldet af retssagen, men teksten slutter med de to hovedpersoners ræsonnementer:
“Jeg tror menn er gærne. Kanskje det skal være slik, men det passer iallfall ikke mig.
*
Olsson satt i Uddevalla og talte på fingrene. En, to, tre. Når vi var tre
som fikk den ideen, så. Gudskjelov. Det er hun som er gærn og ikke
mig.”
Teksten er præget af et ganske nøgternt tonefald og er blottet for fortællerkommentarer. Det er sammenstillingen af den anklagedes og Olssons argumentation, som overlader det til læseren at konkludere, hvem der er skør, eller hvem
der burde straffes.
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Udvidelsen heraf har givet navn til kapitlet “Hun som skjøt sin fjerde mann”
i Felicias bryllup, s. 136-144. Vedrørende disse siders spil med forfatter, fortæller
og hovedperson henvises til p. 1074-1077; i det følgende kommenteres novelledelen s. 137-142 – som inden for kapitlets ramme i øvrigt ikke er et autentisk
dokument fra Erlings hånd, men tilsyneladende en hjælpsom vens genfortælling af dramaet – samt den del af efterskriften, der handler om novellens skæbne.
24 år senere er handlingen flyttet til USA, antallet af involverede ægtemænd
er udvidet med en, og det drejer sig nu ikke bare om drabsforsøg, men om
mord: “Efter sin egen tilståelse hadde hun [Helen Crawford] skutt sin fjerde
mann Robert Crawford på selve bryllupskvelden [...]” (s. 138). Da den første,
anden og tredje ægtemand læser om retssagen, tager de alle til Seattle for at
overvære den inkognito. Det viser sig under forhøret af den anklagede, at nr. 13 på bryllupsnatten har nærmet sig Helen bevæbnet med henholdsvis en kæp,
en bøjle og en livrem, hvorpå hun har forladt dem – tilsyneladende endnu
samme nat (s. 141). Robert Crawford medbragte et lignende remedie, men nåede
ikke at bruge det: “Jeg tok med meg en revolver for det tilfelle at det skulle bli
nødvendig å statuere et eksempel. Det ble nødvendig, og jeg skjøt ham på flekken.” (s. 142). – Nr. 1-3 føler i retssalen “et guffent svogerskap” (s. 140) og finder
senere sammen på en restaurant. Efter domsafsigelsen sørger nr. 3 for blomster
til Helen i fængslet hver juleaften og får til Roberts grav lavet en sten med
inskriptionen “På ærens mark”.
Morddramaets forhistorie oprulles i retssalen, uden at nr. 1-3 føler trang til at
give deres version, selv om anklageren antyder, at Helen nok også har taget livet
af dem; i hvert fald nr. 1 og 2 har taget navneforandring efter det kortvarige
ægteskab (s. 140), så de kan ikke være helt stolte over sig selv.
Til forskel fra petittekstens præg af sagligt referat er tonefaldet i “Hun som
skjøt sin fjerde mann” udpræget humoristisk, og i novelleversionen er der plads
til at inddrage alle ex-ægtemænd og til en afrunding af historien. Lærer Olssons
afsluttende ræsonnement har ingen direkte parallel, men hans
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tankegang om at være skør eller ej anskueliggøres på en anden måde – nemlig i
efterskriften.
Af denne (s. 143-144) fremgår det, at Erlings to første versioner af historien
forsvinder på avisredaktioner, men derpå cirkulerer som manuskript. Version
tre bliver stjålet kort efter affattelsen. Og omsider foreligger nu version fire på
tryk, formidlet af Erlings anonyme ven med den fortrinlige hukommelse.
Kapitlet slutter med to spørgsmål: “Hva var det med denne beretningen fra
hverdagslivet som gjorde det umulig å få den trykt, men tre ganger stjålet?
Hvem sitter med tyvegodset?” (s. 144).
Kapitlet indeholder i hvert fald ikke svaret på det sidste spørgsmål, og angående det første er der ikke meget at gå efter. Men den første – mandlige – redaktør forsvarer sig med, at ingen avis vil trykke historien, og da den anden benægter overhovedet at have set manuskriptet, gør hun det “uberørt som en lilje” (s.
144); i betragtning af novellens fokusering på bryllupsnætter med et tvivlsomt
udfald er det et passende billedsprog.
At Erlings tekst ikke kan blive trykt, men er interessant nok til at blive et samlerobjekt eller til at egne sig til højtlæsning i en sluttet kreds, tyder på, at den –
på trods af det totalt upornografiske ordvalg – behandler et tabu-emne: Selv om
den uskyldigt nok kaldes en beretning fra hverdagslivet, røber den noget om en
udbredt sammenkobling af sex og vold (jf. betegnelsen “svogerskab” og inskriptionen på Robert Crawfords gravsten) og fortæller i et muntert tonefald om en
seksualitetsopfattelse, som forhindres i at komme til offentlighedens kendskab,
både af den mandlige og den kvindelige redaktør; sidstnævnte lader sig ikke
engang formilde af, at Helen på det plagede kvindekøns vegne statuerer et
eksempel.
Motivet optræder ikke på ganske samme måde andre steder i forfatterskabet,
men fem tekster snerper derhenad:
1) Elementet af jura og gentagelse er anslået i Brudulje, hvor Espen husker på
en englænder, der blev hængt, “da den fjerde kona hans druknet i badekarret,
enda det ikke fantes skygge av bevis mot ham. Det viste jo ikke annet enn at
smaken var uforanderlig, han giftet sig bare med kvinner som druknet sig i
badekar.” (s. 137-138).
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2) Væsentligere er måske en sætning i September: “Røde Fane lot hesten trave
[...] han skulle møte Vera i kveld. Det skyllet igjennom ham, han hevde pisken
til et morderisk slag [...]” (s. 54-55). Dette kan ses som en kobling til den hestemetaforik, der anvendes om deres første møde (s. 12) – men ud fra en nøgtern
betragtning er det ikke så underligt, at Røde Fane gerne vil have fart på hesten,
som i øvrigt reagerer blot på hans bevægelse.
3) Sammenhængen er imidlertid klar nok i “Vandring på regnbuen. En film
om et ekteskapsdrama” (Vintergatan, julen 1944); i denne novelle, der i synopsisform består af en lang række drømmesekvenser, lister Kristoffer sig efter en letpåklædt kvinde “med et ris i hånden”, og da han overraskes af sin kone, antager denne straks, at han er ude på at bedrage hende.
4) Der er ligeledes en tydelig forbindelse mellem sex og vold i Det svundne er
en drøm, da John Torson netop er blevet Jennys elsker: “Kattuglen satte i med
sine dauingskrik, og jeg slompet å si: – Det høres som en kvinne blir riset. Jenny
så fort på meg med et humoristisk glimt i øyet, som om hun svarte en hel del.”
(s. 91-92). Om et slagsmål mellem dem et halvt års tid senere skriver John
Torson: “Jeg slo henne i baken til hånden min brente” (s. 228) – hvilket forekommer, efter han har vredet hendes arm rundt og sidder på gulvet med et knæ
trygt plantet i ryggen på hende.
5) Desuden skal nævnes Felicias kendskab til hankønnets ofte særegne opfattelse af moral:
“Hun hadde erfart at forbausende mange voldtektsforsøk var ment som
rent moralske handlinger. Det ble forutsatt at kvinnen hadde god lyst,
men hun måtte ha æren i behold [...] Menn skydde ikke noe middel når
de skulle forsvare kvinnens dyd, heller ikke når de tok den. Det hendte
de spurte henne om hun ikke helst ville ha en rem om håndleddene for
å kjenne seg vergeløs.” (Varulven, s. 192-193. 18
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Jf. Björns råd til Torsten i “Diktarkärlek”, da sidstnævnte har problemer med
Solveigs platonisme: “[...] tag henne med våld, – -ger hon sig till att gråta, så har
du vunnit slaget.” (Skandia nr. 3, 1/12 1921).
Erlings novelle i Felicias bryllup tager skridtet videre og indfører sadisme som
et både selvfølgeligt og beroligende indslag, hvilket er for skrap kost for redaktørerne; de fire ægtemænd er (efter egen overbevisning) herskere, og konen er
slaven – hvilket hænger udmærket sammen med to af de drømme, der fortælles
om i Varulven: Som et rationelt menneske udstiller Erling mændene, men i én
drøm har han rollen som slavehandler og svinger pisken (s. 239), og i en anden
glider et møde med Felicia over i en voldtægt af Gulnare, “en fortjent og ubarmhjertig, lysten og flirende avstraffelse.” (s. 427).19 Hvis man følger Erlings tankegang om, at dette er en udpræget pubertetsfantasi, siger han desuden i sin
novelle, at Helen har været så uheldig at komme ud for fire mænd, der aldrig er
blevet voksne.
Det hedder om de tre forsvundne versioner, at de er “forbausende like”
(Felicias bryllup, s. 137), og den anonyme ven erklærer, at han har en endnu bedre
hukommelse end Erling; vennens version må altså nøje svare til Erlings første
anno – ja, hvornår skrev Erling egentlig novellen første gang? Det fremgår kun
indirekte: Novellen hentyder til spiritusforbuddet og efterskriften til, at førsteudgaven to-tre år efter tyveriet blev læst højt i et privat selskab “lenge før en
kunne slå opp i noe leksikon og finne Hitler der” (s. 143). Dermed havner man
engang i 1920’erne og må konstatere, at Erling tidligt i sin karriere finder frem
til en personlig stil.
NEWFOUNDLAND OG CARIBIEN
Da Sandemose rejser til Canada i august 1927, er han en ung, lovende, dansk
forfatter, der bl.a. er ude på at sondere terrænet før en eventuel emigration. Da
han en halv snes år senere igen damper over Atlanterhavet,20 har han stadig
dansk pas, men skriver på norsk og har boet i eller i nærheden af Oslo i næsten
otte år; han har slået sit navn fast i Skandinavien, og har
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tilmed været på forsiden af The New York Times Book Review, men hans privatliv
er i laser, han drikker for meget, og han har i et års tid været involveret i en opslidende og temmelig tåbelig retssag mod stortingspræsident Carl Joachim
Hambro.21
En sammenligning af de tekster, som de to rejser resulterer i, viser en klar forskel mellem dem. I 1927-1928 er Sandemose i udpræget grad formidleren af
oplysninger om emigration, danske bosættelser, osv. Selv hvor hans egen figur
rager op i forgrunden, videregiver han nyttige efterretninger, og når han
omdanner sine indtryk til fiktion, er der ofte en optimistisk og energisk tone.
De 10 artikler fra 1938 har ikke samme præg af formidling. Hvis man adderer
dem, får man ganske vist adskilligt at vide om Newfoundland, skibsfart, fiskeri
og andet, men det drejer sig i højere grad end ti år tidligere om fortællerens
stemninger og følelser. Iagttageren fra 1927-1928 eksisterer i lige fuldt mål, men
han er samtidig blevet mere introspektiv, kommenterer stedvis sit eget image
som forfatter og sin egen skæbne, og skriver for en usynlig læser i stedet for en
videbegærlig. Kun i én artikel er der en udpræget positiv stemning, og hovedpersonen i den bog, der kommer ud af rejsen, er splittet og rådløs.
Tekstoplysninger
I appendiks 1 kan ses, hvilke sider i Brudulje, der bygger på tidligere forlæg,
og appendiks 2 er en summarisk oversigt over den procentvise del af anvendelsen af hver artikel; i appendiks 3 er tillige anført nogle tekster, som senere
omtales.
Kort fortalt er de ti artiklers historie følgende:
En enkelt, “Sct. John’s”, anvendes ikke siden; første optryk er efter
Sandemoses død, i Som et neshorn med hjernebetennelse (redigeret af Johannes
Væth).
Fire anvendes i Brudulje: “Lastebåt, vinter, Atlanterhav”, “Gamle Mands Ø”,
“Torskefiske” og “Joe Batts Arm”.
Fire artikler, “Sel”, “Stowaways”, “Tropenatt” og “Første dag på Santa Luzia”,
anvendes først i Brudulje og derpå i kapitler i Årstidene hefte 11/12, i øvrigt
sammen med afsnit fra Brudulje,
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der ikke bygger på de otte nævnte artikler.
“Det tapte paradis” anvendes i Årstidene hefte 11/12 (under titlen “Main
Tickle”).
De ti tekster trykkes i tidsrummet april-november 1938. Seks af artiklerne
publiceres i mere end en avis; det er ikke altid til at afgøre, om små variationer
udelukkende skyldes, at Sandemose har sendt én version til Tidens Tegn og en
anden til Politiken, eller om det også drejer sig om redaktionssekretærer, der har
filet til en passende længde.
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav” indeholder i originalversionen nogle få linier,
bl.a. om stavemåden af Newfoundland, som er udeladt i Politiken et par uger
senere; her er til gengæld tilføjet et par detaljer, og ordet “skalk” er erstattet med
“stiv hatt”, “Loen-ras” med “fjell-ras”, “gjorde vrøvl” med “nedla protest”,
“Sørlandet” med “en part av Skandinavia”, “muggen skinnfell” med “gamle
klær”, “vakker” med “sirlig” osv. Sammen med enkelte syntaktiske ændringer
tyder dette på, at Sandemose har fabrikeret en version for danske læsere.
“Det tapte paradis” trykkes under samme titel i Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning (20/11 1941), men må stamme fra et gennemrettet manuskript.
Sammenlignet med 1938-versionen i Tidens Tegn er der enkelte udeladelser og
tilføjelser; desuden er i nogle afsnit præsens erstattet med præteritum, hvilket
giver karakter af tilbageblik. I følgende citater fra 1941-versionen står verberne
således i præsens i 1938-versionen:
“Telefonen var det beste bildet [...] av fellesskapet i Main Tickle. De enkelte apparatene var uten individualitet [...] Det var egentlig bare én telefon og ingen sentral.”
“En tilreisende var i en underlig stilling.” (Sandemoses fremhævelse).
Slutningen rummer kun mindre ændringer i forhold til 1938-versionen, men
hentyder til Janteloven (“Du går vel ikke og innbiller deg noe?”) og inddrager
rømningen i 1916: “[...] jeg var kommet dit med et flytende Main Tickle som jeg
forsvant fra. Jeg har hatt det med å forsvinne.”
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“Sel” oversættes til svensk og trykkes i Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning
(23/12 1939). Oversætteren har fulgt originalen, men ændrer på havnebyens
husdyrhold, eftersom “sauene breket” bliver til “svinen grymtade”, og har
åbenbart ingen tillid til, at “Vi kommer sent, men vi kommer godt, hr. kunsel!”
siger svenske læsere noget (i Alexander Kiellands Skipper Worse lyder Jacob
Worses glade råb til Morten Garman: “Vi kommer sent – Hr. Kunsel! men vi
kommer godt!”)
“Stowaways” i Politiken følger i langt højere grad end “Lastebåt, vinter,
Atlanterhav” originalversionen i Tidens Tegn. “Rar” er dog blevet til “merkelig”,
“ekstramannskapet” til “overbemanning”, og et citat af Harald Bergstedt findes
kun i den danske avis.
“Tropenatt” afviger på nogle punkter, der må betyde, at Sandemose selv har
rettet til for danske læsere. Det gælder for eksempel moderens replik: “Neste
gangen sverter jeg dig bak, så kan du gå uten bukse.” Den bliver til “Næst’ gang
ska’ do fo noen po di’ hue, å så ka’ do svært’ di’ r- å go nagen.” (Moderen skal
have talt “en jysk dialekt med svakt tonefall fra Skedsmo i Norge” – ifølge
“Fragment av en selvbiografi”). Desuden ændres “på Speilen” til “på fornem
restaurant” og “skoene til mamma” til “mors sko”, mens “rar” denne gang får
lov til at passere.
I Politikens version af “Første Dag paa Santa Luzia” udelades nogle oplysninger om Ole fra Haugesund og navnet på en forretning i Oslo. Der er nogle få
syntaktiske og andre ændringer; “lydbøier ved kysten i Norge” bliver for
eksempel til “lydbøier ved kysten hjemme”. De danske læsere får en henvisning
til Storm P. og Charles Dickens, som de norske må undvære – til gengæld omtales Knut Hamsun kun i Tidens Tegn.
Et sidste spørgsmål i denne forbindelse er, om Sandemose har brugt Tidens
Tegn-versionen eller Politiken-versionen under det efterfølgende arbejde med
Brudulje.
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav” bliver trykt i Politiken i april 1938, mens
“Stowaways”, “Tropenatt” og “Første dag på Santa Luzia” først bliver trykt her
umiddelbart før og efter bogens
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udgivelse. Eftersom det ikke er til at vide, om Politiken bare har syltet manuskripterne, eller om Sandemose kan have skrevet de tre sidste Politiken-versioner med mulighed for at skæve til Tidens Tegn-versionen og korrekturen til romanen, kan det hele se lidt broget ud – men tilfældigvis hører langt de fleste af passagerne med sproglige variationer til blandt de udeladte. Her skal derfor kun
suppleres med en kort oversigt.
Vedrørende “Lastebåt, vinter, Atlanterhav” ser begge versioner ud til at være
anvendt. Et eksempel blandt flere (fremhævelsen er Sandemoses):
“Det var stunder da
sjøen likesom blåste
flat, men så stod skuta
på enden og fortalte det
måtte være løgn. Skruen raste i luften. I de to
ukene vi var ute holdt
den lyden fra maskinen, når vi lekte fly, på
å tørke hjernen ut på
mig. [...] Sjøene datt
ned på oss som Loenras.” (Tidens Tegn, 2/4
1938).

“Det var stunder da
havet liksom blåste
flatt, men så stod båten
allikevel på enden, så
det måtte være mindre
flatt enn det så ud til.
Skruen raste i luften. I
de to ukene vi var ute
holdt denne lyden fra
maskinen, når skruen
var i luften, på å tørke
hjernen inn på mig. [...]
Sjøene falt ned på oss
som fjell-ras.” (Politiken,
20/4 1938).

“Det var stunder da
sjøen likesom blåste
flat, men så stod båten
på enden og fortalte det
kunde ikke være sant.
Skruen raste i lufta.
Denne lyden fra maskinen, når de lekte fly,
holdt på å tørke ut hjernen i de to ukene reisen
varte. [...] Sjøene falt
ned på båten som ras
[...]” (Brudulje, s. 43).

“Stowaways” indeholder i denne forbindelse ikke noget af interesse. Hvad
angår “Tropenatt”, er det den norske gengivelse af moderens replik og den norske genitiv, man finder i Brudulje.
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Vedrørende “Første dag på Santa Luzia” indeholder Brudulje et par detaljer, som
kun findes i Politiken, for eksempel “de herlige vulkanene i Copenhagen” (s.
161), og sætningen i Tidens Tegn om, at “negerne står antagelig langt nærmere
den åndsformen som vi ennå kjenner rester av i søvnen”, findes hverken i romanen eller i Politiken. På andre punkter følger romanen derimod Tidens Tegn.
Endelig adskiller versionen i Politiken sig på et enkelt punkt fra både Brudulje og
den norske avis, nemlig da negerne dykker efter brød, som kastes ud fra skibet:
Her hedder det, at de “snodde sig omkring som otere”, mens der i Tidens Tegn
og Brudulje er anvendt “snodde sig omkring som fisk” (s. 166).
De 10 artikler udgør Sandemoses samlede produktion i tidsrummet aprilnovember 1938. (Som anført i kap. 12 kan man ikke følge Sandemoses rejserute
i Canada, hvis artikler og kronikker derfra læses i den rækkefølge, som de trykkes; det samme forhold gør sig gældende for 1938-rejsen, eftersom skildringerne fra Caribien, der omhandler marts 1938, først publiceres i oktober som artikel 8 og 9). Brudulje udkommer i december 1938, og derpå varer det næsten otte
måneder, før der foreligger en original tekst, den p. 550-551 omtalte historie om
Odessa; fra september 1939 er der et enkelt læserbrev, i november romanen
September, og i december et par korte tekster. Sammenlignet med den hektiske
produktion i 1937 – opsamlingsbogen Sandemose forteller, bunker af petitjournalistik og Der stod en benk i haven – er tempoet mærkbart nedsat, men det hører
med til billedet, at Sandemose i disse år arbejdede på og opgav romanen Den
tause stasjon og sandsynligvis skrev størstedelen af De saliges øy, som i 1951 udgives under den imponerende titel Eventyret fra Kong Rhascall den Syttendes tid om
en palmegrønn øy.22
Hvad angår de ti rejseartikler, følger en gennemgang af dem, en redegørelse
for deres funktion i Brudulje (samt oplysninger om, hvad der i romanen udelades fra dem), og en opsummering vedrørende den endelige version i Årstidene
hefte 11/12 – et portræt af Espen Arnakke eller af Aksel Sandemose? De spørgsmål, der søges besvaret vedrørende Brudulje, er: Hvilken Espen møder vi i de
cirka 60% af bogen, som ikke bygger på artiklerne? Er han forskellig fra figuren
i de andre Espen-bøger?
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“Sct. John’s”
Når “Sct. John’s” (Politiken, 10/5 1938)23 ikke er anvendt i Brudulje, skyldes det
sandsynligvis to ting: Dels skal Espen i romanen sendes ud på endnu en hurtig
flugt, denne gang til Caribien, eftersom han ikke vover at købe en togbillet fra
St. John’s til Misery Harbor, dels er teksten den mest “udvendige” af de ti artikler. Den fortæller om frysende kolde februardage i Newfoundlands hovedstad
og fremhæver detaljer og hverdagstræk, der kan tænkes at forekomme en skandinavisk læser sælsomme, når man ellers i artiklen hører, at byen ligger på
nogenlunde samme breddegrad som Paris og så nær det amerikanske fastland:
Der er hundeslæder i gaderne, en mand tager en ulv med på café, og om søndagen er al jernbanedrift indstillet.
I andre afsnit tager Sandemose tråden op fra de generaliseringer, som præger
nogle af hans tidlige tekster (se for eksempel vedrørende “Sommer under
Labrador”, p. 205-206), men nu med adskillig mere humor og ironi, når han
omtaler newfoundlændernes sladderagtighed, sociale prætentioner og opsigtsvækkende store næser. Samtidig med at fortælleren irriteres over klasseforskelle, formalisme og kvindeundertrykkelse, beundrer han indbyggernes hårdførhed og nøjsomhed. Forfatterrollen nævnes en passant, da en ældre dame
finder det interessant, at han skriver bøger.
“Det tapte paradis”/”Main Tickle”
Mens Sandemose i “Sct. John’s” tager afsæt i hovedstaden og herudfra beskriver landets indbyggere i almindelighed, koncentrerer han sig i “Det tapte paradis” (Tidens Tegn, 23/7 1938) om et fiskersamfund på en lille ø ud for Newfoundlands nordkyst; eller rettere sagt, sådan ser det ud i det meste af teksten, indtil
barndom og Jante inddrages hen mod slutningen.
“Det tapte paradis” indledes med en beskrivelse af smukt naboskab i Main
Tickle: Elleve fiskere har travlt med at sørge for, at et isbjerg ikke ødelægger
nogle bundgarn, og fortælleren opdager, at hele ni af dem ikke selv har noget
økonomisk i klemme
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og kun er der for at hjælpe. Så langt, så godt – men i resten af teksten er det de
negative aspekter ved livet i Main Tickle, der er i overtal. Fortælleren kommer
på sporet af den grundlæggende sammenhæng ved at fundere over, hvorfor alle
taler så højt og tilmed hæver stemmen, når de kommer ind på mere personlige
ting: “De er ikke individer. Main Tickle er en bikube og det egentlige individ.
Menneskene er noe av Main Tickle. De har ikke fler hemmeligheter for hverandre enn biene har. Alle roper for å innvi alle i alt.”
Ensomhed eksisterer ikke på stedet – men det gør privatliv heller ikke.
Indbyggerne føler overhovedet ikke det negative ved formalismen, men betragter den som en støtte, eftersom det drejer sig om “en sjelelig kommunisme”,
hvor alle lever som alle de andre, uden ønske om udvikling eller forandring.
Fortælleren iagttager livet i Main Tickle, men selv om han meget ville betakke sig for at blive indlemmet i kollektivet og leverer absurd-humoristiske
eksempler på dets magt, er han ikke fordømmende: Indbyggerne har ingen forudsætninger for at være anderledes, og derfor er det uretfærdigt at betragte dem
som andet end en bikube.
Mens de første cirka 90% af artiklen handler om den rejsende korrespondents
oplevelse af Main Tickle, bliver indfaldsvinklen mere personlig hen mod slutningen. Main Tickle er ikke bare en newfoundlandsk fiskerrede, men repræsenterer et lukket samfund af samme art, som det fortælleren voksede op i, følte sig
som en outsider i – og som gjorde ham til forfatter. Det fremgår også først her,
at det drejer sig om et gensyn, og den dobbelte personlighed Aksel
Sandemose/Espen Arnakke dukker op, når der berettes om fortællerens første
besøg på stedet for mange år siden og tanken dengang om at være kommet til
“et nytt og bedre Jante”, indtil virkeligheden gik op for ham (Sandemose? – eller
en mere forstående og forsonlig udgave af Espen end i En flyktning krysser sitt
spor?); titlen “Det tapte paradis” hentyder dermed ikke til den aktuelle oplevelse, men til det første ophold i Main Tickle.24
“Main Tickle” i Årstidene hefte 11/12 bygger på 1941-versionen.
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Tilføjelserne i 1954-versionen går dels på en snes linier hentet fra “Joe Batts
Arm”, dels på to helt nye sider om fortællerens hyppige besøg hos den udefra
kommende præst og dennes tiltrækkende unge søster, et afsnit der understreger
den firkantede tankegang hos de lokale indbyggere i Main Tickle. Desuden lykkes det for Sandemose at indsmugle bemærkninger om sit forfatterskab, eftersom han låner søskendeparret et par af sine bøger på engelsk; præsten bliver
“av geistlige grunner” lidt rystet (s. 109). – Udtrykket “et par” er imidlertid lidt
for flot, for Sandemose tidsfæster rejsen til 1937-1938 (s. 65), og på dette tidspunkt kunne han kun have rejst rundt med A Fugitive Crosses His Tracks (1936) i
bagagen; Horns for Our Adornment (1938) blev først udgivet efter hans hjemkomst til Norge.25
Kompositionen i Brudulje og de anvendte forlæg
Inden gennemgangen af de otte tekster, der indgår i Brudulje, kan det være
nyttigt med en oversigt over romanen og Espens rejse; i oplysningerne om
anvendelsen af artiklerne er der ikke taget hensyn til løsrevne sætninger, kun
sammenhængende afsnit:
S. 5-40

Fly København-Hamburg-Amsterdam-London; flashbacks, bl.a.
til Oslo, hvor Espen står mellem konen Else og elskerinden Lys,
og til Canada. Forlæg: Tre af skitserne fra 193726

s. 41-58

S.S. Dromore, Liverpool-St. John’s; flashbacks, bl.a. til barndom
og ungdom i Jante. Forlæg: En af skitserne fra 1937 27 og
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav”

s. 59-84

S.S. Ginger, St. John’s-San Juan (Puerto Rico); flashback til nylig
tur om bord på en newfoundlandsk sælfangerbåd. Forlæg: “Sel”
og “Stowawys”
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s. 85-109

S.S. Ginger, på vej til Barbados; flashback til de 12-13 dage på
Puerto Rico.

s. 110-154

Kort før ankomsten til St. Lucia; flashback til Barbados. Forlæg:
“Tropenatt” og “Første dag på Santa Luzia”

s. 155-169

S.S. Albatross, St. Lucia-Port aux Basques; flashback til St. Lucia.
Forlæg: “Første dag på Santa Luzia”

s. 170-175

S.S. Albatross, Port aux Basques-Corner Brook

s. 175-195

Tog Corner Brook-Misery Harbor-Lewisporte; båd LewisporteTwillingate-Fogo; i Main Tickle. Forlæg: “Joe Batts Arm”

s. 195-210

Båd Main Tickle-Dunnage Island; på Dunnage Island. Forlæg:
“Gamle Mands Ø”

s. 211-224

Om bord på fiskerkutter og i Main Tickle. Forlæg: “Torskefiske”

Kort fortalt flygter Espen fra de hjemlige problemer og ønsker at konfrontere
fortiden i Misery Harbor. Ved ankomsten til Newfoundland svigter modet ham,
og det bliver til endnu en flugt, denne gang til Caribien.28 Nogle uger efter er
han tilbage og havner efter en langsommelig tur med tog og båd i Main Tickle,
hvor han slår sig ned hos sin gamle ven Harry – og dér sidder han, da bogen
slutter.
Som det ses af den skematiske oversigt, er de første 75% af bogen præget af
flashbacks. Inden ankomsten til St. John’s drejer det sig om begivenheder, der
kan ligge flere år tilbage i tiden, derpå om ting, der lige er foregået: Turen med
sælfangerbåden hører vi om, da Espen er på vej til Puerto Rico; dagene på
Puerto Rico åbenbares, da næste stop er Barbados osv. Læseren får dermed
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fornemmelsen af, at Espen skal på afstand af sine oplevelser, før de går op for
ham; han kan ikke reagere umiddelbart – før han atter er tilbage i
Newfoundland og køber en togbillet, som han ved vil føre ham gennem Misery
Harbor. Hans ophold i Main Tickle er gennemgående præget af enkle og håndgribelige dag-for-dag oplevelser.
Cirka 40% af Brudulje er baseret på artiklerne. I visse partier, især hen mod
slutningen, har Sandemose nøjedes med at ændre “jeg” til “Espen” eller “han”
og har i øvrigt anvendt sammenhængende passager fra teksterne, mens der i
andre tilfælde er tale om mindre syntaktiske og sproglige ændringer i uddrag,
der passer ind i romanens sammenhæng – nogle bedre end andre. Skillelinien
mellem forfatter og hovedperson bliver endnu mere tåget end i de tidlige Espenbøger, og under det senere arbejde med at føre teksterne tilbage til 1. person må
Sandemose have følt, at adskillige identiteter svirrede i luften; Jorunn Hareide
formulerer det nænsomt, men måske med et lille suk: “Av og til kan det være
meget vanskelig å holde Espen Arnakkes og Aksel Sandemoses opplevelser fra
hverandre.” (Høyt på en vinget hest, s. 144).
I “Barbados” findes et indskud, dateret 9/12 1954:
“Jeg har sittet og lest dem om igjen, strøket i dem og skrevet dem fullstendig om [...] Men det finnes nok ikke annet enn det som står, for når
et menneske har det meget vondt så kan det bare fortelle om overflaten.
[...] Jeg kjenner ikke lenger denne mannen som i 1937-38 gjorde reisen
fra Norge til Labrador 29 og Newfoundland, og derfra til Vestindia tilbake til Newfoundland. Jeg kjenner ham ikke, han er en fremmed. Jeg
kjenner ham bedre slik som han var før. Jeg kjenner ham enda bedre fra
Newfoundland i 1916-17 før han ble riktig voksen.” (Årstidene hefte
11/12, s. 64-65).
Som det senere vil fremgå, er der ikke tale om, at der er rettet synderlig meget
i teksterne, da de trykkes i Årstidene, så
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denne henvisning til arbejdet med dem kan kun have gyldighed, hvis man forestiller sig nogle gennemgribende ændrede 1954-versioner, der endte med at
blive vraget – hvilket ikke lyder sandsynligt. Bemærkningen om den biografiske baggrund kan tænkes at pirre læserens nysgerrighed (hvad er det mon, der
ikke fortælles om?) – for det forekommer helt absurd at undskylde eventuel
overfladiskhed, eller anden mangel på kvalitet, i et tidsskrift, som forfatteren
suverænt bestemmer over; faktisk kunne han jo bare have undladt at trykke teksterne. Den sidste del af citatet peger på, at forfatteren anno 1954 ser på slutningen af 1930’erne som en periode, hvor han fjernede sig fra sit egentlige jeg,
mens han så mange år efter har bedre føling med sin ungdom.
Flyrejsen
Rammen omkring de første 15% af Brudulje er Espens flyrejse fra København30
til London (jf. Felicias bryllup, hvor rammen omkring hele bogen er Erlings tur
fra Stockholm til Oslo). Hans mentale tilstand fremgår dels af den aktuelle
beskrivelse, dels af de flashbacks, som afsnittet indeholder.
Selve flyveturen repræsenterer en lykkefyldt lettelse og fred for ham. Han sidder i mørke og for sig selv, ingen forlanger noget af ham (Brudulje, s. 6); han
glæder sig over “ansvarsfriheten” (s. 24) og ønsker et par gange, at han i al evighed kunne blive siddende dér (s. 6, 37).
Det han rejser fra (eller flygter fra) er et rodet privatliv. Ægteskabet er præget
af hævnlyst og kulde, og han er fremmed over for børnene – med andre ord en
drastisk udvikling fra En flyktning krysser sitt spor – og det er også galt med forholdet til elskerinden Lys. Hans “løsning” har været at drikke umådeholdent og
at drømme om en hytte i skoven, hvor han kan sidde i fred31 – den vision, som
den mere målbevidste Audun Hamre virkeliggør i Tjærehandleren. I tillæg til de
glimt fra den umiddelbare fortid, som afsnittet indeholder, er der elementer,
som knytter an til de tidligere Espen-bøger: Faderskikkelsen og forholdet til
Agnes.32
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“Lastebåt, vinter, Atlanterhav”/Brudulje, s. 41-58
Rejsens mål, at smadre John Wakefields kranium, åbenbares i det næste afsnit,
da Espen sidder om bord på S.S. Dromore. Disse sider bygger på uddrag af
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav” (Tidens Tegn, 2/4 1938), der fortrinsvis er en blanding af aktuelle skumsprøjt og erindringsglimt fra Sandemoses tid som sømand.
I artiklen omtales Newfoundland i ret neutrale vendinger, men et sted med digterisk frihed: “Du er på vei til St. John’s, til Newfoundland, hvor du ikke har
vært på 22 år.” Hvis der tænkes på det første, lange ophold i 1916-1917, burde
tallet være 21, og for at understrege det lange fravær undlader Sandemose at
fortælle, at han i forbindelse med hjemrejsen fra Canada tilbragte et døgn i St.
John’s i februar 1928. Forfatterens egen position i offentligheden som en kendt
person kommer ind i billedet via et citat fra Aftenposten: “Synes De synd på
Sandemose fordi han lider av et mindreverdskompleks?”
Rammen omkring s. 41-58 i Brudulje svarer til artiklen, sørejsen fra Liverpool
til St. John’s. En rent matematisk sammenligning kan i første omgang sige noget
om, hvad der sker, når artiklen bliver til roman: Det er lidt over 25% af
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav”, der indgår i romanen, og ved en sammenligning
af stoffet kommer man frem til, at artiklens indhold udgør lidt over 20% af s. 4158. Der er altså dels meget stof, der stryges, dels meget, der tilføjes, hvad angår
rejsen over Atlanten.
Strygningerne går ud over nogle helt saglige ting, bl.a. Sandemoses gamle
kæphest, den korrekte stavemåde af Newfoundland; desuden indtryk af de
andre passagerer og glimt fra dagliglivet om bord, undertiden med en undertone af humor, samt de selvbiografiske henvisninger til tilværelsen som skovarbejder på Newfoundland og sømandslivet. Det som videreføres er dermed koncentreret om de mange beskrivelser af vejret: Orkaner, snefog, etc. Det drejer sig
om maleriske afsnit, der er effektivt forfattet; på den anden side kommer en
direkte eller indirekte personkarakteristik ikke til syne i dem – medmindre man
vil foretage en firkantet sammenligning mellem elementernes rasen og sjælelige
storme.
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I stedet for journalisten Sandemose optræder romanfiguren Espen Arnakke i
det nye stof – eller, om man vil, i visse passager Sandemose forklædt som
Espen.33 Newfoundland er nu først og fremmest stedet, hvor John Wakefield
stadig huserer, og erindringerne om barndommen og ungdommen fører Espen
tilbage til Jante, bl.a. til erotiske forviklinger. Generelt giver romanpersonens
tanker i dette kapitel et billede af en modløs og udkørt mand, og mens artiklen
ender med den opmuntrende oplysning om, at skibet kommer sikkert i havn, en
uge før pakisen driver ned fra Grønland, hedder det i Brudulje: “Han hadde
vært på reise hit i mange år. Nå vilde han helst snu båten og dra den andre
veien.” (s. 58). Sætningen viser den skræk, som Espen føler over for den truende konfrontation med fortiden, og giver baggrunden for, at han i det følgende
kapitel er på vej til Caribien.34
“Sel” og “Stowaways”/Brudulje, s. 59-84
Rammen omkring s. 59-84 er sørejsen fra St. John’s til San Juan, men kapitlet
har tre tydelige afsnit:
1) S. 59-61, hvor S.S. Ginger stævner ud fra St. John’s; her fokuseres på et kortere ophold i byen, hvor fortiden har plaget Espen og gjort ham melankolsk; lettelsen over at have undveget Misery Harbor blandes med fornemmelsen af, at
den nye sørejse er en flugt og dermed et nederlag.
2) S. 61-70, som er et flashback vedrørende sælfangst, baseret på “Sel” (Tidens
Tegn, 6/8 1938).
3) S. 70-84, koncentreret om de blinde passagerer, baseret på “Stowaways”
(Tidens Tegn, 24/9 1938).
“Sel” beskriver et besøg hos en gammel ven, sælfangeren George. Teksten
pendler mellem en beskrivelse af fortælleren som en outsider, hvad angår newfoundlandske fiskebanker og fangstmetoder, og som en forhenværende
sømand, der finder glæde ved at være til havs igen – ikke mindst fordi han for
en tid har kvittet de problemer, der plager ham: “[...] så lenge den gordiske knuten ikke er der, er den der ubestridelig ikke, og da har et menneske det bra.”
Artiklen indeholder stof af saglig art, for eksempel
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vedrørende forskellige sælarter og oplysninger om garn, og har desuden en
kommentar om Fortællinger fra Labrador, som Sandemose nu finder byggede for
meget på litteratur og for lidt på egne oplevelser af virkeligheden – hvilket
ingen opdagede: “[...] en bok om ting som for en stor del slett ikke kunde hendt
på Labrador og Newfoundland.” (At Sandemose hverken dengang eller senere
kunne vide, hvordan en virkelighedsskildring fra Labrador burde se ud, undlader han at nævne). Når artiklen fortsætter med konstateringen af, at der først
kommer protester, når tingene står “i sitt eget lys”, hentydes utvivlsomt til negative reaktioner på En flyktning krysser sitt spor (modtagelsen i Nykøbing) og Vi
pynter oss med horn (anmeldelser præget af moralsk forargelse). Selv om “Sel” i
lighed med “Lastebåt, vinter, Atlanterhav” for en stor dels vedkommende handler om vejr og vind, resulterer skiftet fra dampskib til skonnert og robåd i en
mere intim atmosfære og en klarere karakteristik af fortælleren.
Næsten 80% af artiklen anvendes i Brudulje; strygningerne går ud over de rent
saglige oplysninger, kommentaren vedrørende egne bøger og et par gentagelser
om George. Resten udgør så godt som 100% af s. 61-70, hvilket betyder, at
Espens oplevelser og tanker om bord på skonnerten ganske svarer til
Sandemoses; men ud fra romanens sammenhæng vil læseren nok sætte lighedstegn mellem den ovenfor omtalte gordiske knude og Espens umulige situation mellem kone og elskerinde, ligesom fornemmelsen af “frelse” om bord (s.
66) bliver en parallel til hans følelser, da han er undervejs fra København til
London: Han er et sted, hvor ingen kan få fat i ham, og hvor han ikke skal stilles til ansvar for noget.
“Stowaways” indledes med en sociologisk mini-rapport vedrørende ungdomsarbejdsløshed og -kriminalitet i St. John’s, inden fortælleren af skibets steward får at vide, at der er to blinde passagerer om bord. De næste generelle konstateringer drejer sig om den medfart, sådanne får, og selv om der er gået nogle
årtier siden handlingen i Mænd fra Atlanten, ses ingen nævneværdig forskel.
Fortælleren er ret tilbagetrukken i denne artikel; han
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iagttager de to blinde passagerer under sørejsen sydpå og videregiver bidder af
sine egne erfaringer fra sømandslivet – bl.a. at det tidligere var rømninger og
ikke “ekstramannskapet”, som var et problem.
Fra “Stowaways” anvendes cirka 65%, som udgør lidt over 50% af s. 70-84 i
Brudulje. Selvbiografiske detaljer udelades, samt et længere sammenhængende
afsnit om blind passager nummer 3, en kat, der skildres som en parallel til de to
unge newfoundlændere: Den holder sig til fortælleren og irriterer denne lige så
meget, som blind passager nummer 1 og 2 irriterer skipperen. – Beskrivelsen af
katten er glimrende, men måske skyldes denne strygning en fornemmelse af, at
rotten i den foregående roman var så effektivt skildret, at en ny firbenet plageånd til søs uvægerligt måtte stå som et antiklimaks.
I romanen betyder tilføjelserne, at forløbet skildres mere dramatisk: Dels
finder Espen den første stowaway i sin kahyt, dels kommer han til at huske på en
gang, han selv blev fundet som blind passager ud for Newfoundland – en episode, som ikke er nævnt i de øvrige Espen-bøger; de generelle betragtninger om
at være i kløerne på en skipper får dermed en helt personlig baggrund, som ikke
findes i artiklen. Desuden sættes den aktuelle rejse ind i et større perspektiv, når
det fortælles, at hensigten med at stå til søs en snes år tidligere var at komme “til
et sted hvor ingen kjente ham” (Brudulje, s. 81); og endelig serveres den lidt
overraskende oplysning, at Espen i St. John’s har haft tid til at starte et trekantsdrama a la det, han flygtede fra i Oslo. Derved rykkes der momentant ved
den tidligere henvisning til, at den pludselige rejse til Caribien ikke udelukkende skyldes frygten ved at gense Misery Harbor, men de to unavngivne kvinder
i St. John’s forsvinder ud af romanen lige så brat, som de træder ind i den.
Skildringen af Puerto Rico
S. 85-109 har ingen af rejseartiklerne som forlæg,35 men en læser, som kommer
til Brudulje uden at kende disse, vil næppe mærke nogen forskel mellem dette
og de umiddelbart foregående og
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efterfølgende kapitler. – Skildringen af Puerto Rico er præget af fascination over
folkelivet, en glæde ved at være væk fra det kolde Newfoundland, og et par kritiske kommentarer af politisk art vedrørende øens status som amerikansk protektorat. Alligevel dukker plagsomme tanker op hos Espen nu og da, for eksempel erindringen om hans outsiderstilling i Jante (på grund af byens klichéprægede sprogbrug), og synet af en skovbrand afstedkommer en dyster profeti om
“de gamle byene i Europa – den dagen de alle skal bli bombet.” (s. 97). Med hensyn til menneskelige relationer befinder han sig i et tomrum, bortset fra at den
5-årige skopudser Pedros afskedsråb på kajen får tårerne frem i Espens øjne:
Pedro siger taknemmeligt farvel til en mand, der har givet ham styrtende overbetaling for arbejdet, og Espen rejser fra en trofast lille fyr, som han knap kan
kommunikere med, men som til forskel fra andre ikke stiller krav til ham.
“Tropenatt” og “Første dag på Santa Luzia”/Brudulje, s. 110-166
Mens artiklerne som nævnt ikke fortæller om Puerto Rico, er Barbados scenen
for “Tropenatt” (Tidens Tegn, 8/10 1938). Hele artiklen udspiller sig imidlertid
over mindre end et halvt døgn, og bortset fra en enkelt generel bemærkning om
Barbados skildres øen fortrinsvis gennem sanseindtryk af palmer, passatvind og
månelys – hvilket vil sige, at teksten kunne foregå mange andre steder. Det er
ikke øen, der skal fortælles om.
Jeg-fortælleren er sammen med en nordmand ved navn Ole, hvis baggrund
som sømand og forretningsmand man hører sporadisk om, mens han selv præsenteres som forfatter;36 fælles drømme om et liv på en skonnert med et passende antal kvinder optager en del af deres tanker. De tilbringer – i al ærbarhed –
et par timer på et lettere surrealistisk bordel, inden de kører til en strand, som er
scenen for tekstens centrale afsnit, Oles udlægning af hjernen som “en registrator av understrømmer” og fortællerens efterfølgende livsfarlige møde med konkrete understrømme, hvor han udfordrer døden; eller måske er han snarere på
nippet til at give efter for sin dødsdrift, for man hører både om “den vennligste
av alle drømmer” – om at svømme væk fra land – og om
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en lindring ved at forestille sig selv forbløde på stranden.
En enkelt sætning fra denne episode indgår i en helt anden sammenhæng en
halv snes år senere. Det drejer sig om den gådefulde “Du kommer ikke svømmende inn på en strand og forteller en eller annen Ole fra Haugesund, at du
svømte om kapp med spøkelset av en åre som druknet en gang ved Marokko.”
Den passer glimrende ind i stemningen, men virker udelukkende gennem sin
suggestion – indtil læseren måske kommer i tanke om, at en åre selvfølgelig ikke
vil drukne, men dukke op til overfladen, og der derfor ikke er nogen grund til
at dykke så hektisk efter den. En nærmere forklaring finder man først i Aktuell
nr. 12, 12/6 1948, hvor Sandemose fortæller om forskellige situationer, hvor han
har været i livsfare:
“Det er også sant, enda det var så forferdelig at jeg aldri har våget før nu
å si det, at engang jeg ville ta meg et bad fra en pram ved kysten av
Marokko, så hendte det at jeg skjøv til en åre nettopp som jeg skulle
stupe, og åren suste vekk, jeg så den hvite åren glimtet et sekund der
den føk langs bunnen, vekk som et lyn, vekk som en skremt ørret. Jeg
sto naken der i båten og var så forferdet at jeg aldri siden har fortalt om
det slik som det var. Jeg så meg selv forsvinne i vannet [...] Jeg har fablet om en slik åre som jager til havs, men hvordan det faktisk hendte, det
har jeg aldri greid å si før [...]”
Det er usandsynligt, at Sandemose i 1948 ikke skulle huske, at han har komprimeret episoden (sætningen fra “Tropenatt” går i øvrigt også igen i Brudulje),37
men erklæringen i indledningen af citatet understreger betydningsfuldheden og
angsten. Senere trækkes der en anelse i land, for “slik som det var”, “fablet” og
“hvordan det faktisk hendte” antyder, at han tidligere har ymtet lidt om situationen, bare ikke hele sandheden. – I 1948 bruges historien som parallel til en
helt anden form for skræk, nemlig at Sandemose et par år efter eventyret ved
Marokko i sidste øjeblik undgik at blive forfatter til en historisk roman (se p.
760).
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Desuden går et par detaljer fra “Tropenatt” igen i “Ölands Lyksaligheder”,
der handler om et månedlangt ophold på Öland i sommeren 1943, hvor forfatteren pendler mellem naturens idyl og sine tyndslidte nerver; her er en erindring fra “en nattlig vei ved kysten av Trinidad, månen som var rød og rund”
og “en drøm om å kunne svømme ut, uendelig langt ut og lykkelig drukne.”
(Politiken, 20/8 1943; se også p. 643). I dette tilfælde er det en udefineret, ond
tanke, der stimulerer selvmordsønsket. – Når John Torson i Det svundne er en
drøm taler om at “bli villført av understrømmer” og at finde sit eget lig på stranden (s. 11), og nævner historien om Agnes som “den svarte understrømmen i alt
som hendte meg siden” (s. 18), 38 hentyder han i sin desillusionerede erkendelse
til selvbedrag og følelseskulde; men samtidig fantaserer han om, at han og Mary
Brooke burde have boet på Barbados og forestiller sig susende palmer i passaten. “Tropenatt” leverer således stof til både en variation i billedsproget og til en
umulig drøm om idyl; jf. at John Torsons lykkeligste erindring om Agnes er forbundet med en svag brise og bølger, som smelter mod stranden (s. 47).
Sammenlignet med de andre artikler fra 1938 er “Tropenatt” den tekst, der
formidler de færreste konkrete indtryk fra rejsen – og som rummer de største
stemningsskift: Humoren er udpræget til stede i skildringen fra bordellet, hvor
tre negerpiger på Barbados-norsk synger Bjørnstjerne Bjørnsons vise om Ingerid
Sletten, slutningen af teksten skildrer en varm og morgendoven tropestemning
– og ind imellem hører man så om fortvivlelse og ensomhed. Alt i alt giver den
et billede af en fortæller, der svinger fra sorgløshed og optimistiske fantasier til
afmagt og resignation; sidstnævnte følelser er åbenbart de væsentligste i artiklen (jf. titlen).
I Brudulje befinder Espen sig på Barbados i nogle uger. Først fortælles med en
del tilsyneladende overflødige detaljer om hans besvær med overhovedet at få
lov til at komme i land, men episoden skal bl.a. illustrere forskellen mellem
Puerto Rico og Barbados: “[...] han var kommet fra spansk til engelsk land, hvor
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svart betydde træl.” (s. 115). Den tidligere omtale af Puerto Rico som “amerikansk koloni” glider dermed over i en karakteristik af øens fortid, og i stedet for
værdige og tilbageholdende efterkommere af negere og spaniere møder han på
Barbados tiggeri og fattigdom, som han ser som udslag af engelsk kolonialisme.
Barbados-afsnittet er fyldt med stemningsomsving, et par slagsmål, og indtryk fra den stedlige kombination af bordeller og cafeer39 – herunder et par episoder, der i artikelsammenhæng ellers er stedfæstet til St. Lucia (s. 128-130). For
det meste tuller Espen rundt alene, mens han i perioder drikker kraftigt, og tilbringer i øvrigt nogen tid sammen med den i artiklen omtalte Ole fra
Haugesund, der i romanen bliver til en stedlig forretningsmand, som tager hånd
om Espen. Cirka 80% af “Tropenatt” danner afslutningen på Espens oplevelser
på Barbados; ændringerne i de enkelte sætninger er ganske få,40 tilføjelserne
gælder et par glimt fra bordellet, mens strygningerne går ud over de to mænds
fremtidsfantasier. Den livsfarlige svømmetur fungerer her som en illustration af
det kaos, der hersker i Espens hoved, herunder hans ambivalente holdning til
den oprindelige plan om at gense Misery Harbor.41
“Første dag på Santa Luzia” (Tidens Tegn, 22/10 1938) kan på mange måder
læses som en direkte forlængelse af “Tropenatt”: Jeg-fortælleren og Ole forlægger residensen til St. Lucia, og også her skildres øen over et meget begrænset
tidsrum (jf. titlen) – det overlades til læseren at gætte på, hvad de følgende dage
mon byder på. I sammenligning med den foregående artikel fortælles der om
flere konkrete detaljer, således at øen bliver langt mindre anonym, men fortællerens flossede nerver skinner igennem og slår her ud i vold. Den lokale
befolkning bliver skiftevis et eksotisk studieobjekt og en prøvelse, tørsten er
voldsom, og en forsumpet spansk immigrant står som et billede på, hvad fortælleren risikerer, hvis han giver los: “Ingen vet hvor en er, eller hvordan en ser
ut om tyve år. Folk som er bedre enn jeg er blitt som denne spanieren, og jeg skal
ha mig frabedt å se inn i fremtiden.” Dødsdriften fra Barbados er væk, men er
erstattet af frygten for identitetsopløsning.
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Cirka 75% af artiklen anvendes i Brudulje, men spredt ud over tre forskellige
steder i bogen. Indledningen, som skildrer et tidspunkt kort før ankomsten til
St. Lucia – uden at fortælleren er helt sikker på, at det faktisk er dér, han er på
vej hen – er indsat som optakt til det lange flashback til Barbados (s. 110-112);
herved får læseren et tydeligt indtryk af, at de sidste dage dér har været forvirrede og fugtige – omsat til promille betyder det, at fortælleren har været uden
sans for omverdenen over en strækning på 100 sømil. Som allerede nævnt er
nogle indtryk fra St. Lucia flyttet til Barbados-kapitlet (s. 128-130); og resten af
“Første dag på Santa Luzia” anvendes som Espens oplevelser på St. Lucia (s.
159-166). Artiklens præsentation af Ole kan naturligt nok udelades, og de andre
strygninger går dels ud over nogle betragtninger over tøjmoden på øen, dels
over en erindring fra Norge, som fremkaldes ved synet af et “fantasifoster”, en
kvinde som ikke er jævnt mulatfarvet, men i stedet har sorte og hvide pletter på
kroppen.42
De små variationer i romanen har ingen særlig betydning, bortset fra tilføjelsen efter at Espen har set negerne dykke efter mønter og mad, som kastes ud
fra skibet: “Det skjedde på en av de rikeste øyene i verda, Santa Luzia i
Vestindia.” (s. 166). Sætningen fungerer som en opsummering af de spredte hentydninger til engelsk kolonialisme.
“Joe Batts Arm”, “Gamle Mands Ø” og “Torskefiske”/Brudulje, s. 166-224
S. 166-187 er nyskrevet og skildrer Espens rejse fra Caribien frem til Main
Tickle. Herfra og bogen ud trækkes kraftigt på tidligere trykte artikler, eftersom
kun s. 190-195 er nyt stof; s. 187-190 er hentet fra “Joe Batts Arm” (Tidens Tegn,
5/11 1938), s. 195-210 er en næsten ordret gengivelse af afsnit fra “Gamle Mands
Ø” (Politiken, 10/7 og 11/7 1938), og samme forhold gør sig gældende for s. 211224 og “Torskefiske” (Politiken, 3/10 og 4/10 1938).43
Rammen om langt størstedelen af “Joe Batts Arm” er en to dages
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udflugt i robåd, inklusive en overnatning på kysten, som fortælleren foretager
på egen hånd. Af alle artiklerne om rejsen er det den, der mest udpræget giver
indtryk af harmoni og livsglæde, samtidig med at beskrivelsen af havet og
Fogo-landskabet
formidles
med
positivt
ladede
adjektiver.
Newfoundlændernes liv skildres som nøjsomt og slidsomt, hvilket ligger i forlængelse af “Sct. John’s” og “Det tapte paradis”, men “Joe Batts Arm” er uden
hentydninger til trættende egenskaber hos de lokale indbyggere og uden en frysende fornemmelse hos fortælleren af at være dumpet ned i et massivt, undertrykkende kollektiv. Det eneste, der er galt, er “den mindreverdsfølelsen som
gjør at newfoundlænderen ikke vil se landet sitt som det er. På mange måter et
vakkert land, og ikke som noe annet.” De økonomiske og statistiske oplysninger om Newfoundland, som meddeles i artiklen, kommenterer overvejende de
vanskelige forhold for befolkningen og afhængigheden af fiskeri.
Fortælleren, der indirekte karakteriserer sig selv som en kyndig fisker og roer,
er velfornøjet med sin ensomme udflugt: “Ingen i hele verden ville spørre efter
mig, og det er en behagelig følelse.” Han giver udtryk for en basal glæde ved sin
selvfangede mad og sin tobak, mindes sin barndoms huler i skoven, da han indretter sig for natten med grangrene rundt om båden, og selv om et par andre
erindringer undspringer af mindre behagelige oplevelser, får de set på afstand
et forsonende skær; humoren er over alt til stede i teksten, ofte som en pointe
efter en iagttagelse, der i sig selv kan forekomme at være dyster (for eksempel
beskrivelsen af jeg-fortællerens nabofamilie).
“Joe Batts Arm” er dermed så fredelig og lys i tonen, at den ikke passer med
den nervebetonede sindsstemning, som Espen i Brudulje befinder sig i, da han
genser stedet, hvortil han rømte. Det er kun 10% af den lange artikel, der anvendes i romanen: Historien om den første forbrydelse i Main Tickles historie,
nogle linier om den stedlige landsbytosse, og ankomsten til Fogo Island.
I “Joe Batts Arm” kaldes Sandemoses ven på Fogo – og hans redningsmand
efter rømningen i 1916 – ved sit rigtige navn
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Walter. I Brudulje har Walter William Ludlow fået navneforandring til Harry,
som kort optræder på de nyskrevne s. 190-195, hvor Espen er med på den stedlige kirkegård; her er bogens sidste hentydning til det, der skulle være Espens
pilgrimsrejse for at smadre John Wakefields kranium: “Espen hatet graver. [...]
Kraniet var iallfall en form som fortalte noe. Hvis de gjemte kraniet -” (s. 192).
Men samtidig fornemmer han, at Harrys invitation til at gå med til datterens
grav er et tegn på, at han accepteres; han opfattes ikke som en fremmed – omend
han føler sig som en.44
“Gamle Mands Ø” skildrer en tur til den nærliggende Dunnage Island (eller
Old Man’s Island), hvor fire Fogo-beboere skal hente træ for den kommende
vinter og jeg-fortælleren er med som kok. Det bliver i begyndelsen et anstrengende job, eftersom “karene var ekte naturbarn, og det sier ikke så lidt. [...] De var
som barn og dyr, de tenkte ikke over hvad de gjorde.” For at kunne overleve i
det fremmede må han aflægge meget af sin medbragte civilisation, og de fire
newfoundlændere ses nærmest gennem en forundret etnografs øjne, for eksempel i skildringen af deres aftenbøn eller gennem karakteristikken af deres ugentlige og højst spartanske afvaskning af hænder og ansigt i kahytten som “en
ritus” og “en sakral vask” – for ikke at trampe på naturfolkenes følelser holder
den udefra kommende sine badeorgier inde på øen.
Omvendt ser de på den aparte fortæller, som om han var en marsmand, når
han foretager sig ting, der er ubegribelige for dem, og i stil med de bedste 1800tals beskrivelser af mødet mellem vilde og opdagelsesrejsende lykkes det også
for jeg-fortælleren at åbenbare sig som en troldmand – gennem kogekunsten:
“Jo, jeg feiret triumfer akkurat som en mann vilde gjøre hvis han dukket op i
stenalderen med en lampekrok eller et dørhåndtak.” Sprogligt kan han kommunikere med dem, men det er mere hans handlinger, der overbeviser dem om,
hvad han har til hensigt; “Gamle Mands Ø” er den artikel, der mest indgående
skildrer newfoundlændere som et sælsomt folkefærd med en blanding af uforståelige (u)vaner, en elendig sundhedstilstand, og
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upåklagelig skønhedssans hvad angår skibsbygning.
Hertil kommer, at fortælleren er havnet i en Main Tickle-bikube i mini-format;
de fire andre er selskabelige som museunger og har det bedst “klint sammen og
forenet”, så det er umuligt at se, hvem arme og ben tilhører. Hans redning er
øen, hvor han kan være alene, glæde sig over fuglelivet og ud fra rester af en
boplads fantasere sig til livet dér gennem en lang og slidsom vinter for dem, der
tager til øen for at bygge en skonnert. Under sejladsen tilbage til Fogo føler han,
at det tætte, tvungne samvær har bestyrket ham i opfattelsen af, at man skal
beholde “ryggraden” i sin skæbne for sig selv.
Cirka 55% af teksten indgår i Brudulje uden nævneværdige ændringer.
Udeladt er optakten til turen, nogle stemningsbeskrivelser af hav og fugleliv,
indlevelsen i det liv, de fattige skibsbyggere førte gennem en hel vinter, og et par
hentydninger til, at det er en forfatter, der oplever dette; nogle linier har et ekko
i Varulven, eftersom Sandemose i “Gamle Mands Ø” skriver:
“Den elskelige Axel Garde i Dansk Gyldendal satte engang fingeren på
et ord i et av mine mangfoldige manuskripter og sa: Hvorfor skriver De
et sånt ord? De vilde jo aldri si det. Jeg blev så overrumplet av det den
dannede mannen sa, at jeg straks lot ordet forsvinne, enda jeg sa det
mange ganger om dagen.” (Sandemoses fremhævelse).
Det er ikke godt at vide, om det er årenes gang eller et anfald af galgenhumor,
der får Sandemose til at betegne Axel Garde som elskelig, for sidstnævntes
breve til den flittigt skrivende forfatter angår oftest refuserede manuskripter
eller pinagtige pengesager. – Når Sandemose hentyder til en bog, hvori der skulle rettes “anstødelige” udtryk, er det mest sandsynligt, at det drejer sig om
Klabavtermanden, som konsulenten Ludvig Holstein gerne så neddæmpet; imidlertid var det Herbert Jerichow, og ikke Axel Garde, der korresponderede med
Sandemose desangående.
I Varulven er Erling kaldt til møde hos “denne verdens mektigste”:

579
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 15: 1930’erne, sidste halvdel

“– Det er vel en noe misforstått radikalisme, herr Vik, å skrive et slikt ord
som De jo ikke kunne finne på å si?
Erling var blitt brennende rød. Forleggeren fant en erstatning for det
stygge ordet som Erling hadde sagt mange ganger hver dag så lenge han
kunne minnes.” (s. 94; Sandemoses fremhævelse).
Mens Sandemose i artiklen fortæller om episoden som en pudsig forfatteroplevelse, uden at han drager nogen konklusioner, bliver forlæggerens ordvalg for
Erling til et symbol, “en advarsel mot noensinne å skrive ord.” (s. 95). Kapitlet,
hvori replikken indgår, hedder “Sett kyskhetsbelte på din tanke”, hvilket ifølge
Erling er hvad man skal gøre for at blive en pæn og agtværdig forfatter.45
Brudulje-afsnittet om Dunnage Island bliver dermed koncentreret om Espen i
kokkens rolle, inklusive hans fornemmelse af at stå som individualist over for et
skræmmende fællesskab af naturbørn, dog formidlet med samme grad af
humor som i artiklen.
Endelig er der “Torskefiske”, inddelt i “Morgenen”, “Dagen” og “Kvelden”,
hvor sidstnævnte handler om arbejdet med at forarbejde fangsten til videresalg.
De to første afsnit af artiklen fortæller om kulde, tåge og hårdt arbejde til søs –
hverdag for de lokale indbyggere, udmattende og monotont for fortælleren, der
eskaperer ved at småfilosofere og erindre sit første ophold på Fogo, herunder
affattelsen af et brev til kejser Wilhelm.46 “Kvelden” er i højere grad præget af
detaljerede iagttagelser vedrørende arbejdet, som er foregået på samme måde
igennem generationer: “Slektens historie lever i sjøboden.” Den nøgterne beskrivelse af det timelange slid brydes først til sidst, hvor trætheden får fortælleren
til at hallucinere; en melodi spillet på harmonika minder ham om en pige for
længe siden i mormonernes kirke i Korsgade i København, og erindringen om
hendes hue med glasperler bliver til en ringende lyd i hovedet på ham, umiddelbart før han sover.
Cirka 75% af “Torskefiske” indgår næsten uændret i Brudulje og danner
afslutningen på romanen.47 De udeladte partier omhandler
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fortrinsvis brevet til kejseren og detaljer fra arbejdet i søboden, hvilket vil sige,
at bogen slutter med billedet af Espen, der falder i søvn – og på dette tidspunkt
synes de fleste læsere sikkert, at det er meget længe siden, Espen tænkte på de
to kvinder i Oslo, som han flygtede fra. Medmindre man regner med, at livet på
Fogo og omegn har opslugt ham så meget, at han ikke længere har nogen problemer, vil man uvægerligt synes, at der er noget i romanen, som halter, og der
lægges jo ikke op til, at dette skal være en ny emigration; Espen ved, at der er en
mur imellem dem og ham (s. 192). Hans arbejde som kok og torskefisker er
strengt midlertidigt – og samtidig er der ingen antydning af, hvornår han tager
hjem igen og til hvad (eller hvem).
De flossede nerver, som kendetegner Espen i det første kapitel, tager han med
til Caribien. Tilsyneladende sker der en bedring med ham, efter han har været
gennem Misery Harbor, men ikke mere, end at Sandemose fra de tre artikler,
som der trækkes på s. 187-224, har udeladt netop de passager, der tyder på ro i
sjælen (mest markant i forbindelse med den lange rotur i “Joe Batts Arm”).
I Brudulje møder vi Espen på et ikke nærmere angivet senere tidspunkt i livet
end i En flyktning krysser sitt spor, men portrættet er mindre helstøbt. 48 Jante-billedet føjes der ikke noget til; storebror-lillebror-relationerne omtales ikke; men
Agnes nævnes i forbindelse med fortrængte erindringer og placeres som
“stormsentret i livet hans. Uten Agnes heller ingen Espen.” (Brudulje, s. 28).
Sidste versioner: Selvbiografi og inkonsekvenser
En sammenligning mellem rejseartikler, Brudulje og Årstidene viser hurtigt, at
versionerne i sidstnævnte ikke bygger på avisteksterne, men på Espen-bog nr. 4.
Hvilket vil sige: Først skriver Sandemose artikler om sin rejse i 1. person; samme
år anvender han store partier i sin roman, hvor han gør dem til Espens oplevelser og skriver i 3. person; og endelig i 1954 tager han Brudulje, holder sig nøje
til bogens syntaks og ordvalg, og omsætter cirka 40% af den til en 1. personberetning, hvorved han gør Espens liv til sit eget.
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Man kan synes, at hvis Sandemose ville genanvende stof fra 1938-rejsen, ville
det være enklere – og mere konsekvent – at trykke de oprindelige tekster end at
anvende en bog, som han en halv snes år tidligere har givet det røde kort; og når
han i 1954 griber tilbage til 1938, er det påfaldende, hvilke partier af bogen, som
han udelader: De “nye” versioner dækker (med mindre strygninger) s. 59-166 –
hvilket vil sige turen ud gennem isen ved St. John’s, inklusive flashback om sælfangst, og fører læseren til Puerto Rico, St. Lucia og Barbados. Det betyder, at de
mest sprængfarlige og nærgående kapitler, nemlig flyrejsen og gensynet med
Misery Harbor, ikke er med i 1954 – og at de kapitler, der siger mindst om
Espens splittelse, fra slutningen af bogen, heller ikke er med.
Udvælgelsen ses allerede i indholdsfortegnelsen til Årstidene hefte 11/12,
hvor fire kapitler (“Fra Sct. John’s til San Juan”, “Porto Rico”, “Santa Lucia”,
“Barbados”; s. 15-81) dækker Brudulje-uddragene; derpå kommer “Bokliste med
kommentar” (s. 82-101), efterfulgt af “Main Tickle” – der bygger på “Det tapte
paradis” og ikke på romanen (jf. p. 563).49 “Bokliste med kommentar” fungerer
dermed som et diskret skel mellem to former for genbrug.
Det på p. 566-567 omtalte indskud fra 9/12 1954 fortæller tydeligt, at læseren
skal opfatte disse kapitler i Årstidene som selvbiografi, erindringer om en problematisk periode; at der er indbyrdes sammenhæng mellem teksterne, således
at de skal ses som en helhed, fremgår flere gange, for eksempel gennem superkargo Andersen-figuren, sammenligningerne mellem Puerto Rico og Barbados
og St. Lucia, og henvisningerne til de to blinde passagerer (Årstidene hefte 11/12,
s. 32, 58, 60). Hvis man med dette in mente ser på “Fra Sct. John’s til San Juan”
(s. 15-32), betyder det, at nu er det Sandemose, der skal rejse til Misery Harbor for
at smadre et kranium. Det er også Sandemose, der står for en periodisk vældig
konsumption af alkohol og en gang i sin ungdom var blind passager, ligesom
det er ham, der i St. John’s har oplevet de “abnorme følelser” (s. 15), som senere viser sig at have sammenhæng med, at han benyttede tiden til at indlede et
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forhold til to kvinder; han fortæller også åbent, at han hjemme i Norge sad fast
mellem to andre kvinder (s. 31).
Den gennemsnitlige Sandemose-læser kan i midten af 1950’rne ikke have
vidst noget om sidstnævnte kattepine, som første gang blev omtalt på tryk i
1972, i forordet til Som et neshorn med hjernebetennelse; i Mannen fra Jante og i
Janteloven er elskerinden omtalt ved navns nævnelse, Karen Lange. Den del af
historien kan altså – nu – tages for gode varer (og det er vel heller ikke usandsynligt, at Sandemose charmerede sig til et par erobringer i St. John’s). Den
periodevise afhængighed af alkohol er heller ikke længere nogen hemmelighed.
Men skal omtalen af et kranium og Misery Harbor på linie med ovenstående ses
som en indrømmelse anno 1954 af, at Sandemose var morder, og at det hele ikke
kan hænges op på Espen Arnakke?
Sådan ser det ud. Og selv om Sandemose som ovenfor nævnt udelader gensynet med Misery Harbor i Årstidene hefte 11/12, gør han ellers ikke meget for
at bringe læseren ud af vildfarelsen; for eksempel meddeler han hverken i heftets forord eller i “Bokliste med kommentar” – ellers et meget passende sted – at
de fire kapitler er hentet fra Brudulje; ved at forsyne dem med titler, der udelukkende henviser til geografi, sørger han for en tilsyneladende nøgtern indfaldsvinkel, og et enkelt sted dukker hans eget navn op (Årstidene hefte 11/12, s.
71; i Brudulje, s. 137: “Espen”).
Johannes Væth opsummerer transformationen fra Brudulje til Årstidene med,
at Sandemose lægger “endnu en alen til sin mytes vækst.” (Forord til Som et nes horn med hjernebetennelse, s. 10). Man kan også sige, at indtil Felicias bryllup er de
fire kapitler hans mest gennemførte forsøg på at lege mystifikator og pirre læseren – jf. det ovenfor citerede indskud i “Barbados”. Og på den ene side har
Sandemose for vane at sige, at En flyktning krysser sitt spor er en roman, og at han
derfor ikke kan tage sig af nykøbingensernes forargelse, hvis de sammenligner
deres hjemby med Jante; på den anden side hævder han i Årstidene hefte 11/12,
at han skriver selvbiografi og nævner i forbifarten noget om at grave et kranium
op i Misery Harbor.
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Ganske få tror vel i ramme alvor, at Sandemose blev drabsmand på
Newfoundland i 1916-1917; ideen om et mord er blevet grundigt tilbagevist af
både Johannes Væth og Espen Haavardsholm. Men når forfatteren i 1954 skal
gengive sin 1938-rejse, lever han sig åbenbart bedst ind i sindstilstanden fra
dengang ved at antage Espens skikkelse – den Espen, der i de første kapitler af
Brudulje ikke vover at krydse sit spor og derfor rømmmer endnu en gang. Man
kan også gætte på, at arbejdet med 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor,
hvorunder partierne fra Der stod en benk i haven omskrives fra 3. til 1. person, har
spillet en rolle.
I forbindelse med den selvbiografiske genre og dennes vanlige karakter af
tilbageblik fra en aktuel skrivesituation, viser kapitlerne i Årstidene hefte 11/12
en ejendommelighed vedrørende tidsplaner. Selv om denne endelige version af
rejseartiklerne stammer fra 1954, er det næsten konstant 1938-tidsplanet, der
tages som udgangspunkt, præcis som i romanen. S. 40 hører man for eksempel
om “de gamle byene i Europa – den dagen de alle skal bli bombet.” I Brudulje en
ond anelse om anden verdenskrig – for læseren af Årstidene snarere en profeti
om den tredje? Derimod fremgår den aktuelle skrivesituation kun ganske få
gange; i tillæg til det flere gange omtalte indskud af 9/12 1954 drejer det sig om
en af de ganske få tilføjelser i “Porto Rico” (som bygger på Brudulje, s. 85-109),
hvor der efter de mange sider i præteritum pludselig står en sætning i præsens:
“Ikke vet jeg hvor mange ganger jeg sønvløs har stirret meg blind efter neste
havn, – som jeg ikke ønsket å nå.” (Årstidene hefte 11/12, s. 48). “Santa Lucia”
indeholder på s. 53 en parentes på 12 linier omhandlende racediskrimination og
en sætning om den tyske besættelse; og endelig er der i “Barbados” (forlæg
Brudulje, s. 112-154) en nyskreven indledning i præsens, samt s. 71-72 en henvisning til anden verdenskrig og en endnu mere aktuel kommentar vedrørende
Indokina og Korea.50
Med disse indskud og tilføjelser gøres den “selvbiografiske” indfaldsvinkel
endnu mere intrikat: Det ser ud til at være erindringer fra før krigen, der yderst
sparsomt tilføjes nyere
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erfaringer eller refleksioner. Det fortællende jegs viden og udsyn er ellers i
kapitlerne i Årstidene begrænset til, hvad han ved i 1938; der er for eksempel
ingen antydning af, om problemet med de to kvinder hjemme i Norge finder en
løsning; angående flugten fra Newfoundland og ønsket om aldrig at komme der
mere har Årstidene en tilføjelse: “(Og så var jeg der likevel to måneder efter).” (s.
30). Men det røbes ikke, om tilbagekomsten til Newfoundland rummer et gensyn med Misery Harbor – eller for den sags skyld et forsøg på at finde et kranium.
Af de fire kapitler er det “Fra Sct. John’s til San Juan” og “Porto Rico”, der tættest følger Brudulje.51 Også i “Santa Lucia” og “Barbados” er der lange passager,
der overtages uændret, men samtidig kommer der kludder i geografien, da
romanens rejserute ændres: I Årstidene hefte 11/12 er fortælleren s. 33 på vej fra
Puerto Rico til Barbados, hvorimod han s. 49 nærmer sig Santa Lucia. Dette
kunne selvfølgelig skyldes en pludselig ændring i rederiets planer, men den
manglende konsekvens fremgår af, at ifølge s. 51 og 58 finder opholdet på
Barbados sted efter dagene på Santa Lucia, mens det af s. 60 fremgår, at turen går
direkte fra Puerto Rico til Barbados.
Det er svært at gennemskue baggrunden for denne forandring, som altså
afstedkommer lidt glemsomhed hos forfatteren. En medvirkende årsag er
måske, at avisartiklen “Første dag på Santa Luzia” som nævnt p. 576 anvendes
tre forskellige steder i Brudulje; da Sandemose i 1954 udformer “Santa Lucia”,
følger han imidlertid ikke romanens komposition, men går tilbage til strukturen
fra 1938-artiklen (med indledningen til søs, kort før ankomsten til øen). Det
afsnit, der i artiklen skildrer en oplevelse på St. Lucia, men i Brudulje (s. 128-130)
på Barbados, udelades helt fra Årstidene.
Desuden virker det mindre gennemtænkt, at to af personerne i Brudulje, Ole
fra Haugesund og den unavngivne superkargo, i Årstidene kombineres til
superkargo Vincent Andersen. Det formelle og det forsorne indgår en uhellig
alliance: Vincent er i nogle passager korrekt, overbebyrdet og naiv – når han er
superkargo a la Brudulje – og i andre passager en drikkebror, der
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kender til Barbados’ bordeller og strande – a la Ole. Hertil kommer det ulogiske i, at han ligesom i romanen træder ind i handlingen kort efter afsejlingen fra
Newfoundland, men i Årstidene først præsenteres ved navn, da han befinder sig
på Santa Lucia.
Kombineringen af de to figurer forekommer dermed at være en eftertanke hos
Sandemose, efter at han har gjort sig færdig med “Fra Sct. John’s til San Juan”
og “Porto Rico”, men Vincent Andersen har andre inkarnationer.
Fristeren
Den første findes i “Flukten fra Barbados” (Verdens Gang, julen 1949):
“Andersen kan vi kalle kapteinen, men han het noe annet. Han var
norsk, men hadde liten forbindelse med hjemlandet efter at han var blitt
fransk gift og hadde sin virksomhet i Søramerika. Han var mellom 40 og
50 og ble stadig titulert kaptein. [...] Nu drev han med olje.”
Den 40-årige jeg-fortæller har truffet Andersen og hans kone Suzi på
Barbados, og Andersen kommer med et forslag om, at han, konen og jeg-fortælleren skal slå sig ned om bord på en skonnert og sejle med fragt på Stillehavet –
eller rettere sagt, jeg-fortælleren behøver ikke at være økonomisk involveret i
købet af skuden, og om bord behøver han ikke at rebe et eneste sejl, men skal
bare hygge sig med at skrive og på den måde bidrage til de fælles indtægter.
Novellen omhandler først og fremmest en fristende drøm, selv om der inden
for tekstens sammenhæng ikke er hentydninger til problemer hjemme i Norge,
som det kunne være rart at slippe for. Omsvinget er brat: “En kveld på stranden
med Suzi visste jeg at den siste tvilen var dødd ut av meg, men neste formiddag
rømte jeg fra Barbados.” Ordet rømte er et kraftigt udtryk, og først på novellens
andet tidsplan – efter krigen – hører vi, hvad fortælleren flygtede fra: Fristelsen
til at ombytte norsk
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geografi og dyreliv med Stillehavets paradistilværelse. Eller som det opsummeres: Han ville aldrig komme til at hente sit juletræ i en snefyldt skov.
Uden at det udtales direkte, spiller Suzi også en rolle; hun er adskillige år
yngre end ægtemanden og “ganske farlig for menn.” Men samtidig står der intet
om, hvorvidt Andersen og Suzi virkeliggør deres fantasi på egen hånd. Først
flere år senere synes fortælleren, at de to andre har set, at han bar på en drøm –
men uden at de kunne finde ind til kernen i den. Og måske gjaldt Andersens
opfordring tillige en ménage à trois, således at afslaget ikke bare skyldes de allerede nævnte ting, men også var en afvisning af fremtidige komplikationer?
Der er et par elementer fra Brudulje, der optræder her: Ole som olieagent, forretningsmand og forhenværende kaptajn, samt beskrivelsen af Barbados-stranden ved nat. Fra “Tropenatt” stammer et afsnit, som hverken anvendes i romanen eller i Årstidene, om at købe en skonnert og sejle rundt i Polynesien; tilmed
er der i “Tropenatt” en profeti om den konflikt, som jeg-fortælleren forudser i
“Flukten fra Barbados”: “Det måtte være to [kvinder om bord på skonnerten],
mente jeg, for at det ikke skulde bli noe tull. Du må være syk, mente Ole. Med
to blir det for alvor tull. Enten skal det være tre eller bare én.”
En ændret version af “Flukten fra Barbados” anvendes senere som del II af
“Urolige hjerte” (Årstidene hefte 7/8);52 her har jeg-fortælleren lært at kende
Andersen under en skibsrejse langs den amerikanske østkyst og opfordres til at
rejse med fra en unavngiven caribisk ø til Barbados. Her tilbringer de nogen tid
på bordeller, vel at mærke med at drikke og høre musik, indtil Andersen kommer med sit forslag om skonnerten.
Der er i denne version en undertone af, at fortælleren lever et temmelig rodet
liv, og at han derfor er stærkt fristet: “Bryte ut! Bryte ut en gang for alle.” (s. 26).
Der er her ikke tale om nogen flugt fra Barbados, men begrundelsen for det
endelige nej til Andersens forslag er, at fortælleren i Stillehavet ville blive en
fredløs og “med en dyp spaltning i sinnet aldri kom til å skrive noe som helst.”
(s. 26). Hermed er det kunstneriske
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ambitioner og ikke det norske landskab, der gør udslaget – i hvert fald på overfladen, for Suzi spiller en lige så diskret og fascinerende rolle som i den første
version. – I tilgift til de ovenfor anførte elementer genkendes fra Brudulje i denne
version mødet med superkargoen om bord på skibet, der damper sydpå, og de
ulidenskabelige timer på bordellerne.
En Vincent Andersen-inkarnation forekommer endvidere i “Skjebnetro”
(Aktuell nr. 31, 25/7 1964). Det er en epistel, der er udformet som et selvbiografisk tilbageblik; jeg-fortælleren rejser kort før anden verdenskrigs udbrud med
skib fra Newfoundland til Caribien og bor på Barbados sammen med nordmanden Vincent Jørgensen, forhenværende kaptajn, nu forretningsmand, som
drømmer om at købe en skonnert og “drive handel mellom Stillehavsøyene og
ha med sin kone og meg.”
Denne version er langt mere komprimeret end “Flukten fra Barbados”; at fortælleren er rastløs skyldes anelsen om den kommende krig, der er ingen antydning af andre problemer, Jørgensens kone omtales ikke som en eventuel femme
fatale, og planerne om Stillehavet er tilsyneladende mere fascinerende gennem
indlevelse i Jørgensens drømme end som en personlig fristelse. I epistlen hører
man desuden, at det blev ved drømmene og at Jørgensen efter krigen døde i
USA – modsat “Urolige hjerte” II, hvor Andersens senere skæbne er usikker og
fortælleren har efterlyst ham “noen ganger” – og sammenlignet med både 1938
og 1954 bringer epistlen igen rod i rejseruten ved at lade Jørgensen tage til
Newfoundland, mens fortælleren fortsætter til Sydamerika.
“Skjebnetro” koncentrerer sig i højere grad om et dramatisk optrin i et bordel,
som til at begynde med beskrives på samme fredelige og kyske måde som så
mange gange før – indtil der bliver slagsmål, en variation af tidligere beskrivelser:
“Det var min gule venninne som plutselig
holdt dette orgiet med
en annen pike. De hylte.

“Det var den gule venninnen hans [Espens]
som plutselig holdt
denne orgien med en

“Da hendte det noe
som forandret alt som
et lyn og som jeg siden
unngikk å skrive om.
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Den overfalte rev av sig
den ene skoen, og fienden gjorde det samme.
[...] Med sin høie hel er
den et ypperlig våben.
[...] Det var hevede sko
over det hele nå. [...] Så
stod vertinnen midt i
tummelen som en
Harald Hildetann, og
kampen blev avblåst
like bratt som den
startet [...] Et par som
straks efter tok av sig
skoene en gang til, blev
kastet ned over trappene av musikken [...]
iallfall forlot vi dette
livlige stedet til tonene
av Deilige møy på Kosterøy.”
(“Tropenatt”).

annen pike. De hylte.
Den overfalte rev av sig
den ene skoen, og fienden gjorde det samme.
[...] Med den høie hælen var den et ypperlig
våpen. [...] Da stod
vertinnen midt i larmen som en valkyrje,
og kampen blev avblåst
like brått som den
startet [...] Dirigenten
ropte noe til den gule.
[...] Hun stod foran
ham nå og stirret, med
åpen munn. Han langet
ut, hun brølte og falt.
Blodet sprutet fra munnen. [...] Ole og Espen
forlot det livlige stedet
til tonene av Deilige
mø på Kosterø.”
(Brudulje, s. 149-150;
med få ændringer også
i “Barbados”, Årstidene
hefte 11/12, s. 77-78).

Rystelsen har nok rent
øyeblikkelig vært for
sterk. Ute på golvet var
et par kommet i krangel. Piken bøyde seg
kjapt og rev av seg den
ene skoen. [...] Hun rettet med skoen et rasende slag mot mannens
hode, en stor, bred og
kullsvart neger var han,
mens hun nærmest var
gul. [...] Vi hørte pannebeinet brakk på mannen eller trodde vi bare
vi hørte det? Iallfall ble
hælen på skoen sittende fast i hodet hans
over venstre øye, og
piken slet desperat for
å få den løs mens mannen falt. Den dinglet
fram og tilbake over
ansiktet hans da han
gikk i golvet. Han var
død på stedet. Jørgensen langet ut og grep
meg i armen: Nu gjelder det å komme ut!”
(“Skjebnetro”).
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Der er en stigende dramatik over de tre skildringer, når man læser dem i kronologisk rækkefølge, men selv da blodet sprøjter i Brudulje, står optrinnet for
Espen i et så bizart lys, at der er plads til en komisk pointe. I “Skjebnetro” ender
det derimod med mord, og senere forekommer det jeg-fortælleren, at episoden
er et varsel om anden verdenskrig – som derved kommer til at lægge en skygge
over stemningen og oplevelserne i 1938. Med sætningen om, at hændelsen
aldrig før har været beskrevet, rykkes der desuden ved de tidligere versioners
sandhedsværdi og deres indhold af barok humor: Først nu, 26 år senere, kan fortælleren berette, hvad der virkelig skete (alt imens man nemt kan forestille sig, at
i virkeligheden kan det have været et harmløst slagsmål, eller for den sags skyld
slet intet slagsmål – men det er en anden historie).
Anonym superkargo (1938), Ole fra Haugesund (1938), kaptajn Andersen
(1949 og 1953), Vincent Andersen (1954), eller Vincent Jørgensen (1964): Han kan
forandre baggrund og identitet, være to eller en, alt efter omstændighederne,
men først og sidst er der elementet af fristelse. 1938 fremstilles som et år, hvor
muligheden for en dramatisk kursændring i livet var til stede, og i “Skjebnetro”
opfattes den personlige skæbnes mini-format tilmed på baggrund af verdenspolitikken.
1938-rejsen i andre epistler og sørlandsbreve
Elementet af skæbne er også væsentligt i en anden epistel fra 1964, “Den hvite
barkentineren” (Aktuell nr. 21, 16/5 1964), hvori den første drøm om Caribien
tidsfæstes til 1916: På grund af destinationen bliver barkentinen med den symbolske farve fortællerens foretrukne skude i Ålborg havn, og kun et sammentræf
af uheldige omstændigheder gør, at han i stedet får hyre på den møgbeskidte
ligkiste Ragnar. Eller var han uheldig? Han overlevede
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svineriet på Ragnar, men barkentinen nåede aldrig frem. På den anden side ville
den måske ikke være forlist, hvis Sandemose havde været om bord?53 “Det er
ingen novelle jeg skriver. Det er minner jeg beretter”, forsikrer Sandemose, og så
er det jo bedst at være skeptisk, men under alle omstændigheder antedateres i
denne sene epistel kombinationen af Caribien som mål for længsler og et livsforløb med mulighed for afgørende ændringer.
1938-rejsen spiller en større eller mindre rolle i tekster i Aktuell i slutningen af
1940’erne, hvori episoder fra de oprindelige avisartikler og/eller Brudulje varieres.
I et sørlandsbrev bliver ponyen Låke nettet med en æselstrigle, som er indkøbt på Barbados på et tidspunkt, hvor fortælleren egentlig har brug for en kam.
Stemningen i teksten er betydelig bedre end i den passage i Brudulje, hvis
udgangspunkt er det samme:
“Han hadde gitt kammen sin til en
pike, og gikk inn for å kjøpe en ny. [...]
Straks kom det rokkende inn i butikken en man uten bein og betlet hatefullt. Espen så på vraket, det vridde
afrikanerfjeset, det glitrende knivblikket [...] Ekspeditrisen kom. Hun
var gul, og hadde det tomme, ferdige
ansiktet som en ser i bedehus, en
skuffet lærerinne, trett av barn. [...]
Hun så enda mer fattigslig ut fordi
hun hadde rødlakkerte negler og rødmalt munn.”
(Brudulje, s. 129).

“En kan spørre hvorfor jeg reiste til
Vestindia og kjøpte en eselstrigle –
det var på Barbados – og svaret er
liketil. En kveld var det en gul mulatpike som fikk kammen min, og en
kan jo nå spørre igjen: Hvorfor fikk
hun den da? Jo, jeg syntes hun skulle
hae noe til minne, og så gav jeg henne
kammen, med hvilken hun erklærte
seg tilfreds. Følgelig måtte jeg neste
morgen ut og kjøpe en annen, men
kom inn til en neger som bare solgte
børster og strigler. Jeg så på noe som
hadde en fjern likhet med en kam og
kunne brukes som en sådan, om en la
godviljen til, og jeg spurte hva det var
for noe: That’s for a donkey, sa negeren (som hadde hvitt skjegg).”
(Aktuell nr. 9, 4/5 1946).
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Væk er de flossede nerver og Espens rastløshed; i stedet er der en romantisk
og pudsig erindring, fortalt i et afslappet tonefald.
I et andet sørlandsbrev undergår den tidligere omtalte strandscene, hvori
dødsdriften spiller en væsentlig rolle, en markant forandring, da lyden af en
rasende bisværm inde i væggen på Kjørkelviks skrivehytte sætter nogle associationer i gang:
“[...] som når bølgene en månenatt faller inn over de hvite strendene på
Barbados. Å Barbados...palmene som lutet ut over den hvite sanden
under fullmånen, og synderen som badet med en mulattpike [...]”
(Aktuell nr. 19, 21/9 1946).
Lokaliteten er den samme, men den mandlige ledsager og dødsdriften er her
erstattet med en mulatpige. Erindringen resulterer i to ting: Dels en overbevisning om, at Kjørkelvik nu alligevel er langt bedre end Caribien, dels en beslutning om ikke at aflive bierne, som det først var meningen, men derimod at tage
sig pænt af dem. Lyden har gjort fortælleren mildere stemt, og uden at han selv
siger det, kan han nu have både sit nuværende paradis og associationerne til det
tidligere.
Mere generelt hedder det i et senere sørlandsbrev, at “Sørlandet på sine steder
kan være et norsk Vestindia. Derimot kommer jeg vel aldri til å kunne forklare
helt hvorfor det er slik.” (Aktuell nr. 17, 20/8 1949). Udgangspunktet for teksten
er oplevelsen af en frodig højsommerdag, hvilket i sig selv kan give associationer om Caribiens varme, men hertil kommer “en dyp og salig tretthetsrus”, hvor
der er fri bane til erindringen om at fange flyvefisk nær Martinique – jf. Brudulje,
hvor Espen oplever øen som et drømmesyn og indbegrebet af fred (s. 107-108).
Forskellen mellem Espen og sørlandsbrevets forfatter
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er imidlertid, at mens førstnævnte i sin rastløshed opfatter Martinique som et
paradis, fordi han kun passerer øen på afstand, er jeg-fortælleren i sørlandsbrevene fyldt med taknemmelighed over, at Kjørkelvik har opfyldt alle hans drømme.
Også i sørlandsbrevet af 1/5 1948 er det hverdagen på Kjørkelvik, der sender
tankerne en halv snes år bagud. I dette tilfælde er det lugten fra et bål, som får
fortælleren til at mindes skovafbrænding på Puerto Rico; i Brudulje er dette et
syn med skræmmende associationer: “Brannene brøt ut som i oljedepoter [...]
kunde en se sånt uten å tenke på de gamle byene i Europa – den dagen de alle
skal bli bombet. Oppe i den dunkle natta svever en sky, den drypper blod over
brannen [...]” (s. 97). I 1948 kunne man måske forvente noget om profetiens
opfyldelse, men i tråd med naturglæden og den harmoniske stemning i teksten
får man i stedet en flimrende, eksotisk beskrivelse, der kun i en bisætning rummer noget dystert:
“Men bål i en tropenatt er liksom bare en teaterforestilling som fortsetter hele dagens glødende og fargerike teater med kolibrier og kulørte
mennesker og rhum-swizzle og lydløs trafikk på nakne føtter, og en fløtefarget kvinne som hadde kastet seg ut fra stor høyde og lå drept i
gaten som om hun sov.”54
En anden episode fra Brudulje gengives derimod mere ordret i et sørlandsbrev
fire uger efter (Aktuell nr. 11, 29/5 1948); heri ser fortælleren et jagerfly med en
røghale og erfarer kort tid efter, at det er styrtet ned. Nyheden fremkalder erindringen om en dramatisk flyrejse mellem Hamburg og Amsterdam, hvorpå teksten slutter med fortællerens fredfyldte bevidsthed om at være en nisse, der lister rundt i stalden på Kjørkelvik og har opnået sine drømmes mål, “det en endelig nådde hjem til og aldri kan svike.”
I 1938 hedder det først om flyturen København-Hamburg: “De dukket under
en gang, men der var det verre, med piskende regn. Der lå en liten kirke med en
kirkegård, hvor en klynge mennesker
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under paraplyer holdt på å begrave en.” (Brudulje, s. 23). På den videre tur til
Amsterdam går flyet “lavt over veldige myrer som var skåret i rektangler av
milelange grøfter. Det fantes ikke et hus, bare noe som lignet en fangeleir et sted.
[...] Et par ganger blev Espen nervøs, de nærmet sig jorda med sånn hast at det
kjentes som fall -” (s. 33).
I sørlandsbrevet kombineres de to beskrivelser; flyet er så tæt på jorden, at fortælleren kan tælle, at det drejer sig om seksten mennesker på kirkegården, og
der er en tilføjet krølle:
“[...] hele tiden så jeg tydelig for meg hvordan vi skulle storme avsindig
brølende under nye seksten oppslåtte paraplyer inn gjennom en åpen
kirkedør og gi kirkesangeren plass på forsiden i New York Times.”
(Aktuell nr. 11, 29/5 1948).
Set på afstand er der overskud til den drastiske humor, og efter den mirakuløse overlevelse er fortælleren nu faldet til ro i den ovenfor omtalte fredelige
eksistens som en staldnisse, som det er svært at forestille sig foretage flere dramatiske rejser. – I betragtning af at flyet ville styrte ned i Tyskland eller Holland,
kunne man snarere forestille sig nyheden om den uheldige kirkesanger i europæiske aviser. Er sætningen mon en diskret hentydning til, at Sandemoses portræt og en rosende anmeldelse af A Fugitive Crosses His Tracks 12/7 1936 prydede forsiden af The New York Times Book Review?
De tre sidste erindringer fra rejsen drejer sig om Newfoundland og hjemturen.
Under sin rejse til Fogo tilbringer Espen nogle deprimerende dage i
Twillingate på New World Island; pensionatsværten truer ham, fordi han
anvender sin skrivemaskine om søndagen: “Espen tok alvorlig til gjenmæle, og
blev straffet med skitten mat. [...] En måtte selv finne ut hvordan en skulde
komme fram. Reisen mellem øyene vilde aldri ta slut.” (Brudulje, s. 182-183). Det
dystre sceneri for Espens nervebetonede tilstand er bibeholdt, da Sandemose
giver Twillingate dens bekomst i et sørlandsbrev
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(Aktuell nr. 20, 2/10 1948), men der tilføjes nogle detaljer, der drejer den i en
humoristisk retning, ikke mindst fordi fortælleren er en mere tam person end
Espen, da han får skriveforbud og kun har omverdenen til adspredelse:
“[...] jeg glodde på våte rullestein og på en våt mann som gikk forbi med
en våt klippfisk i handa [...] mens mannen neden under blåste utrettelig
på basun i daglang og umedgjørlig konkurranse med de ustemte saksofonlåtene fra våte sauer. Det var sabbat hele dagen.”
Også i denne tekst sættes erindringen i relief af livet på Kjørkelvik; set under
ét er udgangspunkterne for detaljerne i disse sørlandsbreve de samme som i
romanen, men fortællerens harmoniske liv en halv snes år efter rejsen kaster et
forsonende skær over oplevelserne. Enkeltepisoderne kan varieres på en måde,
som tydeligt nok ikke er mulig, når rejsen under ét genoplives i Årstidene.55
I sørlandsbrevet i Aktuell nr. 25/26, 10/12 1949 (med små ændringer:
“Urmakeren i Botwood” i Årstidene hefte 9/10) rumsterer anden verdenskrig på
to forskellige måder i tilbageblikket til 1938.
For det første klarer jeg-fortælleren sig snarrådigt uden om heil-disciplinen
om bord på et tysk skib fra Botwood til Bristol: “Jeg tok et overblikk over mannen [skipperen] og forklarte ham pent at Hitler jo ikke var min fører. Skulle jeg
heile for noen måtte det bli Haakon.” (Sandemoses fremhævelse). For det andet
tilbringer han størstedelen af sin ventetid før sørejsen hos den lokale urmager i
Botwood; tidsbegrebet bliver væsentligt, mens der lades op til krigen, som alle
ved kommer. – Udgangspunktet for de to erindringer er, at et vækkeur indkøbt
dengang er gået i stå og forsøgt repareret af fortælleren, der nu sidder og kikker
på smådele. Symbolsk kunne det ødelagte vækkeur betyde, at dengang er et helt
overstået stadium; krigen er forbi, hans egne livsvilkår er anderledes – selv storebrødrenes nedvurdering af lille Aksels evner ses i et humoristisk lys. Det er
imidlertid
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også muligt, at dette er en overfortolkning, og uret ser i al fald ikke ud til at have
en funktion på linie med de ure, der nævnes i En flyktning krysser sitt spor (se
Høyt på en vinget hest, s. 100-101).56
Også i epistlerne fra 1958-1960 og 1962-1965 støder man på ekkoer af 1938artiklerne og/eller Brudulje; der er ingen grund til at opremse de mange enkeltstående sætninger fra forskellige sammenhænge, men ét eksempel kan gives på,
hvordan detaljer dukker op selv et kvart århundrede efter rejsen:
“Gråspurven var like frekk
som hjemme, den slo sig ned på bordet og åt av sukkeret. Den var en
slektning av den nordiske, stemmen
var vakrere, fjærene strittet ikke. Den
hadde tilløp til metall-farver, var
slank, og snar i bevegelsene. Det var
en gråspurv, men en annen rase [...]”
(“Tropenatt”; Brudulje, s. 153).

“I Syden og på de vestindiske øyene
endret gråspurven forresten karakter.
Den anla seg noen metallfarger og en
mindre vulgær pipping, men på
Barbados og Santa Luzia kjente jeg
den lett igen som vår hjemlige husmannsfugl [...]”
(“Zoologiske betraktninger”, Aktuell
nr. 41, 5/10 1963).

“Oslo er neste havn”: Slutningen på Brudulje
Endelig er der “Oslo er neste havn” (Edda 1947), dagbogsblade fra Bristol,
24/7 og 25/7 1938, og fra S.S. Blenheim på ruten Newcastle-Kristiansand-Oslo,
26/7 og 28/7 (den sidste dato, som Sandemose anfører, er ganske vist “27. juli”,
men det næstsidste underafsnit har betegnelsen “Midnatt”, og det sidste har
“Natt”). Rejsen over Atlanten er slut, men der er kun en enkelt henvisning til det
skib, som jeg-fortælleren i det ovenfor omtalte sørlandsbrev går og venter på i
Botwood.
“Oslo er neste havn” er den eneste tekst, der i dagbogsform skildrer oplevelser fra 1938-rejsen; og hvis man sammenligner med Sandemoses utrykte,
autentiske dagbogsoptegnelser gennem årene,
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er der ingen tvivl om, at den er lige så omhyggeligt bearbejdet som for eksempel Thorkild Hansens De søde piger og Et atelier i Paris. Den indeholder allerede
på de første par sider alle de gængse dagbogsingredienser:
1) En opsummering af nylige hændelser: “Vi kom inn igår eftermiddag. [...]
Jeg slapp ikke fra båten før imorges.”
2) Henvisninger til den aktuelle skrivesituation: “Jeg har satt meg ned i
salongen med et glass. [...] Nu strømmer alle tredve-førr mennesker inn i spisesalen.”
3) Henvisninger til den nærmeste fremtid: “[...] jeg kan ikke få ordnet noen
formaliteter før imorgen.”
4) Generelle refleksioner: “Jeg har lagt merke til en grunnleggende forskjell
mellom skandinaver og engelskmenn.”
5) Introspektion: “I tredve år har jeg slitt som en hest for å bli som andre.”57
På adskillige punkter er der sammenhæng mellem “Oslo er neste havn” og
tekster publiceret i 1938; i ét tilfælde er der endog tale om, at en pointe ikke giver
synderlig mening for en læser, der ikke har de næsten ti år gamle tekster i hovedet: “Nu er klokka ni og jeg har spist noe som het kylling [...] Måkene smakte
ikke helt sånn på Labrador.” Dette lyder i første omgang bare, som om dagbogsforfatteren har udvidet sit gastronomiske kendskab under den netop overståede rejse, men hentyder til en sætning i “Torskefiske” – som i øvrigt ikke
finder sted ud for Labrador, men ud for Fogo: “De spiser måkene, og sier de
smaker som kylling. Jeg forsøkte en dag å sette tennene i stekt måke, men har
ikke oplevd å få newfoundlandsk kylling. Det er jo tenkelig den smaker like
underlig.” (Også anvendt i Brudulje, s. 218-219).
Andre detaljer, der henviser til artikler og Brudulje, er omtalen af newfoundlændernes mangel på renlighed (jf. “Gamle Mands Ø” og Brudulje, s. 206-207) og
af Barbados; kommentaren i “Sel” vedrørende Fortællinger fra Labrador har også
en parallel: “[...] ens inntrykk av naturen og dyrene er nesten uhjelpelig preget
av slett litteratur”; og forfatterens image dukker op et par steder, dels da hans
eget navn er det første, han opdager, da
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han for første gang i månedsvis ser en norsk avis, dels i en sætning om, at norske psykoanalytikere opfatter ham som “en uvitende ignorant” (jf. p. 487).58
Men det vigtigste aspekt af “Oslo er neste havn” er, at teksten med ni års forsinkelse leverer den slutning på Brudulje, som bogen ikke selv indeholder – hvilket fremgår, hvis dagbogsnotaterne sammenlignes med romanens s. 5-40, der
bl.a. indeholder Espens vision: “Hans drøm om framtia var å bo alene i en hytte,
et ensomt sted i skogen hvor et menneske var en forundring i landskapet. [...] en
dag skulde han sitte i hytta og ha det bra.” (s. 6-7). Da dagbogsforfatteren nærmer sig Norge, er han fyldt med bange anelser:
“Jeg sank sammen i grublerier, og veide min angst for å komme hjem.
[...] Tankene kan ikke holde Oslo fast, de går automatisk videre til en
hytte i fjerne skoger. Forsøk med alt annet enn arbeid gir bare ulykke.”
(“Oslo er neste havn”).
Dagen efter er ønsket om isolation endnu mere udpræget, eftersom det kommer til udtryk i længslen efter at sidde på en ø og blive til klippe.59 Teksten
munder ud i en melankolsk konstatering af at være en outsider, eftersom andre
på skibet snakker om, hvor det dejligt det er at komme hjem.
Det andet element, der forbinder romanen med “Oslo er neste havn”, er
drømmen i flyet om den nedblæste antenne og den tavse station (Brudulje, s. 3738); da Espen et par uger senere ankommer til Newfoundland, hæfter han sig
ved senderen på Signal Hill, men afbryder den tanke, som han er ved at formulere og ønsker, at han straks kunne rejse retur. Herefter er der ikke mere om
tavse sendere – i romanen; men i “Oslo er neste havn” kommer billedsproget
frem igen: “Det er et menneske som ikke lenger er i forbindelse med meg.
Utstrålinger som ikke lenger kommer, en brutt forbindelse. En sender som er
blitt taus.” Og på grund af tekstens opbygning bliver den tavse sender centralpunktet.
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Som nævnt strækker “Oslo er neste havn” sig over næsten fire døgn.
Notaterne fra de to dage i Bristol optager cirka en tredjedel og rummer de mest
nøgterne rejsekommentarer og indtryk fra byen og omegnen; tonefaldet er let
humoristisk, 24/7 hører man om en varm sommeraften, og 25/7 står solen højt
på himlen. Uroen kommer ind i billedet om bord på skibet – notatet for 26/7 fylder lidt under en tredjedel af teksten og rummer den første henvisning til den
tavse sender.
Problemet er så påtrængende, at tråden tages op den næste dag, og 27/7 griber dagbogsforfatteren til pennen ikke færre end seks gange, hvortil kommer de
afsluttende linier fra de første timer af 28/7 – i alt over en tredjedel af den samlede tekst. Det første notat fra 27/7 er morgen eller formiddag, herefter følger
“Eftermiddag”, “Senere”, “Kveld”,60 “Klokken 22”, “Midnatt” og endelig
“Natt” (dvs. 28/7). Forløbet er tegn på en stigende panik i forsøget på at holde
fast i noget og nå til en erkendelse, inden skibet lægger til kaj i Oslo.
Der startes med en erindring om en ti år gammel hændelse, hvor “eterbølgen
[...] forstummet plutselig og kom ikke igjen.” (Jf. p. 293-294). Herefter åbnes for
den aktuelle situation: “En lettelse over at det er en stasjon som ikke sender mer.”
(Sandemoses fremhævelse). Og til sidst, før landgang, tvivlen om, hvorvidt det
er den anden sender, der alligevel kalder, og om dagbogsforfatterens modtager
har været midlertidigt ude af funktion. Meget symbolsk begynder det at blæse
op, og det er tilmed en hjemlig lyd. Eller overført til Brudulje-sammenhæng: Det
er kun muligt at flygte for en tid, fortabe sig i eksotisme eller kropsligt slid, før
konfrontationen med problemerne bliver uundgåelig. Espen får lov til at blive
på Fogo, men regningen havner hos dagbogsforfatteren.
Espen Arnakke i flere udgaver
Hvis man ser på 1954-versionerne i Årstidene hefte 11/12 som et spil med
identiteten, er det værd at kaste et blik på forordet til 1955-udg. af En flyktning
krysser sitt spor, eftersom der i dette og foregående kap. ofte er henvist til Espenbøger nummereret 1-4.
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I forordet fortæller Sandemose, at han i En sjømann går i land brugte “noe selvbiografisk stoff, særlig i begynnelsen, mindre utover i boken.” (En flyktning krys ser sitt spor, 1955-udg. s. 11). Senere hedder det:
“Straks boken [1933-udg.] var sendt ut levde stoffet opp igjen, og jeg så
at jeg langtfra var ferdig med det. Det ble da ikke bare til Der stod en
benk i hagen som før nevnt, men også et utall av rettelser og til dels store
tilføyelser i årene som kom.” (1955-udg., s. 16).
Hvilket vil sige, at Sandemose i forordet henviser til Espen-bog nr. 1, 2 og 3.
Brudulje omtales ikke med en stavelse, og i betragtning af, at Der stod en benk i
haven først udkom i efteråret 1937, ville det være mere logisk at henvise til
Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” (1934-1936) i forbindelse med, at forfatteren straks efter udgivelsen af 1933-udg. opdagede, at han ikke var færdig
med stoffet. Men i 1955 omtales disse Espen-kapitler heller ikke; det eneste, der
er tilbage af dem, er som tidligere nævnt “Åtte maskerte dragoner”, der starter
som en novelle i Arbeidets Jul 1935 (se p. 209-214). Da Sandemose i 1955 afrunder
Espen-figuren, gør han det – skematisk udtrykt – på følgende måde:
En sjømann går i land, skrevet i 3. person, får lov til at blive stående som Espenbog nr. 1 – selv om den, som tidligere anført, på væsentlige punkter bliver modsagt og korrigeret af Espen-bog nr. 2 (både 1933- og 1955-udg.)
En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg., sammenskrives med Der stod en benk i
haven; sidstnævnte gennemrettes fra 3. til 1. person og tilsammen bliver de to
bøger til 1955-udg. – der på grund af de forskellige lag og tilføjelser er mindre
stringent end 1933-udg.
Bortset fra “Åtte maskerte dragoner” forsvinder Efterskrift til “En flyktning
krysser sitt spor” helt fra Espen-sammenhængen.
Brudulje er året forinden blevet til erindringskapitler fra
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Caribien og (i mindre grad) Newfoundland og er dermed også ude af Espensammenhængen.
Hvorved man i 1955 står med to “autoriserede” Espen-bøger, der er indbyrdes modstridende, nogle kapitler fra 1934-1936, der i høj grad peger på sammenfald mellem Espen Arnakke og Aksel Sandemose (for eksempel “Sultekunstneren”), samt nogle erindringskapitler, der bygger på Espen-bog nr. 4 i stedet for
på de oprindelige forlæg. Og på grund af dette sindrige redigeringsarbejde bliver det i stigende grad besværligt – eller umuligt? – at finde ud af, hvilket jeg
der fører ordet. Selv om visse anmeldere og nykøbingensere har gjort deres for
at sætte upassende lighedstegn, må man sige, at forfatteren har været en god
elev. Og knap har Espen Arnakke (eller hvem det nu er...) berettet sandheden, så
langt han ser den, før Erling Vik dukker op som et
lige så kompliceret alter ego.
“JUL 1916” OG EFTERFØLGENDE VERSIONER
I kap. 13 note 12 er i forbindelse med “Sømandskaar og Sømandslov” redegjort for, hvorledes de indledende afsnit i “Jul 1916” (Norsk Kommuneforbunds
Fagblad, 11/12 1939) udformes forskelligt i de efterfølgende versioner af denne
tekst. Også elementerne i hovedhandlingen vægtes forskelligt, omend ét træk
går igen: Jeg-fortælleren anklages for at være tysk spion.
Den første version er den korteste. Uden svinkeærinder berettes om den første besværlige tid i tømmerlejren og arbejdskammeraternes harmløse drillerier
om, at udlændingen er tysk spion, indtil handlingen koncentreres om julen,
hvor halvdelen af skovhuggerne (cirka 25) hver tømmer en flaske spiritus i løbet
af nul komma fem. Resultatet er, at de pludselig tager deres flere uger gamle
spøg alvorligt, og fortælleren stikker af: “Jeg har aldri siden vært i tvil om at de
vilde slått mig ihjel. Ennå idag ser jeg de forrykte øinene til Joe, og svermen bak
ham.” Fortælleren tilbringer natten i skoven og overlever nærmest i trods:
Forældrene havde advaret mod at stå til søs, og skipperen ville have godtet sig
over rømningsmandens vanskelige situation. Det meste af julenat går med at
holde modet oppe, indtil alle sover
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og han lister sig ind igen – hvorpå han bryder sammen i gråd.
Tekstens karakter af selvbiografi, og ikke af en novelle i jeg-form, kommer
frem på to måder: De skiftende tidsplaner og elementet af refleksion. Der pendles et par steder mellem 1916 og 1939: “Nå skjer det nesten aldri at slike små seilskuter driver med dette. Den gangen var det regelen.” – “Ennå i 1939 tjener en
newfoundlandsk skogsarbeider ikke over to hundre dollars om året, og i 1916
var det mindre.” Desuden fremhæves den betydning, som 1916-1917 havde for
den senere udvikling: Rømningen i sig selv betyder “en ny livsbane”, og oplevelsen i skoven ses også med den ældres tilbageblik: “Jeg trur mannen tok til å
våkne og blev sig sig selv bevisst denne julenatten i 1916. Man hadde bare sig
selv å stole på.” (Sandemoses fremhævelse).
“Ungdom” (Dagens Nyheter, 30/5 1943) er betydeligt længere, bl.a. fordi det
selvbiografiske præg forstærkes via små digressioner: “Da jeg 22 år senere
besøkte Newfoundland igjen [...]” – “Når jeg nu sitter i Sverige og minnes den
tiden [...]” – “Likevel er jeg to ganger med 25 års mellomrum blitt jaget av to
stormakters hemmelige politiske politi.” Andre digressioner vedrører
Newfoundlands fauna.
Med hensyn til stemning og ordvalg adskiller “Ungdom” sig fra 1939-versionen, som er præget af grålys og tristesse. I begyndelsen af “Ungdom” huskes
fortiden “ofte med et lite smil”, og et par episoder fortælles med en undertone
af humor, for eksempel angående den manglende kyndighed i skovhugst; scenen svarer i øvrigt til September, s. 59-60, hvor det er Røde Fane, der svinger vildt
med øksen.
Skiftet til den dramatiske episode bliver dermed voldsomt: Det er nu ikke
bare halvdelen af skovhuggerne, der har drukket, men alle cirka 50, og anklagen
for at være spion har ikke tidligere været fremsat i drilleri. Fortællerens flugt ud
i skoven skildres også mere indgående vedrørende en timelang forfølgelse og
affyring af skud, og nattens refleksioner fra “Jul 1916” uddybes på en måde, der
svarer til mange af Sandemoses ideer om nazismen: “Mannen ble seg bevisst [...]
I min ensomhet erklærte jeg helt bevisst dumheten krig, og jeg har aldri tapt det
programmet av
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syne.” (“Ungdom”; Sandemoses fremhævelse). Det er den 17-årige anskuet som
forfulgt jøde. I tråd med den udvidede erkendelse er der ikke tale om hjælpeløs
gråd, da han vender tilbage, men om en desillusioneret holdning. – De øvrige
forskelle er mindre væsentlige, men det skal nævnes, at skæbnedatoen 29. oktober nævnes i “Ungdom” (i 1939-versionen foregår rømningen i begyndelsen af
oktober), og at der i 1943 ikke er tale om jul, men om en tilfældig aften.
“Flukten fra nesten ingen ting” i Redningsskøyta (julen 1947) har undertitlen
“Noen sider av en selvbiografi”, og også denne tekst pendler et par gange
mellem tidsplaner for at understrege dette aspekt. Stemningsmæssigt ligger
“Flukten fra nesten ingen ting” tæt op ad førsteversionen “Jul 1916”: “En kan vel
ikke komme et tristere sted, og klimaet er noe av det gråeste en kan forestille seg
[...]” Men i forhold til 1939 og 1943 sker der i 1947 en forskydning med hensyn
til det dramatiske element, eftersom det, der var højdepunktet i de to første versioner, nu omtales uden detaljer: “Et sted drakk de for mye i julehelgen og kastet meg ut i snøen, hvor jeg satt og frøs en hel natt. De hadde funnet ut av at jeg
var tysk spion.”
Den oplevelse, som i “Flukten fra nesten ingen ting” gør indtryk på fortælleren, foregår i en anden lejr, og uden at skovhuggerne er under indflydelse af
alkohol: En atmosfære af mistænksomhed, had og udefrysning, der efter nogles
dages forløb gør den 17-årige overbevist om, at de har til hensigt at myrde ham,
og som resulterer i en natlig flugt – som alle er klar over. Hvad der ligger bag,
bliver aldrig opklaret: “Jeg tenker meg ennu at det har vært noe med religionen,
en eller annen grille de har fått [...]” På grund af det gådefulde og langtrukne
bliver modsætningsforholdet mellem individ og kollektiv i “Flukten fra nesten
ingen ting” mere uhyggeligt, men samtidig er det ikke en enkelt nats trods, der
modner fortælleren; i stedet er det adskillige pinagtige episoder, også andre steder end på Newfoundland, der sørger for “en oppdrift”, som den ældre er glad
for at have erhvervet sig. – I Politiken, 24/4 1949, er titlen “Forfølgelse”, men teksten er uændret.61
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I “Jul 1916” (Årstidene hefte 7/8) opdateres skrivesituationens tidsplan med
oplysningen om, at tømmerlejrene “liknet svært på dem jeg mange år efter så
beskrevet under siste krig, men det var den vesentlige forskjell at den julingen
som forekom, den gav vi hverandre privat.” (s. 64). I øvrigt trækkes på alle de
tre foregående versioner: Titlen stammer fra 1939, dog uden at indholdet har
hentydninger til juletid; iagttagelserne vedrørende dyrelivet er taget fra 1943versionen, beskrivelsen af maden og af et dødsfald findes første gang i 1947-versionen. Den detaljerede beretning om spion-anklagen og flugten ud i skoven
svarer til teksterne fra 1939 og 1943, men har ikke disses beskrivelse af den ene
nats betydning; den centrale oplevelse i 1947-versionen finder nu sted i den
samme lejr – hvilket vil sige, at fortælleren først er en outsider, da skovhuggerne har drukket, dernæst lever en tid i fred for dem, og endelig bliver overbevist
om, at de planlægger at myrde ham, hvorfor han flygter. Og mens fortælleren i
1947 må afvise ideen om arbejdskammeraternes mordplaner, er han nu overbevist om, at de ville have stukket en kniv i ham.
På grund af sammenhængen mellem de to episoder og flugten i sidste øjeblik
bliver “Jul 1916” anno 1953 den hidtil mest dramatiske version, for det er jo næsten et mirakel, at læseren overhovedet kan få serveret denne beretning. Det er
ikke så underligt, at teksten slutter med ordene: “Det hender at jeg synes at jeg
ikke kom helt levende fra det, men her sitter jeg og skriver om det, og jeg vil ikke
skrive om det mer.” (Årstidene hefte 7/8, s. 72).
Forsættet overholdes imidlertid ikke særlig længe, for det følgende år udkommer Rejsen til Kjørkelvik, hvor 1953-versionen forsynes med en indledning, der
bl.a. griber tilbage til de første versioner, hvad angår rømningen som optakt til
oplevelserne i tømmerlejren, men ellers anvendes næsten uændret; titlen bliver
nu “Skjebne”, 62 og rømningen får lov til at lure i baggrunden, mens “Skjebne”
fortæller om “den totale angst som fulgte i ulykkens spor.” (s. 69). Betydningen
af rømningen understreges af ordene: “Siden den oktoberkvelden har jeg
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ingenting opplevd som ikke kunne føres tilbake dit, eller som ikke tok farge av
den gamle opplevelsen. Ingenting.” (s. 69). Ud fra de årstal, der nævnes i den
nyskrevne indledning, er det desuden let at kombinere de to tilfælde af befrielse/forløsning, som Sandemose nævner, med centralpunkter i forfatterskabet:
Da Espen Arnakke-figuren begynder at tage form, og da der kommer gang i
arbejdet med Det svundne er en drøm.
I en af aforismerne i “I ny og ne” (Magasinet nr. 26, 28/6 1941) hedder det, at
“Den dårlige leser tror at ytre begivenheter i en dikters liv har noen vesentlig
betydning”, men indirekte hævder Sandemose ofte det modsatte. Den skiftende
vægtning i de fem versioner af forløbet demonstrerer, hvordan Sandemose i stigende grad formår at fremmane en uhyggestemning og gøre begivenhederne
skæbnebestemmende; der leveres imidlertid ingen nøgle til en forståelse af,
hvad der rent konkret skete på Newfoundland i 1916-1917.
SEPTEMBER
September er den tredje og sidste bog om Beaver Coulee. Hvis man sammenligner med Ross Dane, ser man hurtigt, at optimismen fra denne bog er gået fløjten: Pionerånden og energien er væk, og i stedet har sladder, mistænksomhed
og snæversynethed – som hele tiden har været til stede i baggrunden – fået overtaget.
Anvendelsen af hoved- og bipersoner i de tre Canada-bøger afspejler udviklingen: I nr. 1 er Ross Dane hovedperson – en patriarkalsk, monogam, handlekraftig slider, der bliver samlingspunkt i kolonien og kan klare en hvilken som
helst situation; i nr. 2 er han en aldrende farmer, som stadig nyder respekt, men
han er kun sporadisk med i handlingen – og i nr. 3 er han død.
Espen Arnakke dukker op som hovedperson i nr. 2, men er overhovedet ikke
med i nr. 3.
Røde Fane er biperson i nr. 2 og hovedperson i nr. 3 – i øvrigt den eneste gang
en af Sandemoses romanhovedpersoner hverken er dansker eller nordmand.
Af de tre Canada-romaner er det nr. 2 og 3, der mest ligner hinanden, eftersom nr. 1 beskriver den optimistiske pionerstemning
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i kolonien, mens nr. 2 og 3 omhandler et etableret samfund. Rent tidsmæssigt
ligger de også nærmere hinanden, og mens Ross Dane som nævnt i kap. 12 svæver lidt med hensyn til tid og det omkringliggende samfund, er En sjømann går
i land og September fastere forankret, førstnævnte på grund af den økonomiske
nedgangstid og sidstnævnte – i endnu højere grad – på grund af udbruddet af
anden verdenskrig. Persongalleriet heri byder også på andre gamle kendinge
end Pedersen, Fredrik og Vilfred; præsten skildres en tand nærmere karikaturen, Bodilsen er samme svovlprædikant som tidligere, og Peter Hansen er stadig i live.
I tråd med at Røde Fane i denne bog er hovedperson, får man flere ting at vide
om hans baggrund. Han er født i 1903, opvokset i Amsterdam, og kommer som
17-årig ud for en forelskelse, der slår benene væk under ham, men senere er en
kilde til undren:
“Denne jenta [...] hvad hadde det egentlig vært med henne? En hushjelp,
og han var melkegutt. Hva var hun, hvem var hun? Vi har ikke større
aning om den kvinnen vi elsket mens livet stormet oss om ørene. [...] Det
skulle et par år til før han oppdaget at hun var skjeivbeint og småtåpelig [...]” (September, s. 89). 63
Efter at pigen har født deres barn, er Røde Fanes løsning på problemerne den
sædvanlige Sandemose-metode, nemlig flugt; han forlader Holland i 1920, og
hans vej til Beaver Coulee går via et par tømmerlejre. Det fortælles, at han er
kommet sig oven på skuffelsen over, at Canada ikke er “ei ny og lys verd” (s.
28), men samtidig er han i bund og grund hjemløs; han har kappet forbindelsen
til fædrelandet og kan ikke (som for eksempel Pedersen) fornøje sig med tanken
om Beaver Coulee som et sted, hvor man kan tjene penge. Rødderne og minderne mangler.
En ambivalent holdning er tydelig sidst i bogen: Da han fantaserer om at få
Vera tilbage, ville det forekomme naturligt, at han forestillede sig deres fælles
fremtid et andet sted, men “i grunnen ville han ikke så gjerne fra Beaver Coulee”
(s. 144) -sandsynligvis fordi han ikke orker endnu en gang at begynde forfra
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et sted som en fremmed. Alligevel forbliver “hjemme” Holland, hvilket klart
viser sig, da Røde Fane under indtryk af september 1939 bestemmer sig til at
melde sig som soldat, hvis Holland inddrages i krigshandlingerne.64
I bog nr. 1 er Canada utvetydigt mulighedernes land, og i bog nr. 2 repræsenterer det en redning for Espen Arnakke; i September hedder det, at den eventuelle rigdom ikke kan opveje det tab, der ligger i at rejse fra det sted, hvor ens
barndom foregik; og i Det svundne er en drøm formulerer John Torson det endnu
skarpere: Hvis man vil være sikker på at blive ulykkelig, skal man bare emigrere.
De eneste personer, der er gennemgående i alle tre bøger, er Fredrik og
Pedersen. I nr. 1 er de et par lumske fyre, der dog til sidst forsoner sig med helten på grund af kirkebyggeriet; i nr. 2 er de durkdrevne og redder sig økonomisk, da andre i kolonien går fallit; og endelig repræsenterer de i September det
sælsomste far-søn-forhold, der kan iagttages i hele forfatterskabet. De er begge
kyniske, desillusionerede, grådigt materialistiske, og har som livsopgave at
snyde hinanden; Fredrik forsøger at myrde sin 111-årige far for at komme hurtigere til arven, men da mordbranden mislykkes, er den gamles reaktion blot en
fredsommelig fryd over at have narret sønnen og at have fået en klemme på
ham. – Efter Pedersens død fantaserer Fredrik i øvrigt om et far-søn-lignende
forhold mellem ham selv og Røde Fane: “På slutten av århundret ville det bli
bruk for en som var lært orntli opp.” (s. 167). Ikke alene regner Fredrik med at
blive (mindst) lige så gammel som faderen, men han tager det også for givet, at
Røde Fane i en alder af 90-95 er fuld af ungdommelig energi; bogens slutning
antyder, at Fredrik får sin vilje med hensyn til kompagniskab.
Ud fra en nøgtern betragtning er de to gange Pedersen ikke meget at samle
på, men mærkeligt nok lykkes det for Sandemose at generere ikke så lidt sympati for dem. I al deres umenneskelighed og egoisme er de befriende ærlige; de
har ingen brug for forstillelse og sættes i relief af det omkringliggende Janteagtige samfund – eller som bogens gennemførte rationalist Vilfred Larsen65
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udtrykker det: “Gamle Pedersen var den eneste redelige mannen på stedet, han
gikk med åpent visir, og brukte ikke halvparten av livet til å bortforklare den
andre halvparten.” (s. 24). Desuden står de for diverse grotesk-humoristiske scener i bogen, for eksempel den ordløse samtale, som Røde Fane oversætter (s. 32);
og forfatterens sympati for far & søn viser sig tydeligt i beskrivelsen af førstnævntes død (s. 158) og gennem sidstnævntes udbrud over for Røde Fane efter
begravelsen (s. 175-176).
I Høyt på en vinget hest analyserer Jorunn Hareide drømmene i September og
konkluderer, at de især belyser Røde Fanes selverkendelse, og i “Aksel
Sandemoses Canada-romaner” beskriver Bent Dupont trekantmotivet og Jantetemaet i de tre bøger (Fra Canada til Kjørkelvik, s. 29-54); den bedste analyse af
September finder man i Randi Birns monografi Aksel Sandemose: Exile in Search of
a Home, hvor der i kapitlet “September: Towards a New Moral Code” (s. 60-67)
redegøres for de moralbegreber, som personerne repræsenterer, samtidig med at
der med afsæt i romanens billedsprog er små afstikkere til andre bøger i forfatterskabet. Bortset fra et par detaljer er det svært at være uenig med Randi Birn i
hendes iagttagelser,66 som i det følgende blot vil blive suppleret og videreført på
et par punkter.
Når det i forbindelse med det første samleje i køkkenet hedder, at “the image
of the mating horses underscores the bestial quality of the sex act” (Aksel
Sandemose, s. 61), kan det tilføjes, at det “primitive” driftsliv også understreges
gennem beskrivelsen af kattene i den lade, hvor Røde Fane venter på Vera
(September, s. 56-57).67 I September er der ellers kun spredt anvendelse af hestemetaforik; men det er næppe tilfældigt, at Røde Fanes hest ikke er skoet, og et
andet eksempel er udsagnet om, at “det er impulser som legger et bissel i munnen på kvinnen, og så traver hun fromt.” (s. 93). I Varulven går billedsproget igen
på alle bogens tidsplaner; se Jostein Solands artikel “Kjærlighetsrittet i
Varulven” (Om Sandemose, s. 101-126).
Et punkt, der indlysende knytter September til Varulven, er Veras fantasi om, at
mand og elsker kan dele hende broderligt;68
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Randi Birn skriver, at Sandemose “will develop the type fully in his complex treatment of Felicia” (Aksel Sandemose, s. 61). Et par andre detaljer kan også nævnes; for eksempel er ægtemandens sociale baggrund i begge tilfælde en ældgammel slægtsgård, og Røde Fanes tanker om Vera svarer på ét punkt til Erlings
om Felicia: “Jeg er stolt som en liten gutt fordi Vera ville ha meg.” (September, s.
54). – “Jeg er stolt av Felicia, men mest av meg selv som har henne [...]”
(Varulven, s. 99).69 Men den jalousi, som i Varulven bliver nedkæmpet – eller fortrængt – florerer i September; selv om Røde Fane kan lide Emil og ønsker venskab med ham (s. 85), bryder han sig ikke om at se ægteparret på jagttur sammen, og da Emil får rede på forholdet, tropper han op hos Røde Fane for at
skyde ham. Forholdet mellem ægtemand og elsker i et trekantsforhold spiller
endvidere en rolle i Det svundne er en drøm, hvor John Torson skriver om Gunder:
“Jo, jeg kjente et dypt vennskap for ham [...]” (s. 24). Her betyder venskabet så
meget, at John Torson kommer til at bære nag til Susanne, fordi hun kommer
imellem de to venner.
“Gjensyn”
Alle, der har skrevet om September, har tilsyneladende overset, at der er et
mærkeligt p.s. til romanen, nemlig “Gjensyn” (Lørdagskvelden nr. 22, 15/6
1940).70
I manchetten hedder det:
“I virkeligheten er den det nestsiste kapitel til boka “September” som
kom høsten 39. I siste liten bestemte forfatteren sig til å stryke det. [...] Vi
får altså her et lite gløtt inn i en forfatters verksted, og de problemene
som kan oppstå der, – idet Sandemose den dag er i tvil om han gjorde
rett i å stryke kapitlet.”
Præsentationen er redaktionel, men må nødvendigvis bygge på oplysninger
fra Sandemose, inklusive sætningen om hvorvidt det var berettiget at udelade
kapitlet. En detalje giver også et fingerpeg om Sandemoses bidrag, nemlig
anvendelsen af tankestreg
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efter komma (“kan oppstå der, – idet Sandemose”); denne interpunktion er hyppig hos Sandemose, men ses meget sjældent hos andre.
Imidlertid giver det ikke megen mening, at “Gjensyn” skulle have været “det
nestsiste kapitel”: Det næstsidste kapitel i September, “Arven”, foregår i september 1939 og skildrer Pedersens død, og det sidste, “Herrene til Beaver Coulee”,
foregår umiddelbart efter Pedersens begravelse – og “Gjensyn” springer til 1940.
I betragtning af den stramme kronologi, der præger hovedhandlingen i romanen, er det usandsynligt, at Sandemose skulle have planlagt at udforme det sidste kapitel som et flashback, og hvis det ligefrem var meningen i den tidligere
version af bogen, at Pedersen først skulle afslutte sit lange liv efter Røde Fanes
hjemkomst, må der have været rettet adskilligt i “Gjensyn”, før teksten blev
trykt. Som den fremtræder nu, er der – umiddelbart – kun småting, der tyder på,
at den er filet til for at kunne trykkes som en selvstændig tekst: Når det hedder
om Røde Fane, at han kommer “hjem til Beaver Coulee i Canada” er det en
detaljeret oplysning, som ville være overflødig i romanen, ligesom der ikke ville
være grund til at præsentere Frederik71 som Røde Fanes “gamle arbeidsgiver”;
et sted i teksten omtales “husholdersken”, som sandsynligvis stadig er Bodil;
hvis ikke dette er tilfældet, har hun i hvert fald overtaget sin forgængers vrantenhed.
Men det største mysterium, hvis man ser på roman og udeladt kapitel under
ét, skyldes årstallene. September er på sidste side dateret “26. sept. 1939” og
udkommer den 9. november 1939. “Gjensyn” trykkes som ovenfor nævnt i juni
1940 – men den foregår udtrykkelig “høsten 1940”: Røde Fane har gjort alvor af
sine planer om at blive soldat, hvis Holland inddrages i krigen, og kommer hjem
med krigsskader.
Det giver ikke megen mening at forestille sig, at Sandemose i september 1939
i romanform vil fantasere om historiens gang – i hvert fald ikke i en sådan grad,
at han vil lade et kapitel foregå et helt år efter bogens udgivelse, når dets handling på et væsentligt punkt inddrager den videre udvikling af anden

610
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 15: 1930’erne, sidste halvdel

verdenskrig. Samtidig er det klart, at det vigtigste element i “Gjensyn”, og det,
som har fået Sandemose til at vakle, hvad angår indlemmelse/udeladelse, er det
parapsykologiske. Det er afsnittene herom, der må have været med i den tidligere version, som en del af kapitlet “Arven” og delvis i stedet for de afsnit, som
i romanen omhandler Røde Fanes tanker om Vera (September, s. 161, 165, 171).
De henvisninger, der i “Gjensyn” er til hans deltagelse i krigen, må være tilføjet, da Sandemose gjorde teksten klar til trykning i Lørdagskvelden.
Men afvigelsen juni 1940 (publicering af “Gjensyn”) og efterår 1940 (handling
i “Gjensyn”) er naturligvis stadig gådefuld; “1940” nævnes to gange i teksten, så
der kan dårligt være tale om trykfejl – hvortil kommer, at tidsrammen er alt for
snæver til, at man kan forestille sig, at Røde Fane under indtryk af Veras død
melder sig som soldat, uddannes, sendes over Atlanten, såres, og sendes tilbage
som krigsinvalid. Der er simpelthen ikke tid til, at alt dette kan foregå efteråret
1939. En detalje i “Gjensyn” kan derimod pege på, at den parapsykologiske
oplevelse i sig selv oprindelig har været i 1939: “da han møtte henne i sommer”
burde egentlig være “da han møtte henne siste sommer”.
I 1938 havde Sandemose haft svært ved at tumle stoffet til Den tause stasjon,
og hans usikkerhed over for, om Røde Fanes parapsykologiske oplevelse passer
ind i en af forfatterskabets mest regelrette romaner, giver sig altså først udslag i,
at han udelader beskrivelsen, derpå offentliggør den som et slags p.s.72 Kort fortalt drejer det sig om, at Røde Fane en nat kort efter hjemkomsten til Beaver
Coulee har en åbenbaring: “Noe hadde vært her og latt ham vite han hadde
møtt Vera en gang før – en gang før han virkelig møtte henne.” (Sandemoses fremhævelse). Han forbinder den uventede erkendelse med, at i sommeren 1939
“hadde [det] jo hendt noe [...] det hadde vært noe rart omkring dem i lufta [...]”
(Sandemoses fremhævelse). Jf. ordvalget i September: “For noe hendte, hvad det
nå var [...] Skylda lå hos det rare som var hendt i lufta.” (s. 12, 14; Sandemoses
fremhævelse).
Fra desperationen over at Vera er død, skifter Røde Fane i “Gjensyn” til en tilstand af salighed, for hvis de har mødt
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hinanden 20 eller 100 år før, skal de også møde hinanden igen – om 20 eller 100
år, og hans konklusion er, at kærlighed ved første blik i virkeligheden er gensyn.
Men Røde Fanes salighed varer ikke ved. Hans ensomhedsfølelse er større end
den trøst, der kunne ligge i løftet om et gensyn. Metaforisk viser det sig ved, at
drømmen/åbenbaringen om Vera forbindes med sommerlige, varme naturbilleder fra et nordisk skovlandskab – jf. September: “[...] han var aldri blitt kysset
slik før, liksom sovende, det minte om skygge under løvtrær på en sommerlig
dag -.” (s. 13). “Gjensyn” slutter imidlertid med, at han falder i søvn igen og
drømmer om is og kulde: “Det slo bølger inn på stranda hvor han satt og lyttet
til klirringa av litt is imot fjellet.”
Hvis man ser på September, er skildringen af Røde Fane efter Veras død koncentreret om sorg og tomhed, som han forsøger at dulme med fysisk arbejde.73
Han ser hende drivende i havet som lig (s. 159, 161), hvorefter billedet af hende
forsvinder og hun kun kan forbindes med ting, som har tilhørt hende (s. 165); i
bogen bringer drømmene kun lindring, når de fører ham tilbage til Holland (s.
171). Endelig skal det tilføjes, at de afsluttende tanker om ensomhed og misantropi, som Røde Fane giver udtryk for i “Gjensyn”, svarer til Fredriks replikker
på den sidste side af September.
FORTELLINGER FRA ANDRE TIDER
Ligesom Sandemose forteller er Fortellinger fra andre tider (fra december 1940) en
opsamlingsbog. Kun en enkelt af de 18 tekster er ikke tidligere publiceret, nemlig “En lyktemann”, der præsenteres som en oversættelse af et indlæg skrevet af
en medarbejder ved Newfoundlands radio. Bogversionerne af de andre 17 ligger så tæt op ad de oprindelige tekster i dag- og ugeblade, at der ikke er grund
til at kommentere den side af sagen.
Noget af bogens indhold er tidligere omtalt i forskellige sammenhænge (p.
321-322, 451, 551-552). Den sidste af teksterne i den, “Setra” (først trykt som
“Tilbake til naturen” i Lørdagskvelden nr. 51, 23/12 1939) rummer enkelte detaljer, der peger frem mod Jennyseter-afsnittet i Det svundne er en drøm.
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“Setra” skildrer i humoristisk form et langt ophold alene på en sæter, fra sidst
i april til hen på efteråret. Jeg-fortælleren er draget af sted fra byen for at få
arbejdsro til en roman, men selv om det betegnes som den højeste lykke “å være
alene, fullstendig alene et sted i Norge” (Fortellinger fra andre tider, s. 167), og selv
om stedet – til at begynde med – er fredeligt nok, er det småt med skriveriet; han
tager tilflugt til hårdt fysisk arbejde, hvorefter han nogle uger senere føler sit fristed invaderet af heste, kalve og får, som han bruger megen energi på at jage
væk. Teksten slutter med nogle stilfærdige naturiagttagelser, og på dette tidspunkt går det åbenbart bedre med bogen (s. 174).74
I Det svundne er en drøm drager John Torson af sted med Jenny til Grue
Finnskog – også sidst i april. Gåturen fra stationen med tung oppakning skildres
i ensartede vendinger, det samme gælder for hyttens indretning, fuglelivet og
stedets tyrirødder. Dagene på Jennyseter – sandsynligvis en uges tid – skildres
som trygge og lykkelige, nærmest som om stemningen fra begyndelse og afslutning i “Setra” er overført til tosomhed; kort efter ankomsten skriver John Torson
i sin dagbog: “Jeg går her og er lykkelig som et barn.” (s. 90). Og dagen før turen
tilbage til Oslo hedder det: “Jeg skulle gjerne bli her, men vil ikke skilles helt fra
Jenny.” (s. 109). Men også i romanen er der mellemspil, der rykker ved den idyl,
som John Torson postulerer. Rent konkret dukker der – ligesom i “Setra” – masser af husdyr op, som nødvendiggør en forskansning;75 hertil kommer dels, at
Jenny betror sig til John vedrørende sin problematiske far, dels at hun finder ud
af, at John var på Gjørstad den aften, Anton Strand blev myrdet – hvilket resulterer i, at da dagsbogsoptegnelserne halvandet år senere redigeres, indfletter
John diverse spekulationer vedrørende Mary Brooke og hendes forsvinden.76
I Sandemose forteller havde over halvdelen af prosateksterne oprindeligt danske forlæg, især tekster vedrørende Canada-rejsen. I Fortellinger fra andre tider er
langt størstedelen af teksterne af nyere dato, for eksempel stammer 8 af dem fra
1937; de har som helhed ikke det præg af tilbageblik (fortrinsvis til sømandslivet
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eller Canada), som kendetegner Sandemose forteller, men på ét punkt anvender
Sandemose samme effektive teknik.
Som nævnt p. 330 gør Sandemose i 1936 i bogens forord opmærksom på, at
det drejer sig om “faktiske oplevelser” (s. 7) og indfletter i de følgende tekster
detaljer, som kan overbevise læseren. Fortellinger fra andre tider indeholder ikke
noget forord, men er opbygget på en sådan måde, at læseren nemt kan forledes
til at tro, at også denne udgivelse er fyldt med “faktiske oplevelser”. Kun en
enkelt tekst er ikke i jeg-form (“Siste forestilling”), og især i begyndelsen af
bogen er der indflettet detaljer, som gør, at man med bare et overfladisk kendskab til Aksel Sandemoses danske fortid og det øvrige forfatterskab kan forestille sig, at han er lig med det fortællende jeg.
En summarisk oversigt: I “Refleksjoner på en båt” drejer det sig om en person, der er født et sted i Danmark, senere flyttede til København og hvis børn
snakkede københavnsk, inden familien flyttede til Norge. “Nykøbing i Jylland,
også kalt Jante” præsenteres som fortællerens fødeby, og skildringen af brødreforhold i Espen-bøgerne har et diskret ekko hen mod slutningen af teksten. I
“Tisted” hører man igen om Nykøbing som fødebyen, og “Verden i et nøtteskall” sluger man derpå gerne som en barndomserindring derfra – ikke mindst
fordi der citeres fire linier begyndende med “Der stod en benk i haven” (taget
fra “Ungdoms-visen” i Der stod en benk i haven, s. 5). Jeg-fortælleren i “Den kjære
familie”, “Bergenseren” og i “Sola og månen og alle stjernene” er mindre direkte med i handlingen, og man får mindre at vide om ham; på den anden side har
han ifølge sidstnævnte åbenbart erfaring med at arbejde i tømmerlejre på den
anden side af Atlanterhavet, og det lyder unægtelig bekendt. I “Den største forbrytelse i den norske kriminalhistorie” har jeg-fortælleren kone og børn, og
samme civilstand fremgår af “Båten”, “Sofaen” og “En kveld med ingenting”,
hvor familien i alle de nævnte tre tekster bor i Oslo. Af “Setra” kan man tydeligt
se, at jeg’et er forfatter (med en forbigående skræk for det hvide papir), og et lignende erhverv fremgår af “Piggtråds-fabrikanten”, for hvorfor skulle fortælleren

614
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 15: 1930’erne, sidste halvdel

ellers vanskeligt kunne overtales til et midlertidigt, vellønnet job og udnytte det
til at stjæle papir fra kontoret? “Mordet i Gæjesgæje” og “Det geniale regningsbudet” handler om den københavnske fortid, som tidligere er omtalt.
Af teksterne i jeg-form er det således kun “Reisa til Odessa”, der ikke er helt
i overensstemmelse med det billede, der bygges op via gennemgående detaljer
og indirekte krydshenvisninger; her svigtes ideen om det hyggelige familieliv,
men i det mindste er jeg-fortælleren en fantasifuld journalist. Og selv om “Siste
forestilling” (om den store digter på dødslejet) er skrevet i 3. person, kan den
nemt læses som en forfatters ubarmhjertige og afslørende selvportræt:
“Han var en stor dikter og et talentløst menneske, og det første bar ham
oppe når det siste ville la ham falle. I sine beste stunder kunne han være
både morsom og omgjengelig, med geniale trekk også i hverdagen, –
men troløs og feig når det meldte seg et krav.” (Fortellinger fra andre tider,
s. 115).
Den eneste tekst, der er skrevet i 3. person, kommer dermed til at fremstå som
et korrektiv til de øvriges indirekte beskrivelse af et ret ukompliceret liv fyldt
med pudsige episoder.77
Da Sandemose afsatte bogen til Aschehoug, lovede han forlaget, at teksterne
i den var “ufarlige” – hvormed han mente, at besættelsesmagten ikke kunne
have noget at udsætte på den (jf. note 15 til dette kap.) De er også “ufarlige” på
den måde, at de ikke røber meget om deres forfatter, hvis bedste bøger skrives
på en baggrund af selverkendelse og -opgør samt tyndslidte nerver; men det
bliver for meget for Sandemose, da Odd Eidem i sin anmeldelse af bogen taler
om “vagabondens bekymringsløse diltegang hit og dit” og fælder følgende
dom: “Fordi han mangler et virkelig komposisjonstalent, vil Sandemose aldri
lage noe kunstverk av større format.” (Tidens Tegn, 16/12 1940). Sandemoses
protest har titlen “Misfosteret”:
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“Han [Eidem] har ikke hittil skrevet en setning som var hans egen. Med
den klisterhjernen som er så almindelig hos overfladiske ånder, har han
tilegnet sig alt det dårlige hos Sandemose som hang langt nok nede til
at hr. Eidem kunne rekke op til det på sine lave ben.” (Tidens Tegn, 17/12
1940).
I “Et Tröstens Brev til en beundrerinne med litteräre ambisjoner” (Expressen,
22/12 1944) indrangeres Odd Eidem i rækken af “uferdige og stortalende epigoner”.
*
1938-rejsen resulterer i første omgang i 10 artikler og en halvbagt roman, men
kan følges langt op i forfatterskabet; det er endvidere tydeligt, at begivenhederne med tiden får en ændret vægtning, og at romanstoffet efterhånden præsenteres som selvbiografi, i tråd med at romanens slutning først publiceres en halv
snes år senere – i dagbogsform. Balancen mellem fiktion og ikke-fiktion kan
endvidere ses i “Jul 1916” og efterfølgende versioner, samt i de to opsamlingsbøger, hvoraf den ene desuden fungerer som opsummering af Sandemose som
lyriker. Digtene kan opfattes som koncentrerede og symbolladede udtryk for
motiver, som man ellers finder i forfatterens prosa.
De talrige korttekster fra 1937 indflettes nu og da i større sammenhænge, og
et par af dem rummer oplæg til senere selvstændige tekster.
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Noter til kapitel 6
1

I forbindelse med Røde Fanes barndomserindring er der eventuelt også et par
andre, men knudrede koblinger:
“Hendinga var liksom trykket ner i ei myr og forsvunnet under ei enda tyngre bør: Han kjente ikke den siste gutten. De hadde møtt ham på veien ut av
byen. Var han død og hadde mennene begravd ham?” (September, s. 64-65).
Billedsprogets hentydning til mose og skyld fører tanken hen på, hvordan Espen
skiller sig af med John Wakefields lig, og det eventuelle mord på en ukendt dreng
stammer måske fra novellen “Lykkelige Barndom”, hvori det pludselig går op for
en emigrant, hvad han for mange år siden var skyldig i (se p. 208-209).

2

At episoden ifølge epistlen skulle have fundet sted “en glødende het sommerdag”
37 år tidligere er imidlertid af gode grunde ikke muligt.

3

I “Hun kunne ikke være alene” er den klareste erindring, at “Kjolen hennes var av
blå sjeviot. Tyve år efter brant det ennå i fingrene hans når han drømte de strøk over
blå sjeviot.” (Vi pynter oss med horn, s. 11-12; fremhævet her). En af episoderne i
“Møter du minnes” foregår, mens jeg-fortælleren er 18 og pigen “noe yngre” –
måske endda cirka 16? Bortset fra hendes opstoppernæse er det “den blå kjolen af
sjeviott”, som huskes; også her svigter pigen, og erfaringen er, at man “svir seg
grundig” (fremhævet her). – Om “Møter du minnes”, se p. 963-965.

4

En linie er faldet ud i Årstidene, således at sammenhængen er mangelfuld i et afsnit:
“Bjarne holdt på at det var en han, men det forarget kokken som sa det var
en hun, og den kunde kaste et kull onger når som helst, det måtte selv et barn
kunne se.” (Vi pynter oss med horn, s. 80).
“Bjarne holdt på at det var en hun, og den kunne kaste et kull unger når
som helst, det måtte selv et barn kunne se.” (Årstidene hefte 11/12, s. 126).

5

I “Forfatter og forlegger” skriver Sandemose om arbejdet med Klabautermannen
efter 21/9 1932: “[...] selv om det var en som jeg hadde utkastet ferdig til, måtte jeg
gjøre meget ut av det.” (Fesjå, s. 45). – I “Bokliste med kommentar” hedder det i
øvrigt, at En flyktning krysser sitt spor “ble skrevet et par år før den kom ut”, 14 år
før Det svundne er en drøm (Årstidene hefte 11/12, s. 90), hvilket understreger den
vaklende tidsfornemmelse og umiddelbart må have gjort læseren forvirret vedrørende beskrivelsen
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af 1933-udg. som en slags klabautermand nr. 3 – som dermed skulle være skrevet i
1930-1931, og altså før udgivelsen af klabautermand nr. 2?
6

I Rejsen til Kjørkelvik er placeringen den omvendte – hvilket ikke er til hinder for, at
de to tekster kan supplere hinanden. Det skal dog tilføjes, at eftersom hele bogen
indeholder selvbiografiske tekster, og “Norge” er det eneste digt, fungerer det her
også som et motto.

7

I “Fragment av en selvbiografi” (Vår Tid, julen 1941), der omhandler et besøg af
Sandemoses forældre i julen 1923, hedder det – med en efterrationalisering – at det
var på dette tidspunkt, Sandemose bestemte sig for at emigrere til Norge og skrev
den første version af digtet, som derpå citeres; i den næste version af teksten, “Det
fryser bestandig hardest i solrenningen” (Vi, 13/3 1943) er tilføjet: “Omkring 1931
i Norge hadde linjene fått denne formen, og jeg tror ikke de har forandret seg siden,
men er ikke sikker.”

8

I September tænker Røde Fane efter opgøret med Emil: “Han hadde levd på gleden
til en annen. Nå kom de dagene da han skulle betale renter av lånet.” (s. 115). Selv
om det tidligere i bogen hedder, at Vera har “en moderlig glede av å være snill mot
Røde Fane” (s. 75), er forbindelsen mellem de to tekststeder tvivlsom.
I et sørlandsbrev omtaler Sandemose et Kipling-digt, hvor “det står noe slikt som
at kjærlighet ikke kan bli gitt bort, den er et lån mot ågerrenter.” (Aktuell nr. 11,
31/5 1947). Der henvises sandsynligvis til “The Power of the Dog”, hvori der forekommer linierne “Our loves are not given, but only lent, / At compound interest
of cent per cent.” – Oversættelsen til ågerrente er imidlertid temmelig fri, eftersom
compund interest betyder rentes rente – eller måske er Sandemose blevet inspireret
af Kai Friis Møllers fordanskning, “udlaanes til Renter paa hundred Procent”
(Rudyard Kipling: Digte, s. 204).

9

Bortset fra hvad der fortælles om Bjarne og Gullhesten, kan der henvises til efterordet “Melodien”, hvor den fjortenårige Vigdis giver sig hen i en incestfantasi (Vi
pynter oss med horn, s. 208-209). Endvidere er der muligvis en forbindelse mellem
“Håpet går iland” (s. 154-155 og 312-313) og “Norge”: I romanen er kvinden i græsset yngre, end da jeg-fortælleren så hende første gang, og deres tanker ligger “som
en gyllen tåke” – en parallel til digtets ønske om at møde moderen i ungdom og
vugges “til fred på gylne tåker”?
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10

Navnet optræder kort første gang i bogen, da Gullhesten er på vej til Fulton efter
at have slået sin kæreste ned:
“[...] han visste ikke hvor det kom fra, men nå blev han ikke kvitt det:
Gulnare! O Gulnare, Gulnare! Vokt dig for en kar med bly i neven! [...] Aldri
mer skal Gulnare gråte, aldri mer skal jeg ligge med henne [...]” (Vi pynter oss
med horn, s. 14-15).

11

Som tidligere nævnt kan søsterskikkelsen i Sandemoses tekster også repræsentere
moderen som genstand for førstekærlighed. At det drejer sig om en sovende vulkan med kogende lava tyder på, at en kraft er indespærret, dvs. voldsomme
følelser under en rolig (eller konventionel) overflade.

12

En lignende funktion har opremsningen af stednavne i Ross Dane, da Ross kort før
ankomsten til Beaver Coulee bliver overvældet af prærielandskabet og savner
havet: “Han lukkede Øjnene og søgte Redning ved at hviske en Række Navne hos
sig selv: Stillehavet, Saskatchewan River, Hudson Bay, Lake Manitoba,
Atlanterhavet.” (s. 53-54). I dette tilfælde griber Ross imidlertid først og fremmest
efter navne, der relaterer til vand, og det lydlige mønster spiller en mindre rolle.

13

Navnet optræder endvidere i følgende tekster:
1) Den ret ubetydelige novelle “Sola og månen og alle stjernene”, hvor jeg-fortælleren “engang satt og ventet på Gulnare i anlegget ved Østbanen” (Fortellinger
fra andre tider, s. 58).
2) Et sørlandsbrev, hvori jeg-fortælleren under et kortvarigt ophold i Oslo “ringer til en eller annen Gulnare og spør hvordan hun har det.” (Aktuell nr. 16, 9/8
1947).
3) En novelle i Aktuell nr. 7, 26/3 1949, trykt i den faste rubrik “Sørlandsbrev”;
senere bliver titlen “Thomas den Vise”. Thomas er konge af Rumminarium og fyrer
sit harem på 1.950 damer, da han møder Gulnare.
4) “Gunder Gundersens gjenferd” (Årstidene hefte 7/8), hvor Gunder som genfærd indleder et forhold til en kvinde med dette navn.
Ud fra disse tekster er det imidlertid vanskeligt at udlede andet, end at navnet
for forfatteren opsummerer en tiltrækkende dame. I En sjømann går i land har Espen
været forhyret om bord på en skude, der hedder Gulnare.
I sit indlæg ved Jorunn Hareides doktordisputats på Universitetet i Bergen, 22/2
1980, peger Harald Noreng på Adam Oehlenschlägers Aladdin som en vigtig forudsætning for Gulnare i Varulven (Edda hefte 5, 1980). Anna Forssberg Malm inddrager Oehlenschläger
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i sin diskussion af Gulnare i Vi pynter oss med horn (se “Vi pynter oss med horn – de
många romanernas roman” i Nytt lys på Sandemose).
14

I manchetten til “En kald og stormfull vinternatt” (Magasinet nr. 50, 15/12 1956)
skriver Sandemose om baggrunden for at skrive novellen, at han pludselig kom i
tanker om en vise, som betød meget for ham, da han var 18 år gammel, og at han
har tildigtet et vers mere end i originalen “for sammenhengens skyld i beretningen.”
Hvis man sammenligner med versioner i visebøger, ser det dog ud til, at han kun
har ændret let på visse linier – hvilket i øvrigt stemmer meget godt med, at novellen er en træt cocktail af heltedrømme, mand over bord, forvirret skipper, cheviot,
hjemkomst, førstekærlighed og tyfus.

15

Andre kortere bidrag, der hører til denne periode, er en halv snes tekster signeret
Espen eller med fællestitlen “Dagens Espen” i Lørdagskvelden (marts-juni 1940)
samt aforismer i tre numre af Magasinet (juni-august 1941). De fleste af aforismerne er nyt stof, og enkelte anvendes senere i Det svundne er en drøm; andre er sætninger, som er pillet ud af En flyktning krysser sitt spor, Vi pynter oss med horn,
Brudulje, September og Fortellinger fra andre tider. I øvrigt er det betegnende for
Sandemoses kattepote-teknik i 1940-1941, at han i disse tekster ikke indsmugler en
enkelt lille dobbeltbundet sætning, der kan læses som vendt mod tyskerne.
Aforismer i store doser er oftest udmattende læsning, Sandemoses ikke undtaget, men her og der finder man ekkoer af formuleringer i andre tekster: “Hvorfor
skulle jeg lyve, når ingen tror meg likevel?” – “Ta kyskhetsbeltet av din tanke.”
(Magasinet nr. 26, 28/6 1941). I Årstidene hefte 1 er aforismeforfatteren i højere grad
i hopla og har bl.a. fundet ud af, at “Ekshibisjonister blir lett forkjølt.” (s. 43).

16

Eftersom Der stod en benk i haven udkom oktober 1937 er det sandsynligt, at bidragene til “Dagens historie” er “løftet” fra manuskriptet. Den vigtigste af de tekster,
der indgår i Brudulje, er “Ut i verden” (Tidens Tegn, 12/11 1937), som der er redegjort for p. 47-48, eftersom den udvikler sig til “Elven”.

17

I “Manden fra Hulen” oplyser Erik Skjelholm, at han har været i Odessa (Storme ved
Jævndøgn, s. 26), og i En flyktning krysser sitt spor møder Espen en aften Eivind
Harre, mens denne formodes at være i Odessa (1933-udg. s. 262, 1955-udg. s. 371),
men ellers nævnes byen ikke i forfatterskabet.
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18

Overvejelserne forekommer i kapitlet “Den underjordiske”, hvor Felicia har en af
sine drivhusseancer med Tor Anderssen; de berører dermed mænds jomfrudyrkelse og dobbeltmoral: “De ville tro de var alene om fantestreker, for kvinnen var
ren. [...] Kvinnen skulle vær så god belures uten å vite det, ellers var hun ikke
dydig.” (Varulven, s. 192; Sandemoses fremhævelse).

19

I Høyt på en vinget hest ses den første drøm som udtryk for en blanding af “forakt
og utnyttelse i Erlings forhold til kvinner” (s. 301), mens den anden ifølge Jorunn
Hareide viser Erlings aggression over for Felicia (s. 315).

20

Der er redegjort for financieringen af Canada-rejsen i kap. 12; hvad angår turen i
1938, havde Sandemose forhåndsaftaler med Politiken og Tidens Tegn, hvilket satte
ham i stand til at købe en returbillet til Newfoundland, mens afstikkeren til
Caribien muliggjordes af, at han tog hyre om bord på et fragtskib – hvilket der ikke
er henvisninger til i artiklerne, hvori Sandemose rejser rundt som en fri fugl med
bestillingen forfatter. Også i Brudulje får man indtryk af, at det er Espen, som selv
bestemmer over sin rute, og at han er forfatter.
Sandemoses forbitrelse over Hambros anmeldelse er tydelig endnu i “Bokliste med
kommentar”, hvor han efter at have citeret fra Morgenbladet, 9/12 1936, skriver:
“Jeg synes ordene fortjener å bli trykt her på et papir som ikke er fullt så forgjengelig som det en lager aviser av. De er et slående eksempel på hvordan
en tynn moralsk fernis over uttrykkene kan gi et menneske mulighet for å
søle seg ned på en måte som iallfall ikke forfatteren hadde gjort.” (Årstidene
hefte 11/12, s. 96-97).
En anden side af Hambro, modstandsmanden, kommenteres derimod respektfuldt i ““Gråt mit elskede land!””, et indlæg om interneringsloven: “Hambro har
en gang før tatt opp kampen mot politistaten. Han trenger ikke å gjøre det enda en
gang for å skaffe seg en plass i Norges historie [...]” (Verdens Gang, 19/9 1950).

21

22

Espen Haavardsholms Mannen fra Jante og Johannes Væths forord til Som et neshorn
med hjernebetennelse (der indeholder alle ti artikler plus “Oslo er neste havn” fra
1947) giver yderligere oplysninger om disse to manuskripter; Væth nævner bl.a., at
dele af Den tause stasjon sandsynligvis indgår i de første kapitler af
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Brudulje – hvilket vil sige den grundigste beskrivelse af Espens rådløshed.
23

Stavet således. I betragtning af Sandemoses sædvanlige omhu hvad angår retskrivning, kan det undre, at han næsten konsekvent anvender denne stavemåde i
stedet for St. John’s, og at han skriver Porto Rico i stedet for Puerto Rico – selv i
Årstidene hefte 11/12; i et sørlandsbrev i Aktuell nr. 9, 1/5 1948, er stavemåden
Puerto Rico, men det skyldes måske en af de korrekturlæsere, som Sandemose
ellers plejede at bande langt væk.
St. Lucia er i 1938 stavet Santa Luzia og bliver i 1954 (samt i novellen “Piraten og
sauelorten” fra 1957) til Santa Lucia, hvilket er lige så galt, eftersom øen var en
engelsk koloni – og årtier efter Sandemoses beskrivelse af den har fået befæstet sin
plads i litteraturhistorien gennem nobelpristageren Derek Walcotts digte om sin
fødeø.
Den sidste artikel om rejsen har titlen “Joe Batts Arm”, hvor der ser ud til at
mangle en apostrof; på kort over Newfoundland finder man imidlertid både Joe
Batts Arm (Atlantic Canada, Allmaps Canada Ltd 1985) og Joe Batt’s Arm (Corner
Brook NM-21/22*, Surveys and Mapping Branch, Department of Energy, Mines
and Resources, Ottawa 1987).

24

Da Sandemose i april 1941 sender “Main Tickle” til Bonniers Litterära Magasin,
skriver han i følgebrevet, at det ikke er “noe bestemt sted (iallfall bare delvis), men
en sammenfatning av alle små-bygder jeg så derborte.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).

25

En lignende fejltagelse finder man i “Et Trøstens Brev til en beundrerinne med litterære ambisjoner” (Expressen, 22/12 1944). Heri fortæller Sandemose, at han
engang tilbragte et par uger på en sørejse i selskab med W. Somerset Maugham, og
at denne havde “lest et par bøker av meg som var kommet i Amerika, og noen
noveller i amerikanske aviser. En av novellene hadde han klippet ut og viste meg
den nu.”
Det fremgår af artiklen, at sørejsen skulle være fundet sted umiddelbart efter
udgivelsen af John Steinbecks Of Mice and Men, hvilket betyder, at der kun kan
være tale om 1938-rejsen. Mødet med den berømte forfatter er imidlertid ikke
nævnt andre steder; det forekommer lidt for utroligt, til at det kan være sandt, at
Maugham rejser rundt med et Sandemose-udklip; og endelig falder historien af
samme årsag, som er nævnt i forbindelse med præstens læsning.
Det er heller ikke godt at vide, hvordan Sandemose i “Morsingbo
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kontra Thybo” kommer frem til, at En flyktning krysser sitt spor er blevet oversat til
hele ni sprog (Social-Demokraten, 4/9 1939). I “En flyktning krysser sitt spor”, en
artikel der først blev trykt efter Sandemoses død, er tallet vokset til elleve, og det
hævdes, at bogen stadig kommer i nye oplag i USA. (Uddannelse 68 nr. 6, juni 1968).
26

Skitserne er følgende:
1) “Dagens historie” (Dagbladet, 9/6 1937), hvor et besøg på en tilfældig barbersalon udvikler sig til en livsfarlig situation for jeg-fortælleren. I Brudulje fungerer
episoden som et billede på Espens kaotiske liv, og romanens tilføjelse om, at han
flygter fra barberen uden at betale, udmunder i Espens lettelse over, at han så har
penge til endnu en øl, altså en hentydning til hans alkoholproblemer (se p. 463465).
2) “Fortapelse” (Tidens Tegn, 26/8 1937); om mødet med dumheden på en canadisk farm, hvorpå fortælleren havner i en ulvesaks, som farmeren har sat ud. I
romanen anvendt som en af flere skildringer af dumhed.
3) “Ut i verden” (Tidens Tegn, 12/11 1937), hvorom det i Brudulje hedder, at Espen
“gjemte sig selv” (s. 36). – Se p. 47-51.
I En sjømann går i land bliver Espen gift med Gjatrid, og i En flyktning krysser sitt
spor har hans kone også dette norske navn; i Brudulje drejer det sig, trods navneskiftet, tydeligt nok om samme person.
Else var navnet på en pige, som Sandemose var forelsket i, da han som ung
boede i København, men det er svært at vide, om denne komplicerede psykologiske vej tilbage rummer nøglen – et forhold i Sandemoses ungdom, som går i stykker, parallelliseres med Espens ægteskab, som er ved at gå op i limningen?
Omkring 1920 var det udtrykkeligt Else, der foretrak en anden, mens det i romanen er Espen, der står mellem to kvinder; den vragede Sandemose tildeler altså en
snes år senere sin hovedperson to kvinder og lader valget mellem dem være op til
ham – Else risikerer at blive ladt i stikken.
På den ene side er det en kringlet måde at give igen på; på den anden side er det
yderst påfaldende, at hovedpersonens kone pludselig skifter navn – og tilmed bliver udstyret med ét, der rummer visse associationer for forfatteren. – Vedrørende
virkelighedens Else, se også note 61 om “Paranoia erotica”, Aktuell nr. 6, 6/2 1965;
heri er det hende, der er paranoid.

27

Det drejer sig om “Dagens historie” (Tidens Tegn, 2/8 1937), om marsvinet, der ikke
bryder sig om at blive sluppet løs og dør
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under anstrengelsen ved at gnave sig ind i buret igen. I romanen forekommer episoden i forbindelse med Espens teorier om hjemve.
Historien om marsvinet anvendes senere i “I frihetens bur” (Folket i Bild nr. 5,
28/1 1945). Motivet varieres i “Gunder Gundersens Gjenferd”, hvori Tryggve
Gundersen fører pennen: “En lov som kanskje gjelder for oss alle: Frihet finnes bare
i fangenskap. Frihet uten bur er døden. Bare bandhunden får mat.” (Årstidene hefte
7/8, s. 37).
28

Sandemoses rejse var i høj grad også en flugt, først og fremmest bestemt af, at
Karen Lange var gravid, da han tog af sted; han havde bestemt sig for ikke at ville
være i Norge, når hun skulle føde (maj 1938). Imidlertid sørger han for at vende op
og ned på begreberne, da hans sidste alter ego Erling Vik fortæller Felicia:
“Det var en jeg var glad i og som ville ha meg vekk mens hun ventet barn.
Hun ville ikke jeg skulle se henne slik, sa hun, og det mente hun. Jeg syntes
nærmest det var vondt, men det måtte bli hennes sak. Jeg reiste bort. Da det
lenge efter kom til krig mellom henne og meg, var det ikke lett å ta at jeg var
stukket av mens hun ventet barn – fordi det ikke passet meg å se henne slik.”
(Varulven, s. 22).
Den omtalte kvinde hører man ikke mere om i Varulven, og bortset fra Julie spiller Erlings børn en forbavsende lille rolle i romanen; i øvrigt ville man ud fra andre
kapitler fornemme, at de eneste andre børn, han har, stammer fra ægteskabet med
Ellen.

29

Årstallet 1937 spøger også i epistlen “Angiveren” (Aktuell nr. 1, 3/1 1959): “Jeg kom
tilbake dit i 1937 [...]”; men rejsen blev indledt i januar 1938, og heller ikke denne
gang satte Sandemose sine ben i Labrador.

30

Espens sprog får her en kommentar med på vejen: “I Oslo sa de han var dansk, i
Stockholm kunde de høre at herren var bergenser, mens han nå i København var
blitt svenske [...]” (Brudulje, s. 5). Formuleringen varieres i “Ölands Lyksaligheder”:
“Det er min skjebne å være bergenser i Sverige. I Danmark kan alle høre at den
herre er stockholmer. I Norge er ingen i tvil om at jeg er dansk, bortsett fra et mindretall som holder på Stavanger.” (Politiken, 20/8 1943).

31

I Brudulje er Espens drøm “å bo alene i en hytte, et ensomt sted i skogen hvor et
menneske var en forundring i landskapet.” (s. 6). En halv snes år senere udtrykker
Sandemose sin glæde ved at være bosat et sted, hvor der kun er udsigt til vand og
skov,
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og hvor “et menneske er en forundring i landskapet” (Aktuell nr. 3, 8/2 1947); i sørlandsbrevene er den isolerede bolig imidlertid forbundet med det lykkelige familieliv, og i den pågældende tekst kommenteres endvidere det hastigt voksende
bibliotek på Kjørkelvik: “Allverdens liv står her på hyllene, det er bare å ta det
ned.”
32

Incestrelationer mellem bror og søster kommer endvidere ind i billedet via det,
Else fortæller om sin egen familie og “en bror i Amerika”, som er udvandret
(Brudulje, s. 29). Rent bortset fra det umotiverede navneskift Gjatrid-Else er sætningen en af de mange, som placerer En sjømann går i land som en Espen-bog uden
større sammenhæng med de følgende. – Elses beretning får Espen til at samle på
stof “til en avhandling om søskenkjærlighet og utvandring” (Brudulje, s. 29), hvorved det på grund af navnesammenfald er fristende at tænke på Det svundne er en
drøm – for navnet på pigen, der får John Torson til at rejse, er Agnes. En anden
parallel kan ses i, at ligesom Vilhelm Arnakke via sit forbud mod at gå ind i
Adamsens lade formaner Espen om ikke at involvere sig med søsteren, advarer
John Torsons far ham mod Agnes.

33

Dette gælder blandt andet følgende tilbageblik: “Mens Espen ikke kunde underholde familien sin blev han moralsk. [...] Blandt annet laget han en steinhard troskapsmoral. Han overholdt den ikke, og det blev den ikke blidere av.” (Brudulje, s.
52). I En flyktning krysser sitt spor findes ingen hentydninger til denne
(dobbelt)moralske periode, men se p. 405, hvor der citeres fra den korte artikel
“Kamerat-Ægteskab” fra 1928. – Sætningen om at have set “avhugde hender som
gikk på gulvet” (Brudulje, s. 57) kan føres tilbage til et interview i Aftenposten, 17/9
1932.

34

I En sjømann går i land leger Espen med tanken om en rejse til Caribien: “Da vilde
han ta hyre i St. John’s med en av de deilige skonnertene, som frydet øiet og som
seilet til Vestindia.” (s. 44). Dette er efter rømningen, men før mordet på John
Wakefield.

35

Med undtagelse af et par sætninger fra slutningen af “Første dag på Santa Luzia”
(Tidens Tegn, 22/10 1938): “Månen sprang frem på himmelen før sola var nede, og
det gikk an å se på dem begge uten å kjenne det i øinene. Stjernene tendte sig
mellem sol og måne, og det var natt.” I Brudulje er formuleringen: “Månen sprang
alltid fram før sola var nede i et fjernt bål. Stjernene tendte sig mellem sol og måne.
Begge plantet de foten i en skodde før de sank.” (s. 85).
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36

I to omgange: “Ole flirte: Du ser ut som en dikter og er det allikevel.” – “Når du får
Nobelprisen, sa han.”

37

Men for en sikkerheds skyld skal her citeres fra Murene rundt Jeriko: “Det hender
ikke sjelden at diktere gjentar seg selv nesten ordrett, men det hender også at de lar
være å skrive en ting fordi de tror de har gjort det før.” (s. 47).

38

Sætningen på s. 11 om understrømme og ens eget lig på stranden forekommer også
s. 270; både denne sætning og henvisningen til Agnes gentages på de kursiverede
sider, hvor John Torson indirekte peger på sig selv som morder.

39

Scenen med negerkvinden i ekstase (Brudulje, s. 131-133) er en tropisk mini-parallel til “Fra dypet vi anroper deg, o Herre” i Tjærehandleren; jf. de sproglige iagttagelser: “Over hele jorda skal åndene tiltales på det sproget en erobrer har snakket.
Danske prester må bruke halvtyske former, og de norske snakker dansk. Kjerringa
på gata henvendte sig til det høieste på et slags gammelt engelsk.” (Brudulje, s. 131132). I Tjærehandleren hedder det: “Broder, broder, min broder! De forsøkte seg alltid med et slags dansk, det gjorde seg best i de høyere ting.” (s. 86). Forskellen i
oplevelsen er imidlertid, at Espen i første omgang bliver narret af kvindens religiøse hyl, mens Audun Hamre fra først til sidst er iskold.

40

Mens det for eksempel i artiklen kun hedder, at pigerne på det sælsomme bordel
ikke taler “et polert norsk”, har Brudulje den malende tilføjelse, at “mangen sjøgutt
hadde hatt sin glede av hasardert oversettelse.” (s. 146-147).

41

Om Erling Vik, Sandemoses sidste alter ego, hedder det i Varulven og i Felicias bryl lup, at han har været vidt omkring i verden, men der er i disse bøger ingen hentydning til Caribien. En sådan dukker først op i Politiken-versionen af “Siste gang
var Sara”, der både i denne avis og i Aktuell præsenteres som indledningen til Den
ytterste strand:
“Med ett så han for seg en ung neger som hadde stått ved en korsvei og danset med seg selv en natt ved fullmåne på Barbados. Erling hadde sett lenge
på ham [...] Det hang en trefigur på et høyt kors over den dansende ynglingen.” (Politiken 12/1 1963).
Jf. “Tropenatt”: “En gutt stod alene og danset borte på en sidevei. Kroppen hans
strakte sig bølgende mot månen, og det kan

626
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 15: 1930’erne, sidste halvdel
tenkes at den bønnhørte ham.” (Tidens Tegn, 8/10 1938).
Sætningen indgår hverken i Brudulje eller i Årstidene. Da episoden genbruges et
kvart århundrede efter, understreges den “primitive” ekstase ved, at den dansende kan ignorere det kristne symbolindhold.
42

I “Første dag på Santa Luzia” hedder det:
“Svart og hvitt, endelig en naturtro mulatt. Jeg så mig om efter gatenavn og
husnummer for å stedfeste mitt betydningsfulle funn...og det var kanskje en
naturlig motvekt, men nokså overraskende, at jeg plutselig husket en pike jeg
for over et år siden hadde sett i Stortingsgaten.”
I Brudulje resulterer synet af kvinden i stedet i en drøm:
“Endelig en naturtro mulatt. Han så sig om efter gatenavn og husnummer for
å stedfeste sitt betydningsfulle funn. Om natta drømte han om henne, men
da var hun ung og frisk [...]” (s. 129).
I Høyt på en vinget hest, s. 146-148, gennemgår Jorunn Hareide drømmene i
Brudulje og kommer frem til, at de vigtigste findes i første kapitel, hvorpå drømmene bliver mere bagatelagtige og helt mangler, da Espen vender tilbage til
Newfoundland. I forbindelse hermed skal det bemærkes, at mens drømmene i
Brudulje afslører noget om Espens situation og krisetilstand, nævner jeg-fortælleren i artiklerne kun én drøm (i “Første dag på Santa Luzia”). Den anvendes let forkortet i romanen (s. 162), men uden den humoristiske pointe, som findes i artiklen.

43

Disse to artikler er ikke trykt i Tidens Tegn, men kun i Politiken; sandsynligvis har
Sandemose fundet det mindre nødvendigt at retouchere tekster, som ikke i forvejen er blevet præsenteret for norske læsere. Fra den sidst trykte af artiklerne, “Joe
Batts Arm” (Tidens Tegn, 5/11 1938), anvendes kun 10% i Brudulje.

44

Som nævnt i kap. 14 hedder Espens redningsmand i En flyktning krysser sitt spor
Walter Shece, og der er en mulighed for, at han skal blive Espens svigerfar: “Sjelden
har jeg hatt det så fint som der, og hadde giftet mig med Ishbel hvis bare den gamle
hadde antydet en ønske derom.” (1933-udg. s. 280, 1955-udg. s. 385 – her “hadde
antydet at jeg skulle”).
I Brudulje er der ingen antydning af, at den døde datter var Espens kæreste, og
navneændringen gør det vanskeligt at få episoden i Espen-bog nr. 2 til at stemme
med erindringen i Espen-bog nr. 4 om tiden efter rømningen. Hertil kommer, at
Walter Sheces ændrede opførsel nærmest får Espen til at flygte fra Fogo
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efter en kort tid at have været inde i Adamsens lade, mens Espen i Brudulje glæder
sig til gensynet: “Harry! Han blev varm om hjertet. Det skulde bli fint å se Harry
igjen.” (s. 186). – Både Walter Shece og Harry har en søn, men det pointeres i
Brudulje, at Harrys søn lå i vuggen, da Espen første gang var på Fogo; i En flyktning
krysser sitt spor drejer det sig om “en gutt”, men i betragtning af, at Ishbel er 18-20
år gammel, er det sandsynligt, at sønnen ikke ligefrem ligger i vuggen.
45

Udtrykket om at udstyre tanken med kyskhedsbælte forekommer også i Det
svundne er en drøm, men anvendes her udelukkende om John Torsons ideer vedrørende Røde Henrik og Agnes (s. 43).

46

I “Torskefiske” hedder det:
“Jeg satt der og kom i tanker om krigen. [...] Det måtte gjøres noe. Derfor
dyppet jeg pennen og skrev til Wilhelm II. Jeg fremholdt en del ting han sikkert ikke var klar over, og uttalte håpet om at dette vilde gi ham stoff til eftertanke. Brevet var anonymt, utstyret med passende citat-ziir og merkelige ord
som jeg ikke var helt sikker på hvad betydde, men som jeg hadde en fornemmelse av kunde være brukbare for anledningen.”
Passagen gengives næsten ordret i September (s. 7-8), hvor det er Røde Fane, der
i en alder af 11 år synes, at der bør gøres noget. Mens erindringen hos fortælleren
i “Torskefiske” udelukkende dukker op på grund af synet af det hus, hvor han
boede, stimuleres den hos Røde Fane, fordi det i sommeren 1939 trækker op til en
ny verdenskrig. Det er ikke mange ting, man hører i romanen om hans hollandske
fortid, men fredsinitiativet må have bundfældet sig hos ham.

47

I Høyt på en vinget hest skriver Jorunn Hareide, at romanen “ender nokså brått med
en munter beskrivelse av torskefisket som Espen deltar i, uten at bokens psykologiske aspekter fra første del føres fram til noen slags konklusjon.” (s. 144). Det er
svært at være uenig i, at bogen ender brat og uden konklusion, hvorimod den mun tre beskrivelse er sværere at få øje på.
I Brudulje er mormonkirken meget passende for Espens situation, eftersom han
står mellem to kvinder; i epistlen “Mot Frostnettene” vender Sandemose i et par
sætninger tilbage til kirken i Korsgade og sin forelskelse i en pige med “det skjønneste navn i verden, for det har venninner i den alderen da saftene stiger.”
(Perspektiv nr. 4, 1954). (Det “skjønneste navn i verden” var Mirza; se Johannes
Væths artikel “Aksel Sandemoses kriseår” i Nytt lys på Sandemose).
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48

I øvrigt bærer bogen et par steder præg af hastværksarbejde. Mens Espen sidder i
toget på vej mod Misery Harbor, hedder det: “Da han reiste fra Newfoundland for
et par måneder siden, hadde han bare sett det fra kysten i den omgangen.”
(Brudulje, s. 176). Dette lyder som om, han er gået direkte over i S.S. Ginger fra S.S.
Dromore, men det passer hverken med togturen til George Hewitt (s. 62) eller med
sætningen om at han aldrig havde “vært borte i så abnorme følelser som denne
tiden i Sct. John’s.” (s. 60). Ifølge s. 82 har han desuden haft tid til at indlede forhold til to kvinder i byen, men naturligvis kan han have været hurtig i vendingen.
S. 191 kommer Harry en formiddag i maj-juni for at hente Espen, og det forekommer at være en overordentlig “lang vandring i fjellet” (s. 193), eftersom de først
ankommer til kirkegården, da solen går ned. Hertil kommer, at hvis kirkegården
virkelig ligger så langt væk, er det en besværlig tur hjem i mørke, eftersom landskabet består af “myrer, lavt fjell, orekratt.” (s. 193).

49

Angående s. 122-123 i Årstidene hefte 11/12 bliver denne gennemgang kringlet
både ud fra en bibliografisk og biografisk synsvinkel: I Brudulje hører vi om en
drøm, som Harrys kone fortæller sin mand og Espen om, og hun slutter med at
sige, at det er “Pussig å drømme sånt som Espen aldri kunne finne på.” (s. 190).
I “Jakten på en apekatt”, som ellers handler om “Rotten” i Vi pynter oss med horn,
drejer det sig om Walter William Ludlows kone, der fortæller om drømmen: “Hun
så undrende på oss og sa: To dream such a foolish thing that mr. Sandemose would
never do.” (Årstidene hefte 11/12, s. 123). Det er umuligt at afgøre, om det er en personlig oplevelse i 1938, der har inspireret til Brudulje-passagen, der så 16 år senere
føres tilbage til rette ejermand – eller om Sandemose i 1954 simpelthen overtager
en opdigtet episode i Espens liv for at fremmane en mere troværdig baggrund for
sin udlægning; under alle omstændigheder viser anvendelsen i “Jakten på en apekatt”, i hvor høj grad forfatter og hovedperson flyder sammen.
I Høyt på en vinget hest (s. 147-148) gennemgår Jorunn Hareide drømmen og dens
funktion.

50

Den nye slutlinie skal eventuelt indrangeres på linie med de nævnte eksempler:
“En burde vært 38 år litt lengere.” (Årstidene hefte 11/12, s. 81). Er dette den 16 år
ældre, der udstøder et lille suk?
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Bortset fra de ting, der er nævnt under omtalen af skiftende tidsplaner, er der kun
få forskelle. I Brudulje er et omsving i Espens liv tidsfæstet til 27-års alderen (s. 87),
hvilket i Årstidene bliver til 26; forklaringen drejer sig i begge tilfælde om, at der så
blev “middagsmat hver dag”. Hvis Sandemoses biografi inddrages, skal dette
sandsynligvis hentyde til indtægten fra stillingen på Glyptoteket og fra redaktørembedet på Hareskov Grundejerblad, hvorved “26” bliver mere korrekt. – I Årstide ne er udeladt det skjulte citat af mottoet til Karen Blixens Den afrikanske Farm, “At
ride, at skyde med Bue og at tale Sandhed” (Brudulje, s. 86-87) – fordi bogen, der
udkom i 1937, forudsættes bekendt i 1938, men ikke i 1954?

52

Del I af “Urolige hjerte” er en let ændret version af den humoristiske novelle “Kaffe
hos guvernøren”, oprindelig trykt i Samtiden 1941. Novellen foregår på en caribisk
ø, hvor det lykkes fortælleren at lave skandale i fuldskab; kaptajn Andersen er ikke
med her, men gør sin entré i del II, der begynder morgenen efter det famøse kaffegilde – som foregår et sted, der kort er beskrevet i Brudulje: “[...] en stor bygning
ute i sjøen, med restaurant og badehus. Brenningen tordnet under dem.” (s. 125).
I en indledning til de to tekster skriver Sandemose:
“Ofte ser jeg irritert på hvordan jeg har skåret en eller annen hending ut av
sin sammenheng og solgt den som en “novelle” eller hva det tilfeldigvis er
blitt kalt, fordi også en dikter vil ha brød. [...] Første og annen del av den
beretning som her følger var tilsammen en helhet, tingene grep inn i hverandre, det ene fulgte av det andre.” (Årstidene hefte 7/8, s. 14).
Det fremgår tydeligt, at Sandemose sætter mere pris på del II end del I, men det
er vanskeligt for læseren at se den helhed, han omtaler. Kaffegildet – og optakten
til det – beskrives i et livligt og muntert tonefald, mens del II er præget af en let
melankolsk blanding af drøm og tvivlrådighed. Alt i alt er del II nærmere den
Caribien-stemning, der præger partier af artiklerne og Brudulje, eftersom det er en
højst ubekymret jeg-fortæller, man møder i del I; en sætning om at “dette landet
med en mørkhudet befolkning var white man’s country” (Årstidene hefte 7/8, s. 15;
Sandemoses fremhævelse) er det nærmeste, man kommer en hentydning til problemer i den lune passatvind.

53

I epistlen refereres spekulationerne om, at hele hændelsesforløbet kunne være forrykket, som Helge Krogs. I September er Røde Fane inde på samme idé, som han
udvikler med stor fantasi:

630
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 15: 1930’erne, sidste halvdel
“En gang hadde han hørt om en gutt som ved et tilfelle ikke kom med en
bestemt skute, og den forliste. Men Røde Fane var ikke så sikker på at gutten
ville druknet hvis han hadde vært med – fordi kanskje ingen ville druknet.
Når det er en mann mer eller mindre, er det fra første dagen en heilt annen
rekkefølge i hendingene.
Røde Fane hadde tenkt mye på det. Det kunne få svært mye å si om en
tente en sigarett eller lot det være. Hvis en ikke gjorde det, kunne en kanskje
komme akkurat tidlig nok ut av døra til å få en takstein i skallen. Hvis en ble
stående inne og tente sigaretten, falt steinen muligens ner og drepte et regningsbud, mens en sjøl kastet fyrstikka bort i vedkassa og satte varme på
huset, og dessuten kom for seint borti gata til å møte en pike som nettopp
gikk forbi, og som en ellers ville fått ni barn med.” (s. 14-15).
54

Sætningen om “lydløs trafikk på nakne føtter” har nogle måneder senere et ekko i
“Gjensyn med Stockholm” (Aktuell nr. 18, 4/9 1948):
“En Sankthanskveld da Stockholm var tom for mennesker, – en total evakuering, – drev jeg alene omkring i Gamlebyen og befant meg plutselig på Porto
Rico. Hvert øyeblikk kunne det dukket opp lydløse skygger på siden av meg,
smygende fram på nakne føtter.”
I den udvidede version i Årstidene hefte 9/10 er otte ord indsat i dette erindringsbillede fra flygtningeårene: “En sankthanskveld jeg også har skrevet om i annen
sammenheng, da [...]” (s. 47; fremhævet her). Den anden sammenhæng, som
Sandemose hentyder til, er danske og norske versioner af den ikke overvældende
humoristiske sønovelle “Helenas undergång”, der oprindelig blev offentliggjort i
Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 24/4 1943 (se note 60).
Både ramme og den person, der oplever det sælsomme forlis, er i “Helenas
undergång” helt forskellig fra “Sidste Dag med den skønne Helene”/”Den skjønne Helena” (henholdsvis Politiken, 18/7 1943, og Årstidene hefte 7/8). I sidstnævnte går jeg-fortælleren i det mennesketomme Stockholm midsommeraften 1942,
men der er ingen af de Puerto Rico-associationer, som 1948/1954-teksten nævner;
i stedet er Stockholm lige så uddød som Pompeji før udgravningen, hvilket er en
noget mere skummel beskrivelse end den tropemystik, som senere fremmanes.
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I nekrologen “Osmundsen” udvides opholdet i Twillingate til at strække sig over
“nesten fire måneder”, men der er ingen af romanens eller sørlandsbrevets detaljer. Ordene “idag, 36 år efter”, tidsfæster desuden opholdet til 1918 i stedet for
1938, og eftersom der også står “36” i manuskriptet, drejer det sig ikke om en sætterfejl for “16”. (Aust Agder Blad, 22/5 1954; manuskriptet i Væths samling, Det
kongelige Bibliotek).

56

Botwood ligger på fastlandet, cirka 130 km SØ for Fogo; byen – eller hjemrejse –
nævnes overhovedet ikke i Brudulje, hvor Espen jo efterlades på Fogo. I Årstidene
hefte 9/10 står “Urmakeren i Botwood” umiddelbart efter “Vargsaksen”, der foregår på en canadisk farm, hvor fortælleren arbejder i nogen tid; i dette hefte er alle
andre tekster med relation til Canada (i alt 9) samlet på s. 115-153, så placeringen
af “Vargsaksen” forekommer ulogisk, klos op ad en tekst der henviser til 1938-rejsen. Grunden kan imidlertid være, at “Vargsaksen” (først trykt i 1943) bygger på en
episode i Brudulje, s. 12-15 (der igen bygger på “Fortapelse”, Tidens Tegn, 26/8
1937).

57

Den sidst citerede sætning fører videre til pointen i “- om galskapens utspring”
(Verdens Gang, 19/1 1951):
“En lys sommernatt satt jeg sammen med tinnsmeden Gunnar Havstad ute i
gresset og drakk eplevin av en bøtte. Vi hadde hver en kaffekopp i hånden
og ble tenksomme efter hvert som det min[s]ket i bøtta. Vi uttalte oss om livskunsten i hverdagen. Jeg sa: Jeg forsøker alltid å oppføre meg som andre
mennesker.
Havstad så grublende på meg en stund før han sa: Akkja. Jaså. Er det det
du holder på med? Det er altså derfor du virker litt skjør.” (Sandemoses fremhævelse).

58

Gensynet med norske aviser omtales på følgende måde: “[...] mitt eget navn var det
første jeg så...et stort brautende navn over noe jeg hadde sittet forpint og skrevet i
en jordhule for få måneder siden.” Det er ikke godt at vide, hvilken jordhule
Sandemose på et tidspunkt har befundet sig i, men hvis datoerne skal give mening,
kan der kun være tale om, at S.S. Blenheim er forsynet med Tidens Tegn fra 23/7
1938 med “Det tapte paradis”. Titlen står med pænt store typer, men angivelsen af
forfatternavnet er ret diskret – hvilket også gælder for de seks andre rejseartikler,
som Tidens Tegn bragte (april og august-november 1938). – Efter dommen i
Hambro-sagen afbrød avisen i øvrigt samarbejdet med Sandemose.
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I sin fuldskab fantaserer Gullhesten om en tilværelse som elg, næsehorn eller mammut, inden han overgår til at blive ejer af en patronfabrik i Kolsås (jf. p. 535) og efter
at have skudt alle mennesker i verden sidder “alene på toppen av Kolsås, blir til
stein, sitter der i all evighet og stirrer ut fra Kolsås.” (Vi pynter oss med horn, s. 17).

60

I “Kveld” hedder det:
“Norge gror av havet. [...] Har passert mange mindre fiskerbåter, og en større seilskute, men det lot seg ikke gjøre å se i skumringen hva det var for en.
Den bare tonte som en sky på havet. Så sjeldent det er med seilskuter nu.”
Sandemose bruger sceneriet i optakten til “Helenas undergång” (Göteborgs Han dels- och Sjöfarts-Tidning, 24/4 1943):
“Sommeren 1938 kom jeg med en passasjerbåt over Nordsjøen på vei til
Norge. Det var skip å se hvor en snudde seg på det sommerlige havet, små
og større fiskerbåter, last- og passasjerbåter. [...] Mot kvelden fikk vi Norge i
sikte, og uten for kysten, kanskje en 4-5 sjømil fra oss, reiste det seg en vandrende skygge – en stor seiler, den første og eneste vi så.”
Som det fremgår af note 54, ændres rammen i andre versioner til midsommeraften 1942.

61

Sandemose nævner denne i “Paranoia erotica” (Aktuell nr. 6, 6/2 1965), hvori han
omtaler breve fra en kvinde, som han havde kendt 25 år tidligere:
“Jeg hadde solgt en fortelling til dansk Politiken. Den het Forfølgelse, og så
hadde avisen delt titlen opp slik:
FORFØLGELSE
Ulykken ville at kvinnen jeg skriver om [i “Paranoia erotica”] het Else. Hun
sendte meg et rasende brev: Det var min kone som oppfordret det danske
folk til å forfølge Else.”
Helt præcist er typografien:
FOR
FØLG
ELSE

62

Da “Skjebne” trykkes i Årstidene hefte 11/12 som “Skjebne, II” er der en indledende bemærkning, som må have forvirret abonnenterne: “Boken Reisen til Kjørkelvik
var et bearbeidet utdrag fra Årstidene. Dessuten var det tatt med to arbeider, Gamle
graver og Skjebne (skæbne, öde). De følger her under
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fellestitlen Skjebne, I og II.” (s. 142).
Ud fra dette skulle man jo tro, at “Skjebne” i Rejsen til Kjørkelvik er en hidtil utrykt
tekst, men det er kun de første 10%, der er nyt stof. Resultatet er, at s. 64-72 i hefte
7/8 (“Jul 1916”) er næsten identiske med s. 148 øv.-155 i hefte 11/12 (“Skjebne, II”).
Den sidste anvendelse er i Magasinet nr. 35, 31/8 1957, hvor titlen er “Ung fortvilelse”; her har Sandemose anvendt “Jul 1916”-versionen fra Årstidene hefte 7/8,
men har næppe været begejstret for trykfejlen i den sidste sætning: “[...] her sitter
jeg og skriver om det, og jeg vil skrive om det mer.”
63

Espen Arnakke ser tilbage på Eva med nogenlunde samme nøgternhed:
“Hvem var hun, hvad var hun? Det er umulig å si nu, antagelig en ganske
likegyldig figur, en halvvoksen sneverhjertet jantesjel, med et smilehull som
fikk stakkars Espen til å vakle.” (En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 306,
1955-udg. s. 403).
I Vi pynter oss med horn omtales den første forelskelse i et lignende ordvalg som i
September; i en prolog dateret “sankthansnatt 1936” hedder det om årets larmende
studenter, at de “har oplevd en orkan” ( Vi pynter oss med horn, s. 6).

64

I “Gjensyn” (se p. 609-612) gør Røde Fane alvor af sine planer om at melde sig som
soldat, men det er betegnende, at han efter endt krigstjeneste vender tilbage til
Fredrik.

65

Vilfred redegør for sine politiske, økonomiske og andre teorier på nogenlunde
samme måde som i En sjømann går i land; åbenbart har han også udvidet Røde
Fanes horisont, for ellers forekommer det ejendommeligt, at han uden nærmere
kommentarer kan henvise til Georg Brandes ( September, s. 49).

66

I indledningen til analysen skriver Randi Birn:
“The female protagonist, Vera Tynset, is a new settler. With her husband,
Emil, and young son, Per, she has bought the farm of Sten and Maja Eriksen,
who have parted from the community and settled in San Francisco. The
transfer of the property is important, since Vera and Emil are Maja and Sten
in new dress.
As the novel opens, Røde Fane is approaching the Tynset farm to make
inquiries about purchasing a horse.” (Aksel Sandemose, s. 60).
Det lyder meget rimeligt, at Vera og Emil er Maja og Sten “in

634
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 15: 1930’erne, sidste halvdel
new dress”, men det kan ikke være deres farm, som de har købt (September, s. 59).
Desuden lyder det i Randi Birns forklaring som om sønnen Per allerede er født, da
familien slår sig ned i Beaver Coulee, men i 1939 er han kun to år gammel (s. 40),
og det nævnes udtrykkelig, at Vera og Emil kommer til Canada “før folk ennå
hadde reist seg etter 1929, – hva var det for en idé å komme hit i verste krisetia?”
(s. 39). – Desuden er der ikke noget der tyder på, at Røde Fane kommer til farmen
i det nævnte ærinde.
I Aksel Sandemose hedder det, at “Vera’s laughter reminds him [Røde Fane] of
hell.” (s. 61). Det ser her ud til, at hun kobler (for) direkte fra billedsproget til Røde
Fanes opfattelse af Vera: “[...] hun hadde krengt tilbake leppene litt – som det salige helvetgrinet til hoppa når hingsten kommer med flyvende man...” (September, s.
12). Der er i hvert fald ikke i bogen i øvrigt belæg for, at Vera minder Røde Fane om
helvede.
67

Et enkelt prægnant billede fra dette kapitel anvendes 21 år senere. I September hedder det: “Over seg hadde han et stjernebilde, en rar konstellasjon som han prøvde
få til å stemme med en ute på den riktige himmelen. Det var øyne fra en samling
katter oppå de øverste bjelkene.” (s. 56). I epistlen “Mørkeangst” befinder fortælleren sig i en italiensk trappegade ved nattetid: “Et sted gløder plutselig øynene på
en katt, de henger høyt oppe uten noen bakgrunn som et par diabolske stjerner.”
(Aktuell nr. 42, 24/9 1960).

68

Midtvejs mellem de to romaner skriver Sandemose i en anmeldelse af Irving
Finemans Doktor Addams om en polygam kvindelig hovedperson:
“Istedenfor å arrangere det slik at hun med sin holdning og ikke minst intellektuelt kan kaste lys over sjalusien og kjenslen av eiendomsrett hos menn,
lykkes det forfatteren å gjøre henne til en ønskedrøm for grådige jenter.”
(Aktuell nr. 17, 20/8 1949).
Irene falder ikke i anmelderens smag, men han er tydeligt nok interesseret i hendes flermænderi; hvad angår hendes status som ønskedrøm, jf. Varulven vedrørende Felicia: “Erling visste hun var en hatet og fryktet ønskedrøm, og at de jammerligste imitasjoner av henne streifet på restaurantene.” (s. 19).

69

I “Felicia försvann, kan någon säga hur?” nævner Ruth Jørholt det sociale aspekt
af Erlings betagelse af Felicia og drager en parallel til John Torsons ungdomsforelskelse i Agnes i Det svundne er en drøm (Atlanten har så mange mil, s. 155). – I øvrigt
er Erling allerede i 1930’erne offer for samme følelse i forbindelse med Ellen:
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“Men – han kunne jo aldri komme fra at det var lappeskredderens sønn fra
Rjukan som, snobbete og forvirret, var falt for piken fra den store stad, og noe
for øyet hadde hun jo vært.” (Felicias bryllup, s. 200).
70

I “Aksel Sandemose og parapsykologien”, udsendt i Danmarks Radio 18/3 1969,
analyserer Johannes Væth det parapsykologiske indhold i “Gjensyn” og behandler
generelt Sandemoses (skiftende) syn på parapsykologi; udsendelsen dækker også
fænomenet i kapitlet “Elisabet” i Tjærehandleren (se p. 711-714).

71

I Ross Dane er stavemåden Frederik, i de to næste bøger Fredrik, undertiden forkortet til Fred.

72

I “Om “overnaturlige” fenomener” (Verdens Gang, 14/11 1952) skriver Aksel
Sandemose: “Jeg vet ikke hva parapsykologi er og har ikke lest noen fremstilling
av den.” Efterfølgende koncentreres indlægget om telepatiske fænomener, som
Sandemose hævder at have oplevet hver dag gennem hele livet.

73

Det fysiske arbejde nævnes allerede, da Vera er rejst fra Beaver Coulee, men endnu
ikke har begået selvmord. Et af Røde Fanes hverv er at sætte skyklapper på en gris,
som er begyndt at æde høns; i romanen kan det ses som et billede på, at han selv
fortrænger virkeligheden, men det ejendommelige udstyr til en gris nævnes som
en konkret foranstaltning allerede i “Danskeren i Canada” (Danmarksposten nr. 6,
juni 1928).

74

Den biografiske baggrund for teksten er, at Sandemose i april 1939 rejste til
Bjørnstad sæter nær Brandval for at skrive September færdig. Bogen var udkommet,
da “Tilbake til naturen” blev trykt, men der er ingen hentydninger til den – heller
ikke til udbruddet af anden verdenskrig, der ligger som en undertone i romanen.

75

Artikel og roman har et ensartet billedsprog i anledning af dyrene; i “Setra” hedder det: “Jeg var Noa som sat igjen på Ararat i den tomme arken og skrev mine
memoarer [...]” (Fortellinger fra andre tider, s. 172); i Det svundne er en drøm: “Vi måtte
legge en forskansning rundt seteren for å få fred i denne Noas ark.” (s. 98).

76

En anden senere indfletning er følgende: “Jeg blir sjuk av å vite at tyskere har støvlet inn på Jennyseter når de tok seg over skogen, at de har ligget i våre køyer, og
kanskje funnet Jennys
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dyre våpen.” (Det svundne er en drøm, s. 94). Det er en sætning, der både afspejler
John Torsons lykkelige erindring og hans patriotisme, men det er ikke godt at vide,
hvad tyskerne skulle på en isoleret beliggende sæter tre timers gåtur fra den nærmeste station (hvis der eksisterede en kørevej, havde den velhavende John Torson
naturligvis sørget for en taxi). Tyskernes tilstedeværelse på Jennyseter er lige så
ubegribelig, som at de i Tjærehandleren to dage efter besættelsen skulle have nogen
som helst interesse i at oprette en forlægning i Audun Hamres hus, der ligger for
enden af en blind vej midt i en skov; hvis Audun Hamre ikke havde sprængt huset
i luften den 12. april, ville andre naturligvis have sørget for at gøre det af med
delingen.
77

Eftertiden ved, at Sandemoses privatliv i sidste halvdel af 1930’erne var yderst
tumultuarisk, men eftersom dette i 1940 kun var kendt af en inderkreds, ville en
intetanende læser af Fortellinger fra andre tider få en ganske anden sammenhæng ud
af bogens blanding af korrekte biografiske detaljer og beskrivelsen af et fredeligt
familieliv med kone og børn.

637
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

16. INFERNO
Sandemose opholder sig i Sverige fra oktober 1941 til juli 1945. Han kalder
senere perioden for sine “undergangsår”, og romanen om Erling Viks tid som
flygtning skulle først have heddet Djevelen går ombord, senere Inferno, hvilket fortæller, at der er tale om en tid fyldt med problemer. Alligevel lykkes det for ham
i disse år at skrive både Det svundne er en drøm, som regnes for et af hans mesterværker, og Tjærehandleren – sidstnævnte er mere upåagtet, men er en af de
mest helstøbte og koncise romaner i hele forfatterskabet.
Hertil kommer en række artikler, noveller og kortere debatindlæg. Espen
Haavardsholm skriver i Mannen fra Jante, at “en og annen liten artikkel, skisse,
novelle får han på trykk i svenske aviser og svenske ukeblader” (s. 248), hvilket
dækker den første tid efter flugten, men hvis man tager perioden som helhed,
bliver det dog til cirka 50 nye tekster samt optryk eller oversættelser af cirka 30
ældre; hvor der er tale om ændrede versioner af disse, er der redegjort for dem
i de foregående kap.
FLUGTEN
Johannes Væths artikel “Aksel Sandemoses kriseår” (Nytt lys på Aksel
Sandemose) redegør bl.a. for de faktiske forhold vedrørende flugten til Sverige;
det fremgår heraf, at man ikke skal fæste særlig lid til Sandemoses egen beretning, der findes i to lidt forskellige versioner – som endvidere har afgivet stof til
Erling Viks oplevelser.
Den første version hedder “Över gränsen” (Nya Dagligt Allehanda, 17/8 1943),
og i de indledende afsnit betones, hvor udramatisk det hele gik for sig. Set i
sammenhæng med den første episode fra flugtdagen, som der fortælles om,
giver dette effektivt indtryk af, at jeg-fortælleren er en koldblodig person: Et
halvt minut mere i lejligheden – eller lidt mindre snarrådighed – ville have resulteret i anholdelse. Næste punkt er en
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grotesk oplevelse, da han for nogle timer går i dækning hos faderen til en fjern
bekendt: “Mannen hade förlorat sin hustru dagen innan. Han satt gråtande vid
hennes öppna kista og kände inte igen mig, medan han spelade Jungman
Jansson på grammofon, utan uppehåll samma platta, och tårarna plaskade.”
Scenen anvendes 15 år senere i Varulven, da Erling er på flugt og opsøger onkel
Oddvar (der dog genkender sin nevø). Der skiftes tilbage til det dramatiske vedrørende afrejsen fra Østbanen, eftersom et par betjente i et par meters afstand
taler om den eftersøgte, hvorefter flugten afsluttes efter et møde på grænsen
med en tysk desertør.
“Et minne” (Morgenposten, 9/2 1952; senere “Over grensen” i Årstidene hefte
7/8) indeholder de samme ingredienser, men med lidt ændret vægtning.
Teksten har tydeligere karakter af tilbageblik, og af at krigen er forbi – dels i det
afsluttende afsnit (“Engang holdt vi på å miste det alt sammen, fjellet, vannet,
skogen og elvestrykene”), dels i angivelse af navne og flugtrute. Desuden bliver
Sandemoses betydning optrappet gennem de nye oplysninger om, at det er
Gestapo og ikke det norske politi, der vil arrestere ham, og at Lauritz Sand fra
Grini har givet besked om, hvor væsentligt det er at få ham ud af landet;1 indirekte postuleres dermed en væsentlig indsats i modstandsbevægelsen, men
først i “Gjennom skyggenes dal” (Aktuell nr. 43, 17/10 1964) trækker Sandemose
i land.
Turen til grænsen indeholder i “Et minne” mere drama (jf. de senere versioner
af “Jul 1916”, hvor det efterhånden er et mirakel, at forfatteren har overlevet), og
historien om den tyske desertør udvides til, at han har følgeskab af sin norske
kæreste, som ikke vil svigte ham. I denne version er det hende, der hjælper
Sandemose over grænsen; da han som flygtning i Sverige fortæller om parret, er
ingen interesseret, men fra 1952-tidsplanet efterlyser han oplysninger om dem.
Sandemose vender tilbage til desertøren og pigen i “I samme båt” (Aktuell nr.
30, 11/7 1959), hvor den sidste etape af flugten nu er blevet yderligere besværlig: “Det er ikke bra for helsa å svømme en høstnatt over Glomma med høy
feber, og dessuten hadde jeg fått skadd begge føttene.” Mødet med parret vender op
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og ned på ven-fjende-begrebet (jf. titlen), men trods adskillige mellemliggende
forsøg på at få nys om deres videre skæbne, er det først “for ikke lenge siden i
Stockholm”, at han har fået slutningen på historien: Sammen med pigen udleveredes desertøren af de svenske myndigheder, men det lykkedes ham at flygte
nær grænsen – en sætning antyder, at han blev beskudt af svenske politibetjente, selv om disse befandt sig på norsk område. Pigen blev idømt en fængselsstraf
af de tyske myndigheder, og det følgende forår blev desertøren fundet død i en
elv, på svensk territorium.
I Felicias bryllup er det Erling, der under flugten til Sverige deler mad og hule
med parret i nogle dage, før han krydser grænsen og forgæves taler deres sag i
Stockholm. Beskrivelsen af forløbet er på nogle punkter lidt mere detaljeret end
i “Et minne” og “I samme båt”, men udelader til gengæld slutningen på historien. Den eneste væsentlige forskel er ellers Erlings erkendelse anno 1959: Hvis en
eller anden i 1941 havde fortalt ham om en lignende oplevelse, ville han også
have været ligeglad med en desertør og en feltmadras. – Den avisnotits, som
Sandemose i “I samme båt” ser “for ikke lenge siden i Stockholm”, og som sætter ham på sporet, bliver opgivet præcist i Felicias bryllup: Den står i Dagens
Nyheter den 19. marts 1959 – på Erlings 60 års fødselsdag, som han fejrer i
Stockholm.
En let forkortet version af “I samme båt” er trykt i D.V. Anderssons Jutzi, en
bog der efter en krydsrevision af udtalelser fra de involverede og officielle rapporter fra de svenske grænsemyndigheder anklager sidstnævnte for at have
været skyld i forløbet og for at have drevet Wilhelm (Willy) Jutzi i døden; konklusionen er her, at Jutzi enten begår selvmord eller dør af udmattelse. I
Sandemose bygger Carl-Eric Nordberg åbenbart på andre kilder, når han skriver,
at de svenske myndigheder udleverede desertøren til nazisterne, der efterfølgende henrettede ham; i Mannen fra Jante følger Espen Haavardsholm redegørelsen i Nordbergs biografi.
Mysteriet om Jutzi bliver sandsynligvis aldrig fuldt opklaret; men hvorfor
nævner Sandemose i 1943-versionen af sin flugt
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overhovedet ikke den norske pige? Eftersom tyskeren her kaldes for “stackaren”, kan det ikke være af patriotiske grunde, at hun ikke optræder, og der kan
næppe have været tale om et behov for at beskytte hendes identitet. Hvorfor bliver hun først interessant ni år senere, når hun (ifølge 1952-versionen) spillede en
så stor rolle for, at han slap helskindet over grænsen?
Det gør hun, fordi Sandemose – efter al sandsynlighed – på sin flugt hverken
mødte Jutzi eller hans veninde. I 1943, da han skrev “Över gränsen”, har han
utvivlsomt, i lighed med mange andre flygtninge, hørt om desertøren – som han
derfor indlemmer i teksten og gør til et lige så spændende og troværdigt element
som historien om, at han var på nippet til at blive arresteret både i lejligheden
og på Østbanen. Da han senere opdager, at der også var en pige med i spillet,
må hun selvfølgelig med i “Et minne”, “I samme båt” og Felicias bryllup, og idet
et autentisk avisudklip bliver en ingrediens både i epistel og bog, sørger
Sandemose for at gøre historien overbevisende. – I betragtning af den bekomst,
som landsfiskal Åke Hiertner får i tekster efter krigen (se p. 650-651) kan det
forekomme underligt, at hans navn ikke nævnes i forbindelse med Jutzi-affæren,
men sandsynligvis er forklaringen, at en sammenligning med dennes version
kunne afsløre Sandemoses manglende førstehåndskendskab. 2
FLYGTNING OG KRIGSTID
Mens Sandemose befinder sig i Sverige, skriver han adskillige artikler, der
relaterer til flygtningetilværelsen og/eller krigen, og et par af dem indgår i Det
svundne er en drøm.
Kommentarerne til forhold uden for Skandinavien er meget få. En enkelt artikel handler dog om “Amerikanens återkomst” (Folket i Bild nr. 43, 22/10 1944),
hvori ordet “återkomst” hentyder til emigranters efterkommere, der som soldater kæmper for at befri Europa fra nazismen. Artiklen er udformet som en hyldest til USA’s indsats i krigen; desuden prises landet for at være en melting pot,
der modbeviser de tyske raceteorier, og med henvisning til at USA efter første
verdenskrig trak sine soldater hjem, afvises tanken om, at den amerikanske
regering er ude på at
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etablere et verdensherredømme. – I artiklen citeres Gustaf Frödings digt “En
sorgens ton från Amerika”, ifølge John Torson en udmærket indfaldsvinkel til,
hvorfor så mange unge mænd emigrerede – jf. Erling Viks idé om, at “det i
Norden hadde vært en meget utbredt konvensjon at ulykkelige elskere skulle
dra til Amerika.” (Varulven, s. 56).
Selv om Sandemose i de øvrige tekster ikke altid holder sig til ét emne, er det
for overskuelighedens skyld nemmest med en tredeling: 1) tiden som flygtning
i Sverige; 2) norske forhold; 3) Danmark.
Flygtning i Sverige: To versioner af Öland
I den ovenfor nævnte “Över gränsen” hedder det, at de svenske soldater
“gåvo mig ett hjärtligt mottagande som jag aldrig skal glömma” (en sætning,
som i øvrigt er slettet i 1952-versionen). Ellers mæler Sandemose i denne artikel
ikke andet om sin tilværelse som flygtning, end at den følgende periode er præget af rastløshed og tankerne om forholdene i Norge.
På samme tid offentliggør han “Ölands Lyksaligheder” (Politiken, 20/8 1943),
som skildrer et månedlangt ophold i et lånt sommerhus på den nordlige del af
øen. Titlen, med ekko af Johannes Ewald, lyder optimistisk nok, men man skal
ikke mange linier ind i teksten, før man hører om en tanke, der har plaget længe,
og som i første omgang kun kan bortjages med en flaske cognac nedskyllet i
løbet af en aften. Gennem resten af kronikken er der jævnlige henvisninger til
denne tanke, men det fortælles ikke direkte, hvilket problem det drejer sig om –
krigen hentydes der kun periferisk til et par steder, hvilket ganske vist kunne
skyldes, at teksten er skrevet til en dansk avis, men da den optrykkes i Magasinet
i 1949, går rettelserne udelukkende på trykfejl. Det eneste, forfatteren røber i et
par bisætninger, vedrører ensomhed og desillusionering, sidstnævnte for
eksempel udtrykt gennem ordene om Blå Jungfrun ude i Kalmarsund: “Det er
en skjøn øy å se på, derfor holder jeg meg borte fra den.”
På et punkt ligner “Ölands Lyksaligheder” rejseartiklerne fra 1938, som ofte
blander en selvkarakteristik med nøgterne
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oplysninger om geografi m.m.; i denne tekst hører man for eksempel om geologi, landbrug og fugleliv. Ellers er teksten bygget op som en pendling mellem den
ydre idyl og den indre ulykke (de flossede nerver), og overgangen mellem de to
lag er ofte brat. På den ene side hedder det, at “stedet her er det skjønneste på
en av verdens skjønneste øyer” og “jeg minnes ikke skjønnere netter”; men den
sidste iagttagelse, som går på nattergalenes sang, går lige over i en forbandelse
af de samme fugle, fordi fortælleren trænger til at sove for at komme væk fra den
onde tanke; og omvendt bortjages et ønske om at drukne, ved at fortælleren for
første gang i tredive år ser en tremastet galease for fulde sejl.
Den menneskelige kontakt er næsten ikke-eksisterende i teksten: På sejlturen
fra Stockholm til Öland hører fortælleren et par passagerer tale dansk, men koncentrerer sig som allerede nævnt om cognacflasken; på Stadshotellet i Borgholm
kommer han straks i skænderi med overtjeneren på grund af sin ukonventionelle påklædning; og i forbindelse med opholdet i sommerhuset hører man kun
om, at naboer siger god for den nyindkøbte cykel, og at et besøg hos nogle
kvindelige kunstmalere en enkelt aften kan bortjage tanken, der plager.3
Gennem teksten beskrives denne tanke i et billedsprog af stigende intensitet;
til at begynde med er den noget abstrakt, hvorpå den bliver konkret, og endelig
er den levende.4 I takt hermed kredser fortælleren mere og mere om døden; først
skal den onde tanke ikke få lov til at tage hans liv, senere tvivler han på, om han
er i live næste sommer, og det sidste stadium er dødsdrift – en idé om druknedøden5 (jf. p. 574 og svømmeturen ved Barbados). Hvad der redder ham, er tilsyneladende arbejdet, selv om ideen om “boken du aldri skrev” i tekstens slutning stadig kæmper mod den grå og uldne tanke. (Den omtalte bog er Det svund ne er en drøm, som Sandemose begyndte at få has på under opholdet på Öland).6
Som allerede nævnt er 1949-versionen identisk med 1943-versionen, men der
er både sproglige ændringer, strygninger og udvidelser, da teksten bliver til
“Det var ikke deilig å fare”
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(Årstidene hefte 3). Denne indledes med fire sider i kursiv, omhandlende jagten
på det eneste rette udtryk og vanskeligheden ved at anvende velkendte ord suggestivt; Sandemose hævder, at han har skrevet denne rejsehistorie fra Öland
utallige gange, og at den er præget af “omarbeidning fra forskjellig tid og helt
fram til denne natt” (s. 67), men i så fald har de mellemliggende versioner været
kladder, og sandhedsværdien af hans oplysning må regnes for at være lige så
tvivlsom som den, han leverer vedrørende arbejdet med rejseartiklerne fra 1938
(se p. 566-567). Imidlertid pointeres også i “Det var ikke deilig å fare” det selvbiografiske islæt (s. 67), og i forbindelse med tekstens stemning henvises til de
seks noveller, der – ifølge Sandemose – stammer fra 1920-1922, i 1943 blev rekonstrueret, og som under fællestitlen “Ensomhet” står i samme hæfte.7
Teknikken bag 1952-versionen i Årstidene hefte 3 er, at efter de fire sider i kursiv (s. 64-67) følger 1943-teksten (s. 68-79) – dog med enkelte forkortelser og
adskillige tilføjelser (sidstnævnte s. 68, 69-70, 71, 72, 77, 78). S. 79-80 er dateret
30/6 1952, hvorefter følger et p.s. på tre linier, dateret august 1952. I det hele
taget er der kun spor af to tidsplaner, 1943 og 1952, hvorfor den ovenfor citerede henvisning til “forskjellig tid” (s. 67) lyder mystisk. 1943 vedrører den
oprindelige tekst, mens 1952 nogle gange dukker op som det aktuelle skrivetidspunkt: “[...] inntil vi nu skriver 1952 [...]” (s. 70); “Nu i 1952 [...]” (s. 77).
Overgangen er i de fleste tilfælde uformidlet, for eksempel bruges ofte præsens
i to på hinanden følgende afsnit, selv om de tilhører to forskellige tidsplaner.
Strygningerne går næsten udelukkende ud over konkrete oplysninger vedrørende sommerhuset; udvidelserne udspringer gerne af sætninger i den oprindelige tekst, som sætter associationer i gang eller aktualiseres. Det drejer sig om
følgende:
I 1943 hedder det, at Dannebrog vajer flere steder i den stockholmske skærgård; sætningen er også med i 1952, men følges af næsten en side om planerne
om at rejse en flagstang på Kjørkelvik.
De to kvindelige danske passagerer om bord på båden bliver i
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1952 til jødiske flygtninge, hvilket tilføjer “Det var ikke deilig å fare” lidt krigstidsatmosfære; på den anden side ville deres tilstedeværelse i Sverige være mere
sandsynlig, hvis teksten foregik nogle måneder senere, ligesom omtalen af gaskamre på 1943-tidsplanet har karakter af en efterrationalisering.
Historien om at tømme en flaske cognac på grund af psykiske problemer
afrundes fra 1952-perspektivet med en side om at få nerverne i orden igen.
Episoden på Stadshotellet i Borgholm får i 1943 fortælleren til at filosofere
over, hvordan folk klarer “sitt magre liv uten formalismen, uten sin dåp, sin konfirmasjon, sitt bryllup og sin begravelse” – et typisk Sandemose-motiv – hvorefter han skælder overtjeneren ud. Begge ingredienser er med i 1952, men er
adskilt af et indskud på en side, hvori fortælles om et senere møde med en
mand, som har belært fortælleren om “tidsånden” (jf. Sandemoses irritation
over samme fænomen i “Være eller ikke være?” i Friheten, 11/5 1946 og i epistlen “Spilt melk” i Aktuell nr. 39, 12/9 1959; størstedelen af sidstnævnte anvendt
som kapitlet “Tidsånden” i Felicias bryllup).
Vedrørende skrivearbejdet er der et påfaldende sporskifte:
“Men når et menneske går omkring
med en tanke, er det enda verre å sitte
stille med den. Da bedriver man
magi. Foran meg henger fotoet av et
barn, jeg løfter ansiktet og ser på bildet hver gang tanken hogger gifttennene i. Eller man lar seg godvillig
stikke av en mygg.”
(“Ölands Lyksaligheder”)

“En kan ikke skrive under løp, og en
kan ikke sitte stille med en forgiftende
tanke. Da får en bedrive magi. Foran
meg henger fotografiet av mine to
kjære søstre sammen, fra dengang
Maria vel har vært noe slikt som tyve
år, og Anna omkring syv. [...] Anna
var yngre enn jeg. Nu i 1952 er det 25
år siden jeg besøkte henne i
Pennsylvania. Vi skal feire jubileet
med at hun i år besøker Kjørkelvik.
[...] Når tanken hogde gifttennene i,
så jeg på bildet av mine søstre. Og det
var så mange andre ting som kunne
prøves og ble prøvd, la seg stikke
godvillig av en mygg [...]”
(Årstidene hefte 3, s. 76-78)
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I 1943-versionen er det måske på ét punkt uklart, hvordan magien bedrives –
hører barnefotografiet med til husets inventar, eller har fortælleren medbragt et
billede, som han har hængt op på væggen? Sandsynligvis det sidste, eftersom et
nok så sjælfuldt billede af et ubekendt barn næppe ville have samme effekt. I
1952-versionen er der også tale om magi; til gengæld ved læseren i første
omgang ikke, om beskrivelsen af fotografiet hører til 1943- eller 1952-tidsplanet.
På sidstnævnte er der ganske vist ikke meddelt noget om en “forgiftende tanke”,
men den næsten en side lange digression om faderens brev, hvori denne skriver
om Marias død, og sætningen om det snarlige besøg på Kjørkelvik, peger i retning af 1952 – indtil det altså viser sig, at billedet var medbragt til huset på
Öland.
Hvis man kombinerer de to versioner, bliver der dermed både tale om sløring
og om en ny oplysning. Hvis 1943-teksten læses, som om fortælleren har medbragt billedet, vil man ved ordene “et barn” automatisk tænke på hans eget
afkom – og ikke på et billede af en søster. 1952-teksten røber, hvem det drejer sig
om, men selv om den voksne Maria i denne sammenhæng bliver lige så væsentlig som barnet Anna, er virkningen samtidig, at idet hun nævnes, bliver udeladelsen af hende ni år tidligere påfaldende: Dengang var det kun lillesøster Anna,
der kunne få magien til at virke, og hendes udstråling var lige så stærk som den,
man ellers ville fornemme, hvis det drejede sig om et billede af ens eget barn.8
Alle de centrale afsnit fra 1943-versionen (om tanken, ensomhed m.m.) er
bibeholdt i 1952; virkningen af de nye indskud er imidlertid, at den fortættede
stemning ikke bevares, og når Öland-afsnittet slutter (s. 79 øv.) ser man ingen
indlysende forbindelse mellem dette og indledningen i kursiv.
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Den nye titel angiver tydeligt, at det ikke var nogen fornøjelse at være på
Öland, og et par af tilføjelserne fortæller noget om den tryghed og rodfæstethed,
der nu forbindes med Kjørkelvik. Dette kommer endnu mere frem på de sidste
to sider, hvor den aktuelle skrivesituation kommenteres: “Så satt jeg her nu en
times tid efter at de siste linjene var skrevet [...] Det er ut på morgenen mot 30.
juni 1952 [...]” (s. 79). Desuden fortælles om et lykkeligt familieliv og naturglæde – og om reaktionen på en uge tidligere at have fået besked om Stortingets digterløn, hvorved midsommeraften 1952 blev “siste stasjon på en lang og vond vei
der det ofte grodde store gleder. Dikterlønnen bekreftet for meg, slik som ytre
ting ofte gjør, at jeg var kommet dit jeg ville, hjem til Kjørkelvik i mitt elskede
land.” (s. 80). Det bliver dermed tekstens sidste linier, der samler den nyskrevne
indledning om forfatteranstrengelser, den nye titel og tilføjelserne.9
I romanform omtales Öland yderst kortfattet i Varulven (s. 17). I Felicias bryllup
hører man, at Erling i et af flygtningeårene opholder sig dér fra juni til november; begyndelsen af opholdet er præget af, at han svinger mellem “forrykte forestillinger og sløvsinn” – hvilket delvis dækker beskrivelsen i “Ölands
Lyksaligheder”, men uden de formildende omstændigheder i kraft af naturoplevelser, som sidstnævnte tekst formidler. Den næste etape i Erlings ophold er en
flov historie, hvor han er på nippet til at blive forlovet, og endelig er der det
hadefulde erotiske forhold til Gitte, som han flygter fra. Kort sagt er hans måneder på Öland langt mere deprimerende, end man kunne formode ud fra
Varulven, hvor udtrykket, at “den øya var blitt hans” (s. 17) snarere lyder positivt. Hans flugt i regn og mørke får ham til at drømme om at bo fredeligt i et hus
på Erlingneset, på den yderste strand (Felicias bryllup, s. 71) – et billede på hans
forskansning, som Felicia senere prøver at nedbryde.10
Flygtning i Sverige: Forholdet mellem svenskere og nordmænd
Da “Ölands Lyksaligheder” offentliggøres, har Sandemose været
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næsten to år i Sverige, men som det fremgår af p. 642-643, siger teksten kun ad
omveje noget om livet som norsk flygtning i Sverige. Der går yderligere at halvt
år, inden han utvetydigt røber noget om, hvordan han oplever denne side af tilværelsen.
Det sker som hans bidrag til serien “Vi och våra grannar” i Idun (nr. 6, 10/2
1944),11 og artiklen er udformet som svar på ugebladets spørgsmål: “Kan vi få
höra, vad det är norrmännen har emot oss?” Sandemoses forklaring går på, at
flygtningene ankommer med for store forventninger, og at de i Sverige møder
fantasiløshed, i betydningen manglende evne til at sætte sig ind i andres situation; undtagelsen er grænsesoldaterne, som har haft begivenhederne tæt inde på
livet. Landsfiskalerne (politimyndigheden) er det værre med, og forståelsen hos
gennemsnitssvenskeren daler, jo mere flygtningen nærmer sig Stockholm.
Desuden er pointen i artiklen, at gennemsnitssvenskeren og gennemsnitsnordmanden kun forstår hinanden, så længe deres oplevelser er de samme – hvilket
besættelsen har sat en stopper for. Artiklen munder ud i en dels pessimistisk,
dels patriotisk erklæring: “Vi trodde vi var skandinaver, men svenskarna lärde
oss at vi först och främst var norrmän.”12
Den omtalte mangel på et fælles og genkendeligt erfaringsgrundlag indgår
som et hovedmotiv i skitsen “Flyktingen i rättssamhället” (Folket i Bild nr. 13,
25/3 1945). Her drejer det sig om en svenskers harme over ved en fejltagelse at
have tilbragt fire timer i politiets varetægt, mens de nordmænd, der tilfældigt
hører om episoden, sammenligner med forholdene i Norge og synes, at svenskeren skaber sig over en bagatel. Pointen i denne tekst er, at krigen har forvrænget begrebet om et rimeligt retssamfund – hvilket understreges af, at fortælleren først et par år efter det indtrufne (og med udsigten til snart at kunne
vende hjem?) indser, at svenskeren var i sin fulde ret til at være forarget over
behandlingen.
At krigen snart er slut, ses endnu tydeligere i “Konsten att umgås med svenskar” (Allt nr. 3, marts 1945), hvor allerede titlen anslår en ironisk tone. I indledningen hentydes til “Vi och våra grannar”, som påstås at have resulteret i ikke
færre end
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1.183 brev. På grund af det lange ophold i nabolandet er forfatteren nu så hærdet og kyndig, at han kan opstille en liste i tretten punkter, beregnet for en nyankommen nordmand, og nr. 12 og 13 er “Säg aldrig något om svenskarna”, henholdsvis “Säg överhuvud aldrig något”. Den sidste tredjedel af artiklen er holdt
i et lidt mere sagligt tonefald og rummer dels et tilbageblik på en mørk periode,
som forfatteren er kommet ud af ved at arbejde (uden at han dog direkte henviser til Det svundne er en drøm), dels en sammenlignende karakteristik ud fra
nordmændenes individualisme og den effektivitet, der kommer af svenskernes
forkærlighed for konsensus.
Det er ikke godt at vide, hvor mange breve “Konsten att umgås svenskar”
afstedkom, men i hvert fald følger en urban lille debat mellem Sandemose og
Hasse Z – sidstnævnte (der for eftertiden er mest kendt for at være far til forfatteren og causøren Kar de Mumma) kan ikke rigtigt finde ud af, om han skal
følge sin praksis med bare at være underholdende, eller om han i dette tilfælde
skal føle sig lidt pikeret på nationens vegne (Svenska Dagbladet, 1/4 og 6/4
1945).13 Et enkelt punkt i debatten har forbindelse til en passage i Det svundne er
en drøm, hvor Jenny fortæller om en bog, hun læste som ung pige, og som hendes far faldt over:
“Jeg satt og leste meget alvorlig og omhyggelig denne boken, av en som
het Dimnet. [...] det sto ikke annet enn jeg hadde hørt noen kjedelige
lærere si, men sånn torde jeg ikke riktig tenke [...] Han lo hvert øyeblikk
så han ristet [...] Jeg orket ikke le, jeg ble flau, det var liksom det var meg
han lo av. Det var far som hadde rett.” (s. 249).
I artiklen i Allt kaldes Ernest Dimnets bog Konsten att tänka for “det mest ofrivilligt komiska verk som har tryckts sedan Gutenberg vulgariserade själslivet
og skaffade oss Goebbels på halsen.” I betragtning af den bekomst Bjørn Lund
får i romanen, bliver det eneste forsonende træk ved ham, at han gennemskuer
en bog, som Sandemose finder plat og barok. At det ikke er John Torson
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eller Gunder Gundersen, der får æren af at nedgøre Dimnets bog, understreger
Sandemoses idé om, at der kun er to personer i Det svundne er en drøm, én kvinde
og én mand (brev til Sigurd Hoel, 11/6 1944; Væths samling, Det kongelige
Bibliotek);14 jf. John Torsons formulering: “[...] om en forfatter lar de forskjellige personene opptre selvstendig, og ikke hele tiden skriver jeg, blir det da mer
rettferdig? Personene er jo ham selv alle sammen.” (s. 285; Sandemoses fremhævelse).
Ud fra titlen at dømme skulle man tro, at “Avsked av Sverige” (Folket i Bild nr.
34, 19/8 1945) skildrer opbrud og rummer nogle konklusioner efter det årelange
ophold som flygtning; men opbrudsstemningen opsummeres som et kort
anfald af vemod, hvorefter Sandemose gentager sine tidligere betragtninger
over svenskernes nationaltræk: “Svenskarna är effektiva, men har ofta något
egendomligt gjutjärnsaktigt i sitt lynne.” I dette tilfælde hæfter Sandemose sig
ved, at mødre med barnevogn får en dårlig behandling i de stockholmske sporvogne, hvor de er henvist til samme plads som rygere, hunde og fulderikker,
hvorved der anvendes en typisk, “skæv” Sandemose-vinkel i denne farvel-artikel: Intet om flygtningeårenes depression, befrielsen, quislinger, hans ægteskab
eller 117 andre ting, der kunne tænkes at sammenfatte perioden, men i stedet en
detalje fra hverdagen, som siger noget om forskellen mellem nordmænd og
svenskere, eftersom “en normal norrman” let kan finde en løsning på problemet.
Flygtning i Sverige: Tilbageblik
I artikelform vender Sandemose næste gang tilbage til flygtningeårene i “En
diktende landsfiskal” (Arbeiderbladet, 27/8 1947); et gensyn med Stockholm og
med fortiden skildres i den første af tre rapporter fra en entomologisk kongres
(Svenska Dagbladet, 8/8, 11/8 og 17/8 1948), hvorfra detaljer anvendes i
“Gjensyn med Stockholm” (Aktuell nr. 18, 4/9 1948); sidstnævnte er sammen
med “En diktende landsfiskal” skrevet sammen til “Gjensyn med Stockholm” i
Årstidene hefte 9/10.
Artiklen fra 1947 handler om landsfiskalen i Koppom, Åke Hiertner,
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af hvem Sandemose kort blev forhørt et par gange umiddelbart efter at være
kommet over grænsen. Det fremgår af et brev til Cilla og Eyvind Johnson (3/10
1941; Væths samling, Det kongelige Bibliotek), at Sandemose har været voldsomt irriteret på Hiertner, og der er ingen tvivl om adressen, når Sandemose i
den ovenfor omtalte “Vi och våra grannar” skriver, at mange flygtninges holdning til svenskerne er blevet grundlagt af “en andligt förtorkad landsfiskal”.
Sandsynligvis spøger Hiertner i “Vi och våra grannar” tillige i skikkelse af den
mytiske funktionær på elektricitetsværket, eftersom et par af dennes formuleringer svarer til, hvad Hiertner ifølge brevet af 3/10 1941 forulempede
Sandemose med.
1947-artiklen er en reaktion på Hiertners erindringer om sit arbejde under krigen, bragt i Arbeiderbladet 16/8 1947, og Sandemose anvender her en snedig strategi for totalt at gøre det af med landsfiskalen: På den ene side hævder han, at
han overhovedet ikke tænkte på Hiertner, da han skrev “Vi och våra grannar” i
1944 (hvilket er helt usandsynligt), på den anden side skildrer han ham som en
opportunist af værste skuffe og tydelig pronazistisk, indtil krigslykken vendte;
og hertil kommer, at han åbenbart er (var) et rodehoved, når han ved en fejltagelse kunne sende fortrolige dokumenter om norske flygtninge til Sandemose,
der bare havde anmodet om at få udleveret, hvad der skiftevis betegnes som
“noen utkast til en roman”, “et romanutkast” og “manuskriptet”; når han sætter sidetallet til 600, må det hentyde til Emigrant, der senere omarbejdes til Det
svundne er en drøm, men desuden medbragte han manuskriptet til De saliges øy
(efterfølgende En palmegrønn øy) og nogle selvbiografiske udkast.
I den første udgave af “Gjensyn med Stockholm” (1948) anslås i de indledende afsnit en positiv tone: Det er “en stor glede” at se Stockholm igen, og den
umiddelbare erkendelse går på, at eventuelle skærmydsler under krigen bundede i hjemve, ikke i et udestående med Sverige eller svenskerne; men selv om
den lyse stemning hævdes at have domineret besøget, er det mørke detaljer, der
fremhæves. Set i sammenhæng med de artikler, der er skrevet under krigen, er
den mest iøjnefaldende forskel, at her i 1948
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sker der en ny vægtning; retrospektivt er svenskerne forstående, mens flygtningene karakteriseres som ikke helt normale. – Den udvidede version seks år
efter i Årstidene hefte 9/10 holder sig overvejende til 1948-tidsplanet; der er dog
en tilføjelse vedrørende et senere besøg i Sverige: “[...] nesten ingenting satt
igjen efter oppholdet som flyktning [...]” (s. 54), og i forbeholdet er der en henvisning til visse steders tilknytning til personlige sorger. Disse omtales ikke i
teksten, men ud fra Sandemoses biografi er det mest sandsynligt, at det drejer
sig om bruddet med Karen Lange og den manglende kontakt med deres fælles
søn.
En halv snes år senere vender Sandemose i nogle epistler tilbage til flygtningetiden i Stockholm (se også p. 993-996). “Minner fra Stockholm” (Aktuell nr.
33, 10/8 1963) udspilles, bortset fra et kort flashforward, over et halvt døgn og
har et spinkelt episk forløb, holdt sammen af æbler som et lidt søgt ledemotiv
og stednavnet Äppelviken. De generelle refleksioner går på, at forholdet
mellem nordmænd og svenskere var køligt under krigen, og de personlige er
koncentreret om ensomhedsfølelse, tristesse og kvinders træskhed; der er den
samme dæmpede, grå stemning som i Sverige-afsnittene i Felicias bryllup, og
antagelig stammer skelettet i teksten fra Inferno. Ensomheden under størstedelen af flygtningetiden pointeres også i “Gjennom skyggenes dal” (Aktuell nr. 43,
17/10 1964), men med et stærkere ordvalg som for eksempel mareridt, neurose
og depression.
“Betraktninger i Stockholm” (Aktuell nr. 19, 2/5 1964), som tager udgangspunkt i et kortere ophold i byen i foråret 1964, er fyldt med strøtanker om turisters leveomkostninger, børn, politik og tyskernes særheder, men associationsmetoden munder dog ud i et par erindringsglimt fra flygtningeårene. I denne
epistel drejer det sig om den modtagelse – eller rettere, mangel på samme – som
fortælleren fik af diverse svenske venner og bekendte, med isolation og ensomhed til følge: “Jeg ble vàr og holdt meg lenge mest alene.”
Varulven indeholder glimt af norske flygtninges tilværelse i Sverige; de tre
hovedpersoner har alle været involveret i
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modstandskampen, og Sandemose tildeler Erling Vik en rolle, han i “Et minne”
tildeler sig selv, nemlig at være forfulgt af Gestapo. Men bortset fra Viktor
Rydberg-citatet anno 1858 i Steingrim Hagens dagbog nævner romanen ikke
noget om forholdet mellem nordmænd og svenskere; i stedet er skildringen
koncentreret omkring flygtningenes individuelle situation eller deres indbyrdes
forhold. Felicia mener for eksempel, at hundredevis af nordmænd var halvskøre under tiden i Sverige (s. 117), Erling er menneskesky og føler sig den første
tid fortabt (s. 167), og i sin dagbog skildrer Steingrim norske ægteskabsopgør i
Stockholm som blodbade (s. 213).
Ud fra de fragmenter af Inferno, som enten er trykt i Felicias bryllup (se p. 10671068) eller som Sandemose efterlod sig, er det svært at forestille sig hvilken
form, værket om flygtningetiden ville have fået. I interview lover han, at det bliver en bog med sprængstof i, hvilket kunne tyde på, at den skulle have indeholdt åbenhjertige skildringer af både flygtninge og svenskere – for eksempel
Helge Krog, Johan Borgen og Ivar Lo-Johansson i letgennemskuelig forklædning? Man kan imidlertid nok antage, at portrættet af Erling Vik ville have
været det mest nærgående. Essensen af dennes 3 1/2 år i Sverige er ensomhed
og melankoli, som han forsøger at tvinge på flugt ved hjælp af sprut – i begyndelsen – og senere ved forvirrede og halvhjertede forhold til kvinder.
Norske forhold; fra artikel til roman
Den første tekst om norske forhold er “Norges stemme” (Norges-Nytt, julen
1941), der omhandler de norske programmer fra BBC i London som modgift
mod propaganda og vrøvl i den tysk-kontrollerede sender i Oslo. “Norges stemme” præsenteres som en novelle, men den første halvdel er helt uden episke
træk; der harcelleres bl.a. over de elendige speakere, som tyskerne har engageret, og sammenholdet i det norske folk nævnes.
Betydningen af de norske udsendelser pointeres i sidste halvdel, der skildrer
en episode på Hedmark i august 1940, hvor en hel landsby midt om natten står
op for at høre radio. Det antydes
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diskret, at fortælleren er engageret i illegalt arbejde, eftersom han befinder sig
på egnen “i et ærend som ikke tålte dagens lys”; men samtidig er denne antydning ulogisk i betragtning af, at han ved synet af den nattetravle forsamling
først får en anelse om, at de er ved at organisere sig til modstand og bestemmer
sig for at slutte sig til dem: Han er drevet af skamfuldhed over ikke at have
kæmpet den 9. april, selv om han ud fra en rationel synsvinkel ved, at ti eller
tyve tusind mand til ikke ville have gjort nogen forskel.
I maj 1942 bidrager Sandemose under pseudonymet Bjarne Arnesen til
Syttende mai (på omslaget: 17. mai) med “Nasjonal vårfest”, der indeholder skildringer af 17. maj før og under besættelsen. Da Sandemose en halv snes år senere kommenterer teksten i “Et korn i en halmstakk” hæfter han sig ved “det
pekefingerpedagogiske” i den (Årstidene hefte 7/8, s. 35) og forklarer det med,
at han skrev for svenske læsere. Titlen i Årstidene hentyder til, at intet af det
patriotiske i “Nasjonal vårfest” anses for værd at genoptrykke, kun de sidste
par sider med iagttagelser af en bogfinkefamilie – som udtrykkelig finder sted
om sommeren. Episoderne er dermed uden forbindelse med 17. maj, men kan
læses som allegori.
“Skammen och döden” (Nya Dagligt Allehanda, 14/10 1943) indeholder en
anden indfaldsvinkel til begrebet skamfuldhed end “Norges stemme”. Artiklen
indledes med en ironisk omtale af røverromaners heroisme og idealer, men slår
snart over i patos; mens det i “Norges stemme” drejede sig om at kæmpe eller
ej, er situationen nu tilspidset og drejer sig om valget (“som bara sjuka människor kan uppfatta som ett val”) mellem at blive landsforræder eller at dø, når
man som frihedskæmper er i tyskernes kløer. For at anskueliggøre situationen
lever Sandemose sig ind i den tilfangetagnes overvejelser, helt til tidspunktet for
henrettelsen:
“In i det sista, framför gevärsmynningarna, är det ändå en omänsklig
kamp – skall jeg ta chansen, skall jag säga ja, komma inte mina barn att
förstå att jag inte orkade dö
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ifrån dem, när det bara kostade mig ett ord att leva? Men han vet att
barnen inte komma att förstå, inte förlåta, han böjer huvudet och stupar.”
“Skammen och döden” indeholder henvisninger til situationen i Norge og til
Nasjonal Samlings kontrol med pressen, men er i andre afsnit mere generel
hvad angår patriotisme og modstandskamp. Af alle de artikler, som Sandemose
skrev under krigen, er den desuden den, der har det stærkeste metafysiske
præg, når der filosoferes over begreber som heltemod, ånd, ære og menneskelighed. Desuden uddrages der en lære af situationen: Mennesker er ikke til
salg,15 og konfronteret med ondskab viser det sig, at de er bedre, end man før
har troet; nazismen fremprovokerer en iboende retfærdighedsfølelse og samvittighed, hvilket betyder, at i det lange løb kan ondskab ikke bestå.
Artiklen er næsten i sin helhed anvendt i Det svundne er en drøm; udeladelserne går på nogle linier om den klassemæssige sammensætning af den norske modstandsbevægelse og det afsluttende afsnit om “det ondes” naturgivne
undergang. Sandemoses refleksioner bliver dermed til John Torsons – med
udgangspunkt i Jennys brev om, at hendes far er gået over til Nasjonal Samling;
når forfatteren har indføjet dem med ubetydelige ændringer i bogen, der
udkommer et års tid efter, er årsagen begribeligvis, at han anser dem for at være
gyldige udsagn om landsforræderi, mod, etc. Spørgsmålet er, om de rimer med
det indtryk, læseren i øvrigt får af John Torson – eller om Sandemose, ved at
lægge hovedpersonen sine egne ord i munden, ligefrem giver ham en form for
velsignelse?
I analyser af Det svundne er en drøm opsummeres John Torson altid med mindre pæne karaktertræk: Han er egoistisk, brutal, er en potentiel Hitler, lider af
fortrængninger, er en psykopat, svigter de kvinder, som han møder, er morder
– og listen kan fortsættes. Til trods herfor overlader Sandemose ham sine egne
meninger om modstandskamp og den 9. april (fra “Dansen gjennom skuggeheimen”; se p. 659-660); og bogen udkommer på et tidspunkt, hvor disse essayistiske kommentarer i høj grad vil bidrage til
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den opfattelse, som læseren får af John Torson – hvilket vil sige, at han også
fremtræder som den gode, patriotiske nordmand.
Det er desuden sandsynligt, at dette træk hos ham i 1944 blev anset for mere
væsentligt end flere af de ovenfor nævnte negative egenskaber, som optræder
en passant, og det er her, situationen bliver kringlet: Inkorporerer Sandemose
“Skammen och döden” og “Dansen gjennom skuggeheimen” for at vise et dybtgående element af inkonsekvens og hykleri hos sin hovedperson, eller skal
læserens opfattelse være, at John Torsons refleksioner er båret af oprigtighed?
Den første antagelse ville betyde, at John Torson sidder og efterrationaliserer,
efter han er vendt hjem til Californien. Han forlod Norge i (u)tide i sommeren
1940, og for at dulme sin samvittighed og for at gøre et godt indtryk på den søn,
der engang skal læse hans papirer, fremstiller han sig selv som idealist og
patriot. Dette sættes yderligere i relief af, at han et par uger, før skriveprocessen
afsluttes, erfarer, at Susanne er død i tysk fangenskab, dvs. som følge af at have
været aktiv i modstandskampen – bliver John Torson landsforræder, fordi han
rejser til USA, mens den kvinde, han svigter, viser et mod, han aldrig har opdaget i hende?
I så fald skal de meninger, som forfatteren Aksel Sandemose i artikelform har
givet udtryk for som sine egne, tjene til at understrege læserens mistænksomhed over for John Torson og hans fortrængninger og udflugter: John Torson –
ville argumentet være – tager afstand fra Bjørn Lund ved at skrive lettere højstemt om, at valget mellem skam og død i realiteten ikke eksisterer, men torpederer indirekte sine egne udsagn, når han selv vælger skammen i form af flugt,
og prøver senere at gøre det hele godt igen ved at udskrive den største check i
sit liv til det norske forsvar.
Den anden antagelse kunne så tvivl om, hvem af personerne der repræsenterer forfatterens ideer og således står for værdinormerne i bogen – for hvis
Sandemose er ude på at portrættere en misliebig person, kan det forekomme
underligt at lade denne udtrykke meninger og idealer, som er de “rigtige”.
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Problemet bliver ikke mindre af, at talrige træk hos John Torson ud fra andre
Sandemose-tekster, både fiktive og ikke-fiktive, dækker forfatterens opfattelse:
Naturglæde, indlevelse i litteratur – herunder fælles yndlingsforfattere som
Vinje og Poe – og det positive ved ensomhed. Når for eksempel John Torson
skriver: “Jeg vet ikke noe bedre enn å gå her alene om kvelden og sysle med noe
i mitt eget hus [...]” (Det svundne er en drøm, s. 27), udtrykker han en tankegang,
som findes i artikler og epistler gennem alle årtier i forfatterskabet, og som
Erling Vik, den sidste store hovedperson, også hengiver sig til.
I “”Varulven” – “Flyktningen” Tur-retur” (Vinduet nr. 1, 1965) argumenter
Arild Haaland for, at John Torson har for vane at købe sig fri. Det hedder i artiklen, at hovedpersonens tanker, hvad angår tyskernes besættelse, svarer til
Sandemoses, men at John Torsons holdninger “på andre og menneskelig mer
avgjørende punkter” resulterer i, at det bliver umuligt at se ham som forfatterens talerør; der er her bl.a. tale om hans opførsel over for broderen. Haaland
mener, at forfatterens værdier udtrykkes gennem Gunder, hvis etiske holdning
stilles over for John Torsons egoisme.
Men som antydet ligger problemet ikke mindst i, hvad man i 1944 ville hæfte
sig ved, og det forekommer inkonsekvent, at Espen Arnakke kan opfattes som
både helt og hovedperson ud fra det kriterium, at forfatteren i lige høj grad
identificerer sig med Espens problem og med hans løsning, mens John Torson
må nøjes med at være hovedperson, således at Gunder løber af med helteæren.
Er Espens egoisme mindre end John Torsons? Er sidstnævntes frigørelse af mindre karat? – Se endvidere p. 886-887, 890 vedrørende omtalen af Erling Vik i
samme artikel.
John Torson ender med at være et højst sammensat individ; han er ganske vist
alle de fæle ting, som forskerne kalder ham, men samtidig er det værd at hæfte
sig ved, at han har så meget af forfatterens sympati, at denne gerne vil stille sin
oplevelse af 9. april (se p. 660) og sin patriotisme til rådighed for ham.
Sandsynligvis kommer Espen Haavardsholm sandheden nærmest, når han i
Mannen fra Jante ikke ser på romanen som en isoleret fiktiv
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tekst, men lever sig ind i Sandemoses situation i flygtningeårene: “[...] gestaltet
av en paranoiker, lagt i pennen på en psykopat, og i hele sin utformning preget
av en dypt original kunstner som i en lang periode hadde fryktet han var i ferd
med å gå til bunns.” (s. 260).16
Den pendling mellem selverkendelse og selvbedrag (eller fortrængning, eller
erindringsforskydning), som karakteriserer John Torson, er i hvert fald ikke
fremmed for Sandemose.
Anden verdenskrig og Danmark
“Fallet Harald Bergstedt” (Dagens Nyheter, 28/6 1943) er den første artikel,
hvori Sandemose kommer ind på danske forhold. Den er et portræt af nazi-sympatisøren og forfatteren Bergstedt – udformet således, at de mange positive
adjektiver, der anvendes om ham i forskellige forbindelser, kommer til at virke
tilintetgørende, når karrieren og fejlslutningerne oprulles.
Som lyriker roses Bergstedt for at være en fremragende skildrer af dansk provinsliv; politisk arbejde har han ifølge Sandemose udført højst uegennyttigt og
af et godt hjerte, og han karakteriseres som “et elskelig menneske uten baktanker”. Det lyder alt sammen pænt nok, men det hedder også, at Bergstedt – jævnsides med ovennævnte kvaliteter – er overordentlig naiv og let falder for smiger. Den dom, Sandemose fælder over ham som landsforræder, er nådeløs, men
den er samtidig præget af en form for overbærenhed, som bunder i opfattelsen
af, at Bergstedts handlemåde er en konsekvens af at være velmenende, fantasiløs og uden logisk sans. Blandingen af overbærenhed og nådeløshed kommer
også frem i den humoristisk prægede beskrivelse af Bergsteds mangel på kunstnerisk disciplin, hvorimod hans fanatisme som afholdsmand udstilles på en
mere lattervækkende måde, bl.a. at han “er født beruset”, en henvisning til det
overstrømmende i hans væsen og ordvalg.17
I teksten karakteriseres tyskerne kort med, at de “aldri passerer konfirmasjonsalderen”; anden verdenskrig står der ikke mange ord om – det hedder, at
Danmark var våbenløst, og at der har været tale om de sorteste dage i
Danmarkshistorien med
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“hendinger som ingen, absolut ingen pris hadde vært for høy for å undgå – eller
gi et annet innhold.” De sidste ord må hentyde til danskernes manglende modstand mod besættelsesmagten, et emne som diskuteres i to lidt senere artikler:
“I denne natt...” (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 3/9 1943) og “Dansen
gjennom skuggeheimen”18 (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 29/9 1943).
Førstnævnte er skrevet med baggrund i 29. august 1943; dateringen er natten
til den 30. august, og beskrivelsen af stormvejret er symbolsk. Forfatterens personlige baggrund ridses op, herunder at han kom til Sverige “som nordmann,
men dansk statsborger”,19 og hans anti-nazistiske sindelag fremhæves ved, at
han forestiller sig, at gode venner nu er arresteret i Danmark.
Erklæringen af undtagelsestilstand ses som et markant nederlag for tyskerne;
teksten er på samme tid en opsummering af dansk folkekarakter og af danskernes opførsel april 1940-august 1943. Sidstnævnte forklares nærmest som en strategisk genistreg, hvilket nok snarere må ses som udslag af øjeblikkets entusiasme end som historieskrivning (gennemgangen af dansk-tyske forhold fra
middelalderen til 1900-tallet er præget af større nøgternhed); der er imidlertid
ingen tvivl om forfatterens lettelse ved at se Danmark som Tysklands fuldgyldige modstander, når han skriver, at danskerne efter hærens overgivelse den 9.
april 1940 “fikk en stor chanse og grep den [...] danskene har nyttet den fristen
de fikk til å studere den illegale stridens teori og teknikk [...] da slo de til, med
hele sin kraft, hele sin danske frekkhet [...]”. – Hvad angår nationale karaktertræk, affærdiges blidhed og eftergivenhed, og med eksempler fra historien og
litteraturen fremmanes et billede af en dansker, der nok ser rund og venlig ud,
men som i virkeligheden er hård og umedgørlig.
Selv om artiklen først og fremmest omhandler danske forhold, omtales situationen i Norge et par gange som sammenligningsgrundlag. Det samme gør sig
gældende i “Dansen gjennom skuggeheimen”, selv om Norge her spiller en lidt
større rolle; det dansk-patriotiske tonefald er noget mere dæmpet, men i de første afsnit
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kan teksten læses som en fortsættelse af “I denne natt...”, en rapport om udviklingen gennem den sidste måneds tid, der ses som en oprejsning for danskerne.
Derefter springes tilbage til den 9. april, som dagen blev oplevet af forfatteren i
Oslo; det drejer sig imidlertid ikke først og fremmest om en skildring af skudvekslinger, rygter, farer eller lignende, men en skamfølelse: “Det vi kjente var
menneskehetens nederlag, ikke et dansk eller et norsk. Vi skammet oss over å
være mennesker [...]” – hvorved beskrivelsen adskiller sig fra ovennævnte
“Norges stemme”, hvor fortælleren nøjes med at føle skamfuldhed over, at han
ikke straks kæmpede mod tyskerne. I “Dansen gjennom skuggeheimen” kommenteres snarere en universel følelse af skam og nederlag, der ifølge fortælleren
først i løbet af nogle måneder blev til en erkendelse af forskellen mellem “dem”
og “os”. – Artiklen afsluttes med en analyse af den forskellige situation i
Danmark og Norge, hvad angår modstandsbevægelse og regering, herunder et
angreb på “de såkalte kalde og kloke realpolitikerne” i Danmark.
Cirka halvdelen af “Dansen gjennom skuggeheimen” er anvendt i Det svund ne er en drøm; ændringerne er kun få, for eksempel er en henvisning til Danmark
udeladt, og Los Angeles er nævnt et sted. De væsentlige afsnit er alle med, hvilket vil sige, at Sandemoses oplevelse af 9. april går over til at blive John
Torsons;20 virkningen er, at enkelte sætninger om patriotisme og langsom
opbygning af en norsk front ikke forekommer helt logiske: I artiklen læses de
som udsagn om Sandemoses (og andre nordmænds) vågnende erkendelse og
om deres engagement i modstandskampen; men da det bliver sommeren 1940
går John Torson rundt med sin billet i tegnebogen, og i august sidder han i
Rovaniemi.21
Endelig skal nævnes artiklen “Jørgen Bukdahl” (Expressen, 4/4 1945), hvor
Sandemose karakteriserer sin forhenværende ven fra 1920’erne med følgende
ord: “[...] han orgler og oraterer i en livsalig ordets beruselse [...] Proporsjonene
er blitt borte for Jørgen Bukdahl, og hans litterære dommer er uten verdi.”
Artiklen er først og fremmest et angreb på Bukdahls påståede ekspertise hvad
angår norsk litteratur og hans position i Danmark som en kender af norske forhold, men det insinueres også, at Bukdahl
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hylder nazismen. I den efterfølgende polemik med Valdemar Koppel, fhv. chefredaktør på Politiken, trækker Sandemose insinuationerne tilbage – ved at give
Bukdahl endnu en omgang med grovfilen:
“Det siste han skulle finne på var å våge pelsen. [...] Bukdahl er ikke
nazist. Han kunne ikke drømme om å akseptere en ny tanke før den
efter 50 års forløp er sunket ned til å bli omkvede på vulgære bønnemøter.” (Expressen, 7/4 1945).
Tyve år tidligere, i “Jørgen Bukdahl” (Akademisk Ungdom nr. 2, februar 1925),
er tonen en ganske anden. Norsk national Kunst, der i 1945 beskyldes for at være
præget af uvederhæftighed, sættes i denne artikel i forbindelse med Bukdahls
“uaffekterede Renhed og Trang til Erkendelse”; og selv om der er kritiske
bemærkninger, karakteriseres forfatteren som en betydelig forfatter, én af en ny
generation, der søger at komme tilbage til virkeligheden, og som man kan vente
meget af: “Hele det lange Liv ligger forude, Jørgen Bukdahl [...]”
Det kan forekomme sært, at Sandemose langer så voldsomt ud i 1945 og bruger en et år gammel Bukdahl-artikel som udgangspunkt for angrebet; men
Bukdahl var i 1920’erne en af Sandemoses fortrolige, kort sagt en af dem, der
vidste alt for meget om ham. Hertil kommer, at Bukdahls position som Norgeekspert ikke huede Sandemose, der må have fundet det uforståeligt, at hans
egen litterære markering i Norge ikke gjorde ham velegnet som orakel i stedet
for Bukdahl.
Tidspunktet for offentliggørelsen af artiklen i Expressen er et tegn på, at
Sandemose ville være på den sikre side; han har gemt på et udklip fra Politiken
i næsten et år, men venter med at skrive sin bandbulle, indtil han ved, at det kun
er et spørgsmål om uger, før han kan rejse hjem. – Artiklen er forsynet med et
billede af Bukdahl, med undertitlen “Hans uvederheftighet ble snart legendarisk i Norge”, hvilket fænger i sig selv; desuden er det lykkedes for avisen
og/eller Sandemose at finde et portræt, hvor det skævtsiddende slips, frisuren
og blikket får én til at

661
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 16: Inferno

tænke på en tyndkindet og let manisk udgave af Vidkun Quisling.
I “Huset i Mørkret” (Friheten, 23/10 1945), en anmeldelse af Tarjei Vesaas
roman af samme navn, hedder det, at Vesaas “har det åket å dra på at han sammen med noen som heter Hodne, Welle Strand, Torvald Tu og Theodor Dahl er
utropt til de norske geniene av Jørgen Bukdahl.” Også i “Religiøs vinkelskriver”
(Aktuell nr. 17, 21/8 1948), som ellers er et angreb på Alf Larsen, langer
Sandemose ud efter Bukdahl og kalder ham “en redd opportunist.” –
Antipatien varer tilsyneladende livet ud; i et brev til Ole Storm skriver
Sandemose i maj 1960, at Bukdahl “har klaret seg med 11 artikler i 40 år. Men
han sitter og skriver dem av hver gang, enda det ville lette setterne om han lot
være.” (Ole Storms arkiv til Janteloven).
OM SPROG
Nordisk målstræv
Danskfødt forfatter, de væsentligste bøger skrevet på norsk, flygtning i
Sverige: Det er tre forudsætninger, der ikke er så dårlige, hvis man vil udtale sig
om retskrivning i Skandinavien.
Indlægget i Årbog for nordisk målstræv 1942 er formet som et brev til redaktøren Sven Clausen, der samtidig med at være lyriker, dramatiker og lærd jurist –
fra 1950 professor i retsvidenskab – arbejdede ihærdigt for en skandinavisk retskrivning; hans sprogtanker er gået ganske i glemmebogen nu. – Sandemoses
kommentarer til de clausenske forslag går på, at han principielt er enig i, at man
burde finde frem til fællesord, men at det er en dårlig idé at gå ud fra svensk i
de tilfælde, hvor norsk og dansk i forvejen har ét gængs ord; Clausen foreslår
for eksempel “gemenskap”, selv om dansk har “fællesskab” og norsk “fellesskap”. At Sandemose nærer interesse for sagen ses af hans ordliste og kommentarer;22 hvad angår indbyrdes forståelse mellem nordmænd, svenskere og
danskere, mener han, at det generelt står skralt til, og at der kun er “en liten kulturell overklasse”, som kan klare sig i hele Skandinavien.
Sandemoses særegne sproglige situation fremtræder også tydeligt i
“Språkligt blixtkrig” (Nya Dagligt Allehanda, 3/4 1943), som er
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skrevet med udgangspunkt i planer om en svensk retskrivningsreform; Sven
Clausens ideer nævnes også her. I begyndelsen af artiklen opridses situationen
i Norge, Danmark og Sverige, henholdsvis en høj grad af overensstemmelse
mellem fonetik og ordbillede, en tydelig konservatisme, og en kompromislinie.
Sandemose finder, at det fremlagte svenske forslag vil resultere i, at “det skandinaviska språket [är] definitivt och oåterkalleligen söndrat i tre.” At han taler
om ét skandinavisk sprog er i sig selv et tegn på hans mening,23 og to ting, han
især hæfter sig ved, er følgende: Dels er det lærere, der uden at have rådført sig
med professionelle sprogbrugere foreslår en reform, dels er forslagsstillerne alt
for kortsynede, hvorimod de burde tænke flere hundrede år frem i tiden, hvad
angår konsekvenserne. – Selv om Sandemose i Årbog for nordisk målstræv erklærede sig for principielt enig i Clausens bestræbelser, trækker han i denne artikel
lidt i land,24 men fremfører sidstnævntes ideer om æ, ø og å i alle tre lande,
samme stavemåde for fællesord, og afskaffelse af stort begyndelsesbogstav i
substantiver på dansk. Hans eget bidrag til at forhindre, at sprogene glider fra
hinanden, er et forslag om, at ingen retskrivningsændringer må gennemføres i
ét land uden forudgående drøftelser med de to andre.25
Fra tolerant anarkist til skeptisk konservativ
Umiddelbart kan det undre, at Sandemose i ovennævnte to tekster overhovedet ikke kommer ind på problematikken nynorsk-bokmål, men blot henviser til
“norsk”. Når han henter eksempler fra bokmål og henviser til retskrivningsreformerne af 1907, 1917 og 1938 kunne en mulig forklaring være, at han simpelthen ignorerer nynorsk og derved fremhæver bokmål, men dette rimer ikke
med hans holdning i øvrigt. Derimod siger han indirekte, at den norske sprogstrid ikke er så dramatisk, som fanatikere vil gøre den til, eller som folk uden for
Norge ser den.
Et halvt år efter emigrationen skrev Sandemose til Gyldendal (24/11 1930):
“Paa Grund af forskellige Vanskeligheder i Danmark er jeg til sinds at udgive
mine fremtidige Bøger paa Norsk, som
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jeg skriver og har talt.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek). I hjemmet i
Nykøbing Mors taltes imidlertid dansk; Sandemoses mor talte “en jydsk dialekt
men med tonefall fra Skedsmo” (“Fragment av en selvbiografi”, Vår Tid, julen
1941), og Sandemose kom aldrig til at mestre talt norsk (jf. kap. 15 note 30; hans
svenske oversætter Cilla Johnson udtalte på et Sandemose-seminar på Öland i
august 1995, at det var let nok at oversætte hans bøger, men svært at forstå hvad
han sagde). Det norsk, han gik i gang med at lære, var bokmål, utvivlsomt det
letteste for en dansk immigrant, men han var velorienteret i nynorsk litteratur
og følte sig tiltrukket af den – jf. Johannes Væths indlæg “Aksel Sandemose: –
Jeg kalte meg “teoretisk målmann”” (Dag og Tid nr. 32, 1969).
Overgangen til norsk skete ikke i ét hug; nogle notater fra 1930 om sprog, for
eksempel anvendelsen af “mye” og “meget”, er på norsk, mens nogle forklarende kommentarer til en række familiefotos er på dansk og dateret november
1930; et brev til Sigurd Hoel fra 19/12 1930 er på dansk, og endnu et godt stykke ind i 1931 skrev Sandemose på sit gamle sprog til venner i Danmark. (Væths
samling, Det kongelige Bibliotek).
I “Den norske revolusjon” (Social-Demokraten, 10/7 1935) ser man en yngre,
erklæret norsk-dyrker sammenlignet med skandinavisten, der skriver under
krigen. Sandemose forklarer sprogrevolutionen som led i kampen for national
identitet og er godt fornøjet med, at “Norge for tiden har 4-5 sprog og 8-10 slags
rettskrivning bortsett fra den individuelle rettskrivning som kan variere nokså
meget fra den offisielle.” Han mener, at der hersker anarki, men at resultatet
samtidig er, at dialekterne forynger bokmålet, så der ryddes op i “falske” ordbilleder, og at den manglende respekt for korrekt retskrivning gør den enkelte
nordmand mere sprogligt bevidst: “[...] sproget er personlig eiendom også når
det skrives [...] man har sin fulle frihet på det punktet [...].” Samtidig forudser
ser han, at det midlertidige anarki vil munde ud i ét sprog, men til forskel fra
1943-artiklen, hvor han anbefaler inter-skandinavisk sproglig konsultation,
meddeler han i 1935, at andre end nordmænd ikke har
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noget at skulle have sagt.26
Alt er således anarkistisk idyl i 1935, og ud fra sproget i September, det mest
radikale bokmål i hele forfatterskabet, ser det ud til, at Sandemose helhjertet
slutter op om retskrivningsreformen af 1938. Efter romanen gik han ganske vist
tilbage til et mere konservativt bokmål, men endnu i 1943-artiklen omtales gennemførelsen af den seneste reform som ret fredsommelig.
Tonen ændres, da Sandemose efter krigen bliver anmelder. Som det fremgår
af kap. 17, spiller det sproglige kriterium en betydelig rolle for Sandemoses vurdering af en bog, uanset om det drejer sig om roman, rejseskildring eller anden
genre; allerede i “Johan Borgen”, en af de første anmeldelser i Friheten, udtrykker Sandemose sin betænkelighed ved de mange retskrivningsreformer, som får
respekten for sproget til at fordufte (16/10 1945). I “Dikteren” skriver han ligefrem om “språk-elendigheten” (29/1 1946); i “Om autoritet” (12/3 1946) medgiver han med udgangspunkt i den vaklende stil i Øivind Bolstads roman De
gylne lenker, at 1930’ernes reaktionære modstandere af sprogfornyelse har fået
ret i deres bange anelser, og i “Sterkere enn Gestapo” (15/3 1946) konstaterer
han en uhyggelig tilbagegang i evnen til at læse og skrive. Kravet om at følge
retskrivningen af 1938 afvises i et sørlandsbrev med den begrundelse, at digtere skal have lov til “å sprenge både ortografi og grammatik” (Aktuell nr. 4, 18/2
1950).
Iagttagelserne i anmeldelserne opsummeres i “Hvorfor jeg har skrevet om litteratur” (Årstidene hefte 1; oprindelig skrevet som forord til en planlagt bog med
udvalgte anmeldelser 1945 ff.); bl.a. kaldes retskrivningsreformerne – ligesom i
sørlandsbrevet -”språkreformer”. Desuden får den tolerante anarkistiske holdning fra 1935 et skær af splittelse over sig: På den ene side hedder det kontant,
at “Noe så enkelt som å stave rett kan enhver lære seg hvis han vil” (s. 26) –
hvorved friheden til en personlig retskrivning nu afvises; på den anden side er
Sandemose harm over, at redaktører og forlæggere sætter korrekturlæsere til at
rette i skribenters personlige stil.
I Årstidene hefte 5 langer Sandemose i en af de mange digressioner
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i “Et år ved Gamaliels føtter” ud efter samnorsk, som efter hans mening “kommer til å strangulere all eldre litteratur i Norge” (s. 22), og slår til lyd for, at
nynorsk bliver officielt norsk sprog, og at brugerne af bokmål, her kaldet riksmål, får fred til at pleje det, som de vil.27 – I øvrigt har Sandemose konsekvent
en positiv holdning til nynorsk, og i “Raset som gikk” er han sarkastisk over for
bokmålsfolk, der påstår, at de ikke forstår nynorsk (Kvinnen og tiden nr. 20, 15/11
1946). “Svaktbegavede riksmålsfolk” er henvendt til danske læsere – i anledning af en omtale af en nyudkommen norsk-dansk ordbog – og heri hedder det,
at modsat sjællændere og jyder forstår riksmåls- og landsmålsfolk umiddelbart
hinanden (Politiken, 29/5 1955). Så sent som i 1964 pointerer Sandemose i
“Sproghjørnet”, at nordmænd ikke engang lægger mærke til, “om værmeldinger og nyheter kommer i den ene eller andre språkformen.” (Politiken, 21/10
1964).
Holdningsændringen i sidste halvdel af 1940’erne reflekterer næppe det
gamle ordsprog om, at når fanden bliver gammel, går han i kloster. Der er snarere tale om, at Sandemose som anmelder i efterkrigsårene stifter bekendtskab
med så mange bizarre og individualistiske versioner af norsk, at han ændrer
mening om det frugtbare anarki. Når han i tekster fra 1950’erne og 1960’erne
ellers udtaler sig om rent sproglige ting, er det uden fanatisme; i Årstidene hefte
1 står den lille artikel “Herr-fru-frøken”, hvor han slår til lyd for nye tiltaleformer på norsk – fra ældre islandsk tager han “sira” i stedet for “herr”, og fra
fransk “madame” i stedet for “fru/frøken”. Det ses dog ikke, at han gjorde forsøg på at udbrede disse innovationer, bortset fra at Eva Sandemose i de tidligere trykte sørlandsbreve undertiden omtales som “madame”. – I “Kimsing” (Års tidene hefte 9/10) hedder det: “Når jeg kan flette en god danisme inn – eller svecisme – så gjør jeg det uten skrupler [...] Jeg er ikke på noe område en puritaner,
men en hund efter lekkerbiskener.” (s. 159).
På ét punkt er Sandemose imidlertid fanatisk livet igennem: Stavemåden af
hans navn. Allerede i en notits i “Natur og kultur” (Aktuell nr. 17, 23/8 1947) får
de varierende retskrivninger skylden for, at folk ikke længere kan opfatte et
ordbillede, og
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i “Møte med Hannibal” hedder det, at “den som ikke har festet seg serlig ved
hva du heter, heller ikke kan ha noe vesentlig å si deg.” (Årstidene hefte 7/8, s.
81-82). I “Vår nasjonale ordblindhet” (Aktuell nr. 42, 3/10 1959) hævder han, at
han aldrig svarer brevskrivere, der staver hans navn forkert – senere i epistlen
bliver det til, at deres breve kastes i pejsen, “ofte uåpnet”. Forklaringen på, at
det står særlig slemt til i Norge, hvad angår stavning af navne, siges at være den
fonetiske retskrivning, og når epistlen afsluttes med et udsagn om “nasjonal
ordblindhet med smittekilden i Kirkedepartementet”, er Sandemose anno 1959
dermed kraftigt uenig med den 24 år yngre forfatter, der i “Den norske revolusjon” priste overensstemmelsen mellem ordbillederne i moderne norsk skriftsprog og talesproget (eller “det levende sprog”, som det også hedder i artiklen).
STABY I TRE VERSIONER
Jævnsides med at Sandemose arbejder på Emigrant i sommeren 1941, skriver
han cirka 100 sider udkast til erindringer, som han kalder Det fryser bestandig
hardest i solrenningen. Manuskriptet er blandt de papirer, som han tager med sig,
da han flygter til Sverige. Det første offentliggjorte kapitel er “Fragment av en
selvbiografi” (se p. 129), og nedenfor omtales en erindringstekst, som oprindelig offentliggøres i 1944 og udvides i 1948, 1953 og 1954.
I “Også et Seminarium” (Politiken, 27/5 1944) fortæller Sandemose om sin tid
ved Staby Vinterlærer-Seminarium i 1914-1915. Den centrale person i teksten er
forstander Jeppesen, som forfatteren undlader at give et entydigt billede af. På
den ene side skildres han som en dominerende og selvhøjtidelig skikkelse med
ufrivilligt komiske træk, for eksempel i forbindelse med hans fremstilling af helliggørelsen – når han altså ses på 30 års afstand, for det fremgår af teksten, at
han i 1914-1915 indgød respekt og lydighed. På den anden side spiller det
anlagte perspektiv også en rolle, når hans positive egenskaber fremhæves, for
det er forfatteren Sandemose, der fører ordet, når det hedder, at han “under
Jeppesens hårde hånd fikk åpnet en port til
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forståelse av språket. [...] Han nyttet i undervisningen alltid gammel – ofte
meget gammel – litteratur og førte oss motstrebende til de reneste kilder, de felles nordiske.” Hvilket betyder, at det, der dengang blev anset som skrap disciplin og kedsommeligt stof, med forsinkelse er blevet værdsat.
Der kan desuden trækkes en linie til “Språkligt blixtkrig” (se p. 662-663), når
Sandemose skriver i “Ogsaa et Seminarium”, at Jeppesen var sprogligt konservativ, mens “så mange språkforbedrere tok sats uten å ha tenkt igjennom hva de
ville”, og at forstanderens valg af diktater tvang eleverne til at stifte bekendtskab med ord, som ikke var gængse på egnen, men som fandtes i danske dialekter eller på norsk og svensk.
Tidsperspektivet skinner endvidere igennem, når forfatteren med blid selvironi skal give et indtryk af vinterlærerseminarieelev Sandemose, der i teksten
oftest optræder som én ud af en større flok – vi er et hyppigere anvendt pronomen end jeg:
“Vi gikk der, småguttene, og tok oss selv så alvorlige som aldri siden [...]
Dag efter dag til første november satt vi med tungen skjevt i munnen og
skrev med vår store barnslige håndskrift det høytidsfulleste snakk og de
dyreste forhåndsløfter til sognerådene i Ringkøbing amt [...]”
Der er generelt en stilfærdig humoristisk beskrivelse af de usikre, umodne
elever med deres tynde facade af voksenhed og pseudovidenskabelige debatter
om for eksempel englenes natur, samtidig med at første verdenskrigs forløb kun
gør ringe indtryk på dem. Skolens isolerede placering ude på heden fremhæves
og bliver en geografisk parallel til den isolation, som den sammenbragte gruppe også på andre måder lever i.
Den næste og udvidede version hedder “Et seminarisk unikum” (Kvinnen og
tiden nr. 3, marts 1948), og eftersom teksten nu er beregnet for norske læsere, er
der i de indledende afsnit nogle forklarende bemærkninger om Danmarks geografi. Også i “Et seminarisk unikum” er virkningen af den ældres tilbageblik, at
forskellige detaljer fra opholdet gennemgående ses i et
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humoristisk lys, men både hvad angår Jeppesen og jeg-fortælleren er der tale
om en ændret vægtning. Forstanderen spiller en mindre dominerende rolle,
hans komiske træk ridses skarpere op, og hans positive egenskaber nedtones –
for eksempel er afsnittet om hans gavnlige syn på sprog strøget, hvorved han i
højere grad karakteriseres ved sin insisteren på udenadslære og sine besynderlige postulater. Samtidig er der i mindre grad lagt vægt på eleverne som én samlet gruppe; nogle flere individuelle ejendommeligheder nævnes, og jeg-fortællerens person anno 1914-1915 kommer mere i fokus, undertiden med kommentarer fra 1948-tidsplanet, som for eksempel:
“Jeg hører Jeppesen spørre: Hvorved adskiller mennesket sig fra dyrene? Og jeg hører meg selv svare med skrikende overgangs-fistel:
Mennesket adskiller sig fra dyrene ved sin oppreiste gang, hvorved det
kan skue inn i himmelen til herren sin gud.
Alt den gangen hadde jeg en viss våknende mistanke til et sånt stykke zoologi og sendte en tanke til sjiraffene. Min helt ufrivillige tankevirksomhet har nå snart i femti år skaffet meg en mengde ubehageligheter.”
Jeg-fortællerens selvironi kommer også frem, når det pointeres, at han tog sin
vinterlærereksamen med udmærkelse og var årgangens næstbedste elev – samtidig med at artiklen slutter med den oplysning, at han blev fyret som lærer efter
en karriere på nogle få uger.
Mens “Et seminarisk unikum” betegner en udvidelse med lidt over en tredjedel sammenlignet med “Også et Seminarium”, er oplevelserne i Staby svulmet
voldsomt op i “Et år ved Gamaliels føtter” (Årstidene hefte 5); sidstnævnte tekst
er mere end syv gange længere end 1944-versionen og cirka fem gange længere
end 1948-versionen.
Den nye titel angiver, at Jeppesen igen har fået en central placering i erindringsbilledet, og i det indledende afsnit gives mere direkte end tidligere
udtryk for en vurdering af
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Staby-opholdet: “Tingene er bizarre fordi de ingen sammenheng har med den
tiden de hendte i. De er blottet for logikk og folkevett, fordi de ikke hendte et
århundre før.” (s. 7). Blandt de bizarre elementer rager forstanderens opførsel
og (mangel på) pædagogik højt op i landskabet, men 1953-versionen rummer
desuden i højere grad end de tidligere en skildring af, hvordan den 15-16-årige
så på Jeppesen – hvilket igen giver anledning til den ældre jeg-fortællers karakteristik af sig selv i yngre udgave. Når Jeppesen dengang var en så vældig skikkelse, at han rangerede “blant gudene” (s. 11) og blev anset for at være genial (s.
41), er han på 1914-1915-tidsplanet vokset i statur sammenlignet med 1944-versionen. Reaktionen bliver voldsom, når han flere år senere gennemskues, og jegfortælleren må i takt hermed se på sin yngre inkarnation som en ydmyg slave;
en sætning som “en av de mange forhånelser som vi fant oss beundrende i”
(s. 13) opsummerer de to tidsplaner, mens udviklingen i karakteristikken ses,
når man lægger de tre versioner ved siden af hinanden:
“Timevis hver dag
kunne han trave fram
og tilbake og fortelle
om sin slekt, sin ungdom, lokalpolitikk.”
(“Også et Seminarium”).

“Forstanderen som ofte fylte timene med
snakk om seg selv og
sine jaktbedrifter [...]”
(“Et seminarisk unikum”).

“Halve dager kunne gå
hen med det tommeste
prat om slekten til Jeppesen, hans ungdom,
lokal politikk og jakthistorier [...]”
(Årstidene hefte 5, s.
16).

Kompositionen i de tre versioner fortæller også, hvordan Sandemose skriver
sig frem til sin endelige vurdering af forstanderen: I 1944 blandes kritikken med
anerkendelse, og teksten slutter med, at eleverne skriver ansøgninger; i 1948 er
rækkefølgen af de enkelte episoder som i 1944, men anerkendelsen stryges,
selvironien får mere plads, og efter afsnittet om ansøgninger er der en kort krølle om jeg-fortællerens kortvarige karriere som
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lærer.28 I 1953 dækker s. 7-33 Staby-ophold og ansøgninger – dvs. 1944/1948versionerne med talrige digressioner og tilføjelser, som bl.a. kommenterer
Jeppesens mindre heldige sider. Først derefter, s. 33-50, følger en opsummering
af forstanderens gavnlige indflydelse, isprængt nogle sider om den aktuelle
skrivesituation og med endnu et par episoder fra Staby.
Når teksten som nævnt svulmer voldsomt op, er det ikke udelukkende, fordi
det kræver mere plads at levere det definitive portræt af Jeppesen, men flere elever på seminariet introduceres, og adskillige ting omtales mere detaljeret. Hertil
kommer tilføjelser som s. 24-27, der ikke har forlæg i 1944/1948-versionerne,
men som bygger på en episode i “I Livets Korridor” (se p. 134-135). I nogle tilfælde kan udvidelserne ses med trip-trap-træsko-effekt, for eksempel i skildringen af, at Havbakke undlader det personlige pronomen “jeg” og konsekvent siger “en anden” om sig selv:
“Denne beskjedne formen er felles for Vestjylland og Stockholm,
hvor den har avstedkommet følgende gravskrift: Här vilar en annan.”
(“Også et
Seminarium”).

“Denne beskjedne formen hører en i Vestjylland og Stockholm,
hvor den har inspirert
Oscar Anderson til å
tegne en gravsten med
denne innskriften: Här
vilar en annan.”
(“Et seminarisk unikum”).

“Jeg oppdaget i Sverige
under krigen at denne
formen også er svensk.
På en av sine tegninger
har Oskar Andersson
en gravskrift: Här vilar
en annan. Tanken er i
slekt med enda en
gravskrift av samme
kunstner: Härunder vilar sej konstnären Oskar Andersson. Han
tok livet av seg 29 år
gammel. Han var av
typen Engström, men
typens ytterpunkt, og
den kunne ikke leve.”
(Årstidene hefte 5, s.
23).
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Også med hensyn til tidligere elever, der senere har vundet berømmelse, kan
man se en udvikling i æresgeleddet: I 1944 omtaler Jeppesen kun minister Sthyr,
i 1948 får denne selskab af Jeppe Aakjær, og i 1953 føjes statsminister J.C.
Christensen til rækken.
Men i endnu højere grad er det associationer og digressioner, der gør 1953versionen så lang. Et par eksempler:
1) En enkelt sætning i 1944-versionen om, at en vinterlærer normalt var indkvarteret på en større gård på egnen, får i 1948 kun en linies tilføjelse om lønnen; i 1953 er der på dette sted i teksten et indskud på næsten en side, eftersom
ordet vinterlærer får forfatteren til at huske på Steen Steensen Blichers “E
Bindstouw”, hvori der optræder en mand, der var skolemester om vinteren og
murermester om sommeren – hvilket igen fører videre til en anbefaling af
Blicher i almindelighed og af “Hosekræmmeren” i særdeleshed samt et citat fra
sidstnævnte.
2) Skildringen af Havbakke går i 1944 og 1948 hurtigt over fra en beskrivelse
af hans ydre til hans sproglige ejendommelighed (se ovenfor), men rummer i
1953 et indskud på lidt over en side. Først filosoferer Sandemose lidt over forholdet mellem jysk og rigsdansk, hvilket bringer ham ind på sprogsituationen i
Norge, og nu da han er i gang med at skrive om undervisning og myndigheder,
kommenterer han desuden religionsundervisningen. – Retfærdigvis skal det
siges, at Sandemose efter det lange indskud skriver: “Se dette var en digresjon
fra jyden Havbakke som ingen språkmester var.” (s. 23).
3) Det skiftende syn på Jeppesen i de tre versioner kommer også frem via en
af digressionerne:
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“Skolen var den eneste
i sin art, og forsvant da
den siste forstanderen,
Jeppesen, trak seg tilbake, visstnok 1919.
Han er død for lenge
siden.
Skolen lå på heden, i
en liten vakker plantasje, en oase i det temmelig øde landet.”
(“Også et
Seminarium”).

“Skolen var den eneste
i sin art, og den ble
nedlagt da den siste
forstanderen, Jeppesen,
trakk seg tilbake, visstnok i 1919. Jeppesen
hadde vært der så lenge folk husket, og han
hadde plantet graner
rundt skolen, en oase i
ørkenen.”
(“Et seminarisk unikum”).

“Skolen var den eneste
i sin art, og den forsvant da den siste forstanderen, Jeppesen,
trakk seg tilbake – i
1919 eller deromkring
har jeg hørt. Han er
død for lenge siden. Vi
kan ikke riktig tro at
fortidens veldige autoriteter er døde. De lurer på deg bak hushjørnet og brisker seg i ditt
hjerte, og det er meget
sjelden du er så heldig
at de knuser lovens
tavler når du har klart
å gjøre dem riktig rasende.
Skolen lå på heden,
men det var grodd opp
en liten plantasje omkring den, og trærne
gjorde stedet til en oase
for øyet i de ofte deprimerende omgivelser.”
(Årstidene hefte 5, s. 11).

673
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 16: Inferno

Ophavsmanden til plantagen nævnes hverken i første eller sidste version; i
1948 bliver Jeppesens bidrag til at forskønne stedet nogenlunde det eneste forsonende træk ved ham, eftersom han ikke er meget værd som underviser. 1953versionens digression om fortidens autoriteters magt udgør i denne tekst den
første introduktion til forstanderen, og selv om sætningerne hentyder til en
generel foreteelse, lægger den op til jeg-fortællerens blandede følelser; Jeppesen
er langtfra død på de næste 40 sider. Som nævnt ovenfor kommer omtalen af
hans gavnlige indflydelse først efter den egentlige beretning om Staby-opholdet, og rosen er kraftigt modereret sammenlignet med den anerkendende tone
i 1944; nu hedder det, at jeg-fortælleren ganske vist blev givet forudsætninger
for at opdage værdierne i den ældre litteratur, “men det kom som et biprodukt
av en manns nevrotisk fargede forfølgelse av det han ikke vet noe om, i dette tilfelle den litteraturen som var skapt i samtiden.” (s. 34). Parallelt hermed går
sætningerne fra 1944 om Jeppesens nyttige undervisning i sproglære nogenlunde uændret igen i 1953, men efterfølges her af en dræbende humoristisk gennemgang af forstanderens hjemmestrikkede grammatikregler vedrørende
entals flertal, flertals ental osv. (s. 38-39).
Mens der vejes for og imod Jeppesen i den sidste femtedel af teksten, har man
ofte fornemmelsen af at kikke forfatteren over skulderen, eftersom den aktuelle
skrivesituation med jævne mellemrum kommenteres.29 Næsten 40 år efter
opholdet er det stadig umuligt at give et entydigt billede af forstanderen, men
læseren får lov til at følge med i anstrengelserne.
I Rejsen til Kjørkelvik er “Et år ved Gamaliels føtter” udvidet med “Ensomhet”
fra Årstidene hefte 1; sidstnævnte tekst er indføjet, hvor det i hefte 5 hedder:
“Havet var flere mil borte. Om dette har jeg skrevet i første hefte av Årstidene i
artiklen Ensomhet. Skildringen der er fra oppholdet på Staby.” (s. 28). I den
længere version i Rejsen til Kjørkelvik er virkningen, at der er en skarpere kontrast mellem jeg’ets barnlige indmad og hans voksne facade. – En sidste omtale
af Staby forekommer i “Seminaristisk overtro”; titlen hentyder ikke til
Vinterlærerseminariet,
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men uden at nævne skolens navn eller forstander fortæller Sandemose kort, at
han to år efter at være gået ud af skolen tilbragte et år på “en slags skole”, hvor
han lærte alt det, han burde have lært tidligere. Teksten udtrykker en stilfærdig
taknemmelighed over i 16-års alderen at have fået nyttige kundskaber, men
også en anklage mod datidens skolesystem, der kun kunne resultere i skoletræthed (Aktuell nr. 7, 13/2 1965).
“LÅN HER OG DER...”: NORDAMERIKA PÅ NYE FLASKER
Da Erling Vik under krigen opholder sig nogle måneder på Öland, er han
inde i en af sine mørke perioder og har svært ved at arbejde:
“Han satte papir i maskinen og skrev en liten fortelling på rutine, med
lån her og der fra ting han hadde skrevet før i tiden. Han gad ikke bedre
og var likeglad, og ble han tatt i det, hadde han iallfall ikke stjålet noen
steder.” (Felicias bryllup, s. 68).
Det er muligvis samme novelle, som han næste dag brænder efter at have kastet et blik på den, men “lån her og der” er en passende beskrivelse af nogle af
de ting, som Sandemose offentliggør under krigen; i epistlen “Gjennom skyggenes dal” (Aktuell nr. 43, 17/10 1964) hedder det, at det var pengenød, der drev
ham til at skrive noveller, som mere eller mindre var gentagelser af tidligere
trykte tekster.
“Vargsaksen”
Oprindelsen til “Vargsaksen” (Dagens Nyheter, 8/8 1943) er “Fortapelse”, en
af de Espen-signerede skitser i Tidens Tegn (26/8 1937); “Fortapelse” bliver i første omgang til s. 12-15 i Brudulje, en af de erindringer, der dukker op hos Espen,
mens han er undervejs til London: Under et ophold i Canada arbejder han på en
farm, hvis ejere er et ægtepar, “som nok var det mest stupide han hadde truffet.” (s. 13). De er indbegrebet af det, han forstår ved dumhed – snæversynede,
sprogligt smalsporede,
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moralske og nysgerrige. Efter at de har åbnet et kærestebrev, der er ankommet
til ham, forlader han farmen og går i en ulvesaks, hvor han står til næste morgen.30
“Vargsaksen” fortælles i jeg-form, og i indledningen lægges vægten straks på
at være i kløerne på dumheden. Beskrivelsen af livet på farmen og parrets nysgerrighed er mere detaljeret end skildringen i Brudulje, men følger ellers romanen, indtil fortælleren går i ulvesaksen. Så skifter tidsplanet til et aktuelt indskud: “Dette skrives en høysommerdag på Öland [...] Jeg bøyer meg forover, ser
på de vite arrene på venstre fot [...]” Derefter skiftes tilbage til episoden for
mange år siden i Canada; mens det udtrykkelig nævnes i Brudulje, at det er farmeren, der har sat saksen ud, og nattens pinsler kun omtales kort, bliver vægtningen nu en anden. Dette afsnit er i novellen næsten fire gange længere end i
romanen, og beskrivelsen af den intense fysiske smerte kædes sammen med at
være “dumhetens offer” og at stå med foden i “dumhetens rustne kjeft”.
Teksten afsluttes med en melankolsk konstatering af årenes gang: Kærestebrevet er brændt, og han aner ikke, hvad der blev af kvinden, der skrev det; men
dumheden vil altid bestå. Eftersom det hedder i indledningen, at også historiske forløb kan være betinget af, at mennesker har været udleveret til dumheden,
må afslutningen hentyde til, at nazismen som en speciel afart af dumhed ikke
bare hører krigsårene til.
“En Klovn i Paradis”/”Ett äventyr på Newfoundland”
I “En Klovn i Paradis” (Politiken, 2/4 1944) lægger indledningen op til, at det
drejer sig om en selvbiografisk fortælling fra Millertown-skovene; understregningen af at teksten ikke er
fiktion ses ikke mindst i det lille tilbageblik på de første bøger og kritikkens
modtagelse af dem:
“Jeg beskrev dengang Newfoundland og Labrador set med Jack
Londons Øjne, hvilket var saa meget mere graverende, som han aldrig
havde været der. Jeg troede mere paa det, jeg havde læst, end paa det,
jeg selv havde set, og fik megen
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Ros for det. Da jeg længe efter begyndte at skildre det, jeg faktisk havde
set, blev Kritiken unaadig.”
Herved varieres og udvides beskrivelsen fra “Sel” (jf. p. 570), og det forventes, at nogle af læserne husker en titel som Fortællinger fra Labrador – og eventuelt Newfoundland-afsnittet i Ungdomssynd og noveller fra samme lokalitet.31
Men samtidig underbygger Sandemose trøstigt myten om sig selv, for som
det er nævnt flere gange tidligere, kom han aldrig til Labrador – og om han så
har bygget sine skildringer derfra på iagttagelser fra Newfoundland eller har
lært af Jack Londons fantasi er uden større betydning. I den følgende sætning
giver ordene “længe efter” ingen mening, eftersom anmelderne faldt over ham
allerede i 1924, da han inden for en måneds tid udgav tre bøger; når den unådige kritik postdateres, lyder det som en henvisning til modtagelsen af det norske
forfatterskab og giver dermed indtryk af, at han er miskendt på grund af bøgernes realisme – men hvis dette er tilfældet, har Sandemose stirret sig blind på
Hambro og andre enkeltstående eksempler eller Nykøbing Mors’ forsinkede
reaktion på En flyktning krysser sitt spor.
Efter indledningen bliver teksten en mere regelret novelle i jeg-form.
Skematisk fortalt er handlingen, at fortælleren bryder op fra en tømmerlejr på
grund af uenighed om lønnen. På sin videre rejse nedlægger han en ræv på den
tilfrosne flod ved at styre ind i den; han får logi hos en ung kvinde og fortæller
hende om aftenen om en drukneulykke, han overværede i lejren, hvorefter hun
falder livløs om. De tilkaldte naboer tror, han er morder, men det viser sig, at
hendes besvimelse skyldes, at den druknede var hendes mand.
Oversigten over “lån” fra tidligere tekster bliver som følger:
Formanden Rodith Campbell

Samme navn og stilling som i
“Flukten fra nesten ingen ting” (se p.
603)

Skovhuggeren Jack Snow, som jeg-

Skovhuggeren Jack Snow i “Høg
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fortælleren sammenligner sig med
for at få højere løn

over Høg”, Joe Hawkes rival (se p.
97-98)

Løntvist som resulterer i pludseligt
opbrud fra lejren

Samme situation som i “Den fremmede fugl” (se p. 447-448)

Ræven som nedlægges på isen

Joe Hawkes oplevelse i “Høg over
Høg” og Antonius’ i “Kjærlighet er
mange ting” (se p. 62-63 og 100)

Intetanende budbringer om tragedie

Ulvens rolle i “En dolk i Ryggen” (se
p. 63, 96-97)

Det er således diverse ingredienser fra tidligere i forfatterskabet, som Sandemose her koger sammen til en ny suppe og serverer som sin egen oplevelse:
Rodith Campbell er nu blot en modstander i en lønstrid, ikke en frygtet formand under en traumatisk oplevelse; Jack Snow eksisterer kun som et navn og
er (i modsætning til hans rolle i “Høg over Høg”) uden skyld i opbruddet; episoden med ræven er en dramatisk oplevelse, men (igen i modsætning til “Høg
over Høg” og “Kjærlighet er mange ting”) uden den store sammenhæng med
handlingen; og mens Ulvens rolle i “En dolk i Ryggen” er begrænset til at få
James’ verden til at synke i grus, er der for fortælleren i “En Klovn i Paradis”
desuden risiko for at blive anklaget for mord.
Selv om lånene omfatter et par dramatiske episoder, bliver resultatet paradoksalt nok en ret harmløs fortælling (jf. den uforpligtende titel); på 1917-tidsplanet kan jeg-fortælleren ånde lettet op og glæde sig over at tjene godt på skindet af den los, han har skudt,32 og 27 år senere ser han tilbage på sin ungdomsoplevelse med en del overbærenhed og selvironi.
Den svenske version hedder “Ett äventyr på Newfoundland” (Folket i Bild nr.
16, 16/4 1944). Samtlige fem ting fra ovenstående opstilling er også med her,
men der er ikke samme energiske forsøg på at få teksten til at fremstå som selv-
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biografi, bl.a. er henvisningerne til forfatterskabet udeladt. At teksten er beregnet for svenske læsere ses af, at Henrik Pontoppidan nu ikke citeres; det gør til
gengæld Dan Andersson, således at Sandemose et halvt års tid i forvejen indirekte meddeler titlen på sin næste bog.
I “Ett äventyr på Newfoundland” opridses et modsætningsforhold mellem
Jack Snow og fortælleren, og lejren deles i to partier; i øvrigt følger handlingen
stort set den danske version, men slutningen i den svenske er meningsløs:
“Endelig sagde en af dem: Er Walter
Hughes død?
– Walter Hughes, ja, sagde jeg, han
druknede sidste Søndag i Victoria
River.”

“Äntligen frågade en av dem: Är
Walter död?
– Ja, Walter Hughes drunknade
förra söndagen i Victoria River, sade
en av kvinnorna innan jag hunnit
öppna munnen ens...”

I den svenske version bliver enkens reaktion, landsbyens anklager og fortællerens frygt for at blive lynchet totalt ulogiske elementer i handlingen: Hvis en
af naboerne ved, at Walter er druknet, må Walters enke vel også selv vide det;
men hvordan er det samtidig muligt, at kun en (eller nogle) af den isolerede
landsbys indbyggere har kendskab til den opsigtsvækkende nyhed?
“Hästtjuvar”
Også i “Hästtjuvar” (Folket i Bild nr. 1, 1/1 1945) låner Sandemose flittigt fra
sig selv og forandrer 3. person til 1. person; desuden indføjer han bemærkninger i stil med dem, der indledte “En Klovn i Paradis”, men var udeladt i “Ett
äventyr på Newfoundland”:
“När jag gav ut min första bok, hade jag ett ganska stormigt liv bakom
mig, men jag såg det med andra författares ögon, inte med mina egna.
[...] Det märkvärdiga är
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att jag hade stor framgång under början av min författarverksamhet, då
jag berättade om det som andra berättat om.”
Som det var tilfældet med “Skjebnetro” og 1953-versionen af “Jul 1916” postuleres endvidere, at nu kommer den sandfærdige version af, hvad Sandemose
tidligere har berettet om – hvilket man heller ikke i dette tilfælde behøver at tage
højtideligt.33
Her er udgangspunktet en episode fra de første kapitler af Ross Dane: Af en
synsk nordmand har Ross fået at vide, at hans 55 bortløbne heste befinder sig i
Sunny Valley. På vej dertil træffer han Charles Villeneuve, og da de et par dage
efter finder hestene i en fold, rider de væk med dem i ly af nattemørket. En
efterfølgende konfrontation med en sherif afslører, at Ross og Charles har fjernet dyrene fra kommunens indhegning for herreløse heste, og Ross må slippe et
mindre beløb.
Omtalen af biler viser, at “Hästtjuvar” foregår nogle år senere end episoden i
Ross Dane; hestenes ejermand er Göran, en ny inkarnation af Ross, eftersom han
er “en svenskfödd kanadensare”, der var otte år, da familien udvandrede. En
reminiscens af Ross Danes opvækst stikker umotiveret igennem i novellen, da
spåmanden messer: “Du heter Göran och är från South Dakota [...]” – hvilket
ikke kommer som en overraskelse for Göran. Sidstnævnte omtales imidlertid
som canadier af den velunderrettede jeg-fortæller, og der er ingen hentydninger til en nok så kort fortid i USA. Derimod er Ross Dane opvokset i South
Dakota.
Fortælleren, en ung arbejdsløs, der gerne vil være forfatter, er (ligesom Ross)
nær ved at få hovedet kappet af toget, men indtræder ellers i Charles
Villeneuves rolle som beredvillig hjælper – delvis, eftersom han har en anelse
om, at hestene ikke er blevet stjålet og mistænker spåmanden for at være en fupmager; desuden er han uvant med at ride, og efter opklaringen af sagens rette
sammenhæng skilles han fra Göran og får et job i Sunny Valley, hvis navn kan
opfattes symbolsk.
Slutresultatet af denne sindrige spaltning og splejsning af tidligere figurer bliver dermed, at fortælleren er sammensat af Ross (en enkelt dramatisk episode)
og Charles (hjælperen) – og i
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øvrigt stort set svarer til den jeg-fortæller, der fremtræder i Canada-artiklerne;
Görans situation er den samme som Ross Danes (immigrant siden barndommen, bortløbne heste), men han har tillige et anstrøg af Charles, når det gælder
kyndighed og beslutsomhed. “Hästtjuvar” kan imidlertid godt fungere som
selvstændig tekst, og eftersom Ross Dane på dette tidspunkt ikke var oversat til
svensk, behøvede Sandemose ikke at bekymre sig om genkendelse og/eller
mystifikation hos særlig mange læsere af Folket i Bild.
“ÄPPELTJUVEN”: FORLÆG OG ROMANKAPITEL
“Äppeltjuven” (Folket i Bild nr. 49, 5/12 1943) har elementer fra både Der stod
en benk i haven og September, men leverer desuden senere stof til en central episode i Alice Atkinson og hennes elskere.
Den vigtigste lokalitet i novellen er et gartneri, og beskrivelsen af dette bygger på det første kapitel i Der stod en benk i haven:
“Jørgensens Gartneri var gammelt på
stedet. I Jante syntes de det var overnaturlig at alle de fire som i snart
hundre år hadde eid gartneriet,
hadde hett Jørgensen, enda de ikke
var i slekt med hverandre. Det var et
mirakel som stod på høide med jomfrufødselen.
Barna fra byen hentet eplene sine
der. Det blev fortalt en historie om en
gutt som reiste til Amerika og engang
skulde bevise for en dommer hvor
han var født. Han sa han var fra
Jante, men hadde ingen papirer. Da
sa dommeren: Hvor stjal De eplene
Deres da De var barn?

“Trädgårdsmästaren hette Jörgensen,
och ägarna hade burit samma namn
under tre generationer. Därför var
Jörgensens Handelsträdgård en lika fast
institution som kyrkan, kommunförvaltningen och skolan.
Så långt man kunde minnas tilbaka
hade det varit så att barnen hämtat
frukt i Jörgensens trädgård. [...] Det
stod i tidningen att en ung mann
råkat bli ställd inför rätta i Amerika,
och om han skulle bli frikänd, måste
han bevise att han verkligen var från
den lilla norska staden. Han hadde
inga papper. Då frågade domaren
plötsligt: Var stal ni äpplen som barn?
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Han måtte ut med at det var i
Jørgensens gartneri. Riktig, svarte
dommeren. Det gjorde jeg også.”
(Der stod en benk i haven , s. 13;
Sandemoses fremhævelse).

I Jörgensens trädgård, svarade mannen förvirrad. Domaren skrattade
och sade: Det gjorde jag också. Ni kan
gå!”
(“Äppeltjuven”; Sandemoses fremhævelse).

I romanen har Espen stjålet frugt hos Jørgensen, da han var yngre, men kommer efter konfirmationen i gartnerlære dér. Jeg-fortælleren i “Äppeltjuven” (der
udspilles i Norge, men med en geografi, der minder om Jantes) husker i den første tredjedel af novellen tilsyneladende stedet udelukkende på grund af barndommens røvertogter, som han ud fra sin voksne synsvinkel betragter på to
måder; dels var de et spørgsmål om prestige, dels har de fået ham til at spekulere på begrebet synd: “Det är liksom inte vi själva som begår den. Det är synden som vil begås.” I forbindelse med faren for at blive opdaget husker han rygter om drenge, som er blevet pryglet halvt ihjel; jf. scenen i laden, hvor drengene også er på forbudt område og Røde Fane erindrer de voksnes efterfølgende
afstraffelse som “et slaktehus” (September, s. 64).
I novellens centrale afsnit, der fylder cirka halvdelen af den samlede tekst,
skifter vægtningen. Mens det tidligere drejede sig om en beskrivelse af drengenes fælles oplevelser og erfaringer, koncentreres handlingen om jeg-fortælleren,
og i stedet for røvertogterne bliver det væsentlige to møder med en hekselignende kvinde, der bor lige ved gartneriet.
Første gang han ser hende, er mens han som 11-årig stjæler jordbær, og synet
af hendes dødningeagtige, ondskabsfulde ansigt afskrækker ham fra for fremtiden at hugge frugt. Det næste møde indtræffer et år eller to senere, da jeg-fortælleren er ude i et ærinde og må spørge om vej. I stedet for at henvende sig i
gartneriet får hans dårlige samvittighed fra tidligere år ham til at gå
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ind i en nabohave – hvilket sandsynligvis skal betyde, at oplevelsen med
“heksen” er blevet fortrængt – men da han ser hende igen, er konfrontationen
med hende længere end før og rummer noget mere:
“När hon gått runt mig ett varv, räckte hon ut tungan igen och gick upp
mot huset. [...] När hon kom ända fram till huset, stannade hon igen,
drog upp kjolen och underkjolen över huvudet och började en underlig
dans [...] de där fula kängorna, de långa yllestrumporna och de andra
underliga plaggen var bara något dumt och fult.”
Møde nr. 2 ses af den 12-13-årige som en straf, fordi han tidligere stjal; han
flygter, og denne gang er den umiddelbare konsekvens af mødet, at han de
næste mange måneder ikke tør gå udenfor, når det er mørkt. Der drages ingen
konklusioner fra den voksnes synsvinkel – heller ikke i den korte afslutning, der
foregår en halv snes år senere. Her er jeg-fortælleren på besøg i hjembyen og går
tur med sin far; da de passerer kvindens hus og ser hende, får han kuldegysninger; han hører fra faderen, at hun som barn stjal æbler hos Jørgensen og efter
at være blevet voldtaget af en af de ansatte gik fra forstanden, men hans tanker
i den afsluttende sætning går udelukkende på, at Jørgensens gartneri også i
fremtiden vil give ham mareridt.
De tre konfrontationer er alle ledsaget af uhyggefølelse – uanset om det drejer sig om et kort glimt, en længere og sælsom seance, eller en forklaring. De står
imidlertid som isolerede episoder fra barndomsbyen, og jeg-fortælleren er både
meget anonym og meget diskret.
Når et gartneri spiller så stor en rolle, og når der tales om synd og kundskabens træ i den første tredjedel af teksten,34 er det værd at se på novellens titel,
der har en dobbelt betydning. Dels viser det sig umiddelbart før slutningen, at
den henviser til kvindens skæbne – hun stjal æbler, ifølge teksten noget, som
byens drenge ellers overvejende tog sig af, hvorefter barndommens uskyldstilstand fik en brutal afslutning; dels henviser titlen til
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jeg-fortælleren, hvis æbleskud man hører om, før kvinden gør sin entré, efterfulgt af det første møde (hvor det er jordbær, han forgriber sig på). Dette resulterer som sagt i hans sidste udflugt til gartneriet og betegner dermed hans
uddrivelse – afslutningen på barndommens eventyr. I midterafsnittet er der en
hentydning til (før)pubertetsfantasier, som kvindens opførsel i sørgelig grad
dementerer, og når hun tilmed i første omgang så dødningeagtig ud, er det
unægtelig en trist introduktion til kvindelig mystik. Men der antydes ikke noget
om, hvad der i øvrigt rører sig i jeg-fortælleren, hvordan han udvikler sig, eller
om episoderne har fået nogen betydning for hans kvindeopfattelse; det er
udtrykkelig “Jörgensens trädgård”, der indgiver ham angst.
Da “Äppeltjuven” anvendes i Alice Atkinson og hennes elskere (s. 155-162),
drejer det sig om Jørgen Hauklis oplevelser. Tidspunktet for det første møde er
uklart; ifølge s. 157 finder det sted i 1920, dvs. da Jørgen Haukli er 8 år gammel,
og det er “på høsten samme år”, han møder kvinden anden gang; alligevel hedder det s. 161, at han var 11 år, da hun chokerede ham.35 Der er nogle få
ændringer – for eksempel er Jørgen under det første møde i selskab med to
andre drenge, og måske bliver virkningen under det andet møde, da han er
alene med kvinden (i romanen allerede nogle få måneder senere) desto mere
skræmmende. Nogle sætninger er strøget, men tilføjelsen “alt lenge før [møde
nr. 1] hadde vi koblet all angst til Moens gartneri” (s. 159) minder om den blanding af fristed og forbudt område, som Adamsens lade repræsenterer i En flykt ning krysser sitt spor. Det er også værd at bemærke, at erindringen om Moens
gartneri, som det hedder her, fremprovokeres af en drøm, hvori Alice lader
Jørgen drukne, og “hvordan det nu kunne gått til, så hadde Alice i båten vært
den samme som frøken Arle.” (Alice Atkinson og hennes elskere, s. 155).36 Der
etableres dermed en forbindelse mellem Jørgens barndomsoplevelser og hans
syn på/forhold til Alice Atkinson en snes år senere – hvilket vil sige, at møderne med kvinden ikke som i novellen er løsrevne episoder, men at deres betydning rækker langt fremover.
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Mens Alice sidder i båden, er hun udstyret med et djævleansigt, hvilket rimer
godt med, at hun har selskab af Jørgens to rivaler, William Lee37 og Alexander
Selkirk; hun torpederer hans drøm om hende, tredive år efter at frøken Arle –
“djevlemasken”, “kvinnedjevelen” (s. 159) – ved sin dans ødelagde de fantasier, som Jørgen havde haft.
Der er redegjort for Jørgens madonna-opfattelse i Torben Ulrik Nissens artikel “Alice Atkinson og hennes elskere” (Om Sandemose, s. 82-100) og i Jorunn
Hareides analyse af romanen i Høyt på en vinget hest (s. 205-234); sidstnævnte
skriver, at Alice er en moderskikkelse og samtidig repræsenterer søsteren (jf.
Espen Arnakkes forhold til moderen og hans binding til Agnes).
I forlængelse af disse iagttagelser bliver navnet på gartneriet væsentligt;
“Jörgensens handelsträdgård” fungerer udmærket i novellen, men når episoderne med kvinden skal sættes ind i romanens sammenhæng, er det for det første mindre heldigt med et navn, der allerede er anvendt i Der stod en benk i haven;
og for det andet er der lydligt ikke langt fra Moens gartneri til morens.
Endvidere kan der peges på placeringen af denne erindring; den kommer
umiddelbart før slutningen på det første brev til søsteren og må derfor være et
centralpunkt, som han har skrevet sig henimod. Efter at have redegjort for oplevelserne med kvinden anfører Jørgen (fra 1945-tidsplanet) en konklusion på to
linier vedrørende angst. Dette går direkte over i den aktuelle skrivesituation og
en fornemmelse af at kunne bevæge sig uhindret i tids- og stedsdimensionen.
En vision af Oslo som en spøgelsesby bliver til synet af et uddødt Europa; på
British Museum tager han sig frem til en montre med stenaldervåben, men
“miraklet, åpenbaringen, hva ble det av den?” (Alice Atkinson og hennes elskere,
s. 165). Dermed slutter det første brev i en atmosfære, der er parallel til den, som
den 11-årige Jørgen fornemmer, da kvinden danser; hans fantasi bliver ikke indfriet.
“...EFTER INNFALLSMETODEN”
Det kvalitative højdepunkt af Sandemoses noveller fra tiden i
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Sverige er de syv “rekonstruktioner”, som han efter eget udsagn foretog på
Öland. Seks af dem offentliggøres i 1945, den sidste året efter.
Der er henvist til fire af disse komprimerede tekster forskellige steder i de
foregående kapitler: P. 47-52 omtales “Elven” og denne novelles sammenhæng
med det øvrige forfatterskab, med afsæt i flodskildringen i “På Pantecost River”
og i Ungdomssynd; p. 124-126 drejer det sig – i forbindelse med hulemotivet – om
“Kvinnen du gav meg” (senere titel: “Te deum”) og om “Robinson”, og p. 133134 om “Agnes, min deilige sommerfugl” apropos Kresten Ravnborgs jagt på
glassværmeren.
“Fluene summer”: En morders fortrængning
“Fluene summer” (trykt sammen med “Kvinnen du gav meg” og “Høstnatt”
i Bonniers Literära Magasin, februar 1945, under den fælles overskrift “Tre noveller”) rummer i fortættet form et tema, der er fælles for Det svundne er en drøm og
Alice Atkinson og hennes elskere: At den mandlige hovedperson har fortrængt, at
han har begået et mord på en kvinde. Selv om novellen til forskel fra de to romaner er fortalt i 3. person, forekommer der så udstrakt brug af tankereferat, at
teknikken kommer til at lægge tæt op ad John Torsons og Jørgen Hauklis (ufuldstændige) betroelser i jeg-form.
Hovedhandlingen udspiller sig over et par timer en varm sommerdag, og
situationen udvikles drypvis. I indledningen er den anonyme hovedperson
alene og optaget af at se efter hugorme, som han føler et slægtskab med; det
pointeres, at han har drejet den gængse symbolbrug 180 grader, således “at han
nærmest trodde at mannskjønnet symboliserte den farlige ormen, og ikke
omvendt.” Først en fjerdedel inde i teksten omtales Leonora, som har været forsvundet i tre dage, og som hovedpersonen forestiller sig måske er druknet.
Tilsyneladende har forholdet mellem dem ikke stået på særlig længe, og det
hedder, at de kommer fra helt forskellige verdener. Han hører til blandt
“åndsarbeidere”, mens hun opsummeres med ordene “a decent woman”; det
fremgår, at hun er irriterende
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konventionel og optaget af takt og tone, nærmest en forløber for Viktoria Hagen
i Varulven, men deres forskellige syn på sex resulterer desuden i, at hun opfatter ham som en barbar, mens han ser på hende som en snerpe. Hvad det egentlig er, han foreslår eller foretager sig med hende, siges ikke, så enhver læser kan
tænke sit. I “Kjærlighet er mange ting” (se p. 99-100) hed det om Lucy og
Antonius: “Resten er en fæl historie som en anstendig forfatter må overlate til
leserens fantasi. De kan rolig forestille Dem det verste.” Her – ti år senere – er
fortælleren mere diskret og samtidig mere effektiv.38
Hovedpersonen bliver ved med at kredse om problemet med Leonoras forsvinden, men tør ikke indrømme mere over for sig selv, end at hun nok ikke er
rejst væk; forespørgslen hos de to kvinder skal være et signal til omverden om,
at han er uvidende, og det er op til læseren at drage konklusionen: “Inne bak
slåpetornen til venstre ble en sverm fluer jagd opp, som det hender en sommerdag når de fester på gjødsel eller på et kadaver [...]” Hovedpersonen registrerer, hvad der sker, men sætter det ikke i forbindelse med sine tanker; han har
fortrængt mordet på hende, og det bliver læserens opgave at sætte puslespillet
sammen, ligesom når man udpeger John Torson som Mary Brookes morder og
Jørgen Haukli som Alice Atkinsons; jf. også den sene epistel “Morderjakt” (se p.
983-987).
Mens brev- og dagbogsformen i sig selv giver rig anledning til sigende fortielser, sørger fortælleren i “Fluene summer” for ikke at meddele mere, end
hovedpersonen ved. Hvorfor ligger liget for eksempel, hvor det gør, lige ved
hugormenes sædvanlige tilholdssted? På grund af indledningens kobling
mellem seksualitet og de farlige dyr? Er Leonora blevet myrdet dér eller hjemme hos sig selv – og hvordan?
Eller hvad er motivet til mordet? Er forholdet mellem hovedperson og
Leonora blevet for konfliktfyldt? Truer hun med at anmelde ham for voldtægt?
Er mordet den eneste udvej, når hun er “oppdradd til å bli en manns hustru, og
han ikke til å bli en hustrus mann”? Ganske vist pointeres det, at deres forelskelse er fatal, fordi de ikke er lige børn (“Det han hadde sagt ville i
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høyden avlokket andre kvinner han kjente et lite smil, eller en vits”), men det
lyder dramatisk, at det ligefrem skulle ende med mord, og intet tyder på, at han
har andre drab på samvittigheden.
Et sidste spørgsmål kunne være, om det en af de følgende dage går op for
ham, hvad han gjort, for et par sætninger kan pege på en vågnende erkendelse
hos ham: “Igår og iforgårs hadde han badet, men han visste at idag kom han
ikke til å gjøre det. De to siste dagene hadde han tenkt på henne når han svømte, om han svømte hen over henne.” Dette må betyde, at han allerede dagen
efter opgøret har haft en idé om, at hun kunne være død, og at fornemmelsen er
blevet stærkere, men at han (endnu) ikke sætter den i forbindelse med egne
handlinger.
Teksten giver imidlertid ingen svar på ovenstående spørgsmål, og man kan
ikke komme længere end til at sige, at det slår klik for ham. Dette er ganske vist
utilfredsstillende, hvis man ser på “Fluene summer” som en kriminalnovelle,
men de manglende forklaringer understreger tekstens karakter af at være en
studie i fortrængning eller skizofreni. Det drejer sig om et mini-portræt af en
John Torson-Jørgen Haukli-type (uden baggrundsbeskrivelse, søsterbinding
m.m.), hvor det “normale” på et vist tidspunkt må vige, her som resultatet af en
konfrontation mellem hans “primitive” lyst og hendes konvention.39
Den endelige udgave af novellen har nogle mindre sproglige og syntaktiske
ændringer. Lidt tidligere end i førstetrykket bliver læseren sporet ind på hovedpersonens rolle, eftersom besøget hos de to kvinder resulterer i følgende refleksion:
“Nu fablet de i beste fall om en kurre på tråden.
Han tenkte med en jaget fornemmelse: I beste fall? Hvad mener jeg
med det? Hva mener jeg med verste fall?” (Årstidene hefte 3, s. 28;
Sandemoses fremhævelse).
Karakteristikken af Leonora og af hendes baggrund bliver lidt mere bastant:
“[...] hun var blitt oppdradd til å bli husmor, slik som kvinner engang ble det
alle sammen, og efter metoder som fikk dem til å virke frigide enten de var det
eller ikke.” (s. 29).
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I forbindelse med hende nævnes “formalisme”, en af Sandemoses yndlingsaversioner. Ingen af ændringerne eller tilføjelserne giver imidlertid mere
fyldestgørende forklaringer vedrørende mordet.
“Høstnatt”: Isolation og magtønsker
“Høstnatt” er endnu mere komprimeret end “Fluene summer”, hvad angår
persongalleri, tid og sted: Den unavngivne, mandlige hovedperson opholder
sig i et isoleret beliggende hus ved havet, ser ud på nattemørket og tænker på
diverse ting. Tekstens hovedhandling – som der altså ikke er meget af – udspilles over et kort tidsrum, måske en times tid.
Personen ser ud til at befinde sig i et slags ingenmandsland af resignation.
Han har tidligere haft let ved at blive mørkeræd, men situationen er anderledes
nu: “Maktene har oppgitt deg, og efterlatt deg ribbet på skjæret.” Hans tanker
om fortiden og den nuværende situation drejer sig næsten udelukkende om en
kvinde, som han har tilbragt nogen tid sammen med, men som nu er borte.
Teksten afrundes med en drøm, som han har haft før, og som slutter med, at han
skærer halsen over på en mand.
Det er fristende at se “Høstnatt” i forlængelse af “Fluene summer”, der foregår en varm julidag. Stilistisk ligner teksterne hinanden, og landskabet i dem
har visse fællestræk. Det kunne således se ud, som om “Høstnatt” beskriver
mandens situation et par måneder efter Leonoras forsvinden, og at drømmen,
hvori han begår et mord, er en besked fra underbevidstheden om, hvad han har
bedrevet. Men et par detaljer stemmer ikke: Det hedder udtrykkelig, at drømmen er gammel, og hovedpersonen i “Høstnatt” har kendt kvinden på et tidspunkt, hvor bærsæsonen er gået ind. Endelig har fortælleren ingen diskrete hentydninger til, at der skulle være tale om mord; forholdet er gået i stykker, og nu
bagefter vrænger hovedpersonen lidt ad den megen romantik, som de lagde i
det, selv om hendes fravær understreges gennem hele teksten.
“Høstnatt” kan imidlertid opfattes som lige så gådefuld som “Fluene summer”. Efter at det i tredjesidste afsnit hedder, at
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hovedpersonen drømmer gamle og kedelige ting, starter næstsidste afsnit med
ordene “Han tok riflen fra kottet”; efterfølgende skyder han stjerner, planeter og
måne ned, og novellens afsluttende afsnit lyder i sin helhed: “I det dype mørket
listet han seg ned til bygden og skar halsen over på en mann som hadde besteget Mount Everest inkognito.”
Hvis man ikke vil se de to sidste afsnit som drømmereferat, men som et skift
fra realistisk novelle til eventyr, allegori eller lignende, kan man hæfte sig ved,
at overgangen er tydelig nok: Han klæder sig varmt på, eftersom det er stormvejr, og tidligere i novellen er der fortalt om stjernernes hilsen: “Se hvilken dåre
[...]” At stjerner og planeter drysser ned, kan være noget, der foregår i hans indbildning, når han overmodig står og skyder, og at månelyset forsvinder, kan
nøgternt set skyldes en sky. Det bliver imidlertid svært at indpasse det sidste
afsnit; rent bortset fra henvisningen til Mount Everest lyder formuleringen “ned
til bygden” kun rimelig, hvis man bevæger sig fra et højereliggende sted, og det
hedder jo udtrykkelig, at hovedpersonen opholder sig i et hus ved havet.
Drømmen om himmelrummet (eller hvad man nu foretrækker at kalde den)
udtrykker hans ønske om at have magt over ting, der egentlig ligger uden for
hans rækkevidde. De sidste par linier forstås bedst i forbindelse med et par
detaljer om himmelrummet, hvor Venus og Saturns ring bliver tilbage efter hans
nedplafning – dvs. kærligheden og et gængs kvindeligt kønssymbol; at bestige
hentyder ikke udelukkende til Himalaya, og Venus og et bjerg kan sammensættes til Venusbjerg, hvorefter drømmen som helhed vil dreje sig om mordet på en
rival. Måske endda parallelt til det væsentligste i forfatterskabet, for fra Everest
kan udskilles de tre første bogstaver, Eve = Eva, og i En sjømann går i land var
Espen først ikke klar over, hvem der foretog “bestigningen” – ligesom Mount
Everest i 1945 endnu var et “jomfrueligt” bjerg.40
Den suggestive, drømmeagtige atmosfære og den kriseramte mandlige
hovedperson er fælles for de tre noveller, der offentliggøres i februar 1945.
“Kvinnen du gav meg” kan ses i sammenhæng med forfatterskabets optagethed
af Ødipus-komplekset og
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hulemotiv (jf. p. 124-125), og “Fluene summer” rummer som ovenfor nævnt
essensen af to romaner. “Høstnatt” forekommer at stå mere isoleret – i hvert fald
hvad angår fiktive tekster, for et par detaljer ligner beskrivelsen i “I denne
natt...” (se p. 659-660):
“Det har stormet det siste døgnet, sjøene løper voldsomt mot stranden.
Når jeg går bort til den svarte ruten,
hilser meg fyrene fra Småland og Blå
Jungfrun. [...]
Natten til idag overnattet vi på
heden i regn og storm, med våte
ansikter ut av soveposen.”
(“I denne natt...”).

“Det hadde stormet i mange døgn.
Mørket stod inn på rutene. Langt ute
hilste fyrene fra en annen strand.
[...] det ble en stormnatt på heia,
med bare ansiktene fri i soveposen.”
(“Høstnatt”).

Rekonstruktionerne af de mere end tyve år gamle tekster er foretaget på
Öland i 1943, så det er ikke så underligt, hvis aktuelle indtryk skulle finde vej.
Angående “Høstnatt” er det imidlertid – bortset fra ovenstående bud på drømmesekvensen – svært at finde paralleller i den ældre del af forfatterskabet, ligesom dette også er tilfældet med “Rutsjebanen” (Politiken, 4/3 1945).
“Rutsjebanen”/”Den svevende hund”: Mordønsker eller mord?
“Rutsjebanen” holder sig inden for en realistisk ramme og ligner indtil slutningen i højere grad end de andre tekster i denne gruppe en traditionel novelle, bl.a. ved at den kvindelige hovedperson ikke bare omtales, men er med i
handlingen. Også denne gang drejer det sig om et problematisk parforhold; det
har varet i fire år og har udviklet sig fra kærlighed til had, men den mandlige
hovedperson er ude af stand til bare at bryde. For at afslutte forholdet overvejer han selvmord, men en anden udvej er at tage livet af Elna, og han kommer
tilsyneladende på en god idé, da han opfordrer hende til på egen hånd at tage
en køretur
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i forlystelsesparkens rutsjebane, som er ved at blive klargjort. Da han hører, at
vognen brager væk fra konstruktionen og flyver ned mod elven, er han overbevist om, at han er fri for hende.
Efterfølgende er det vigtigt for ham at opføre sig, som om han intet aner om
ulykken. Der røbes intet om hans følelser eller eventuelle samvittighedsnag,
mens han spiser og drikker på restauranten, men så dukker hun op: “Han hørte
med vild Glæde den kendte Lyd af hendes Regnfrakke og forstod paa hendes
Smil, at nu skulde alt være som før. [...] Han sad stum og stiv, fordi han ellers
vilde have skreget af Glæde.” Hun forklarer, at hun undlod at sætte sig op i vognen, før hun løsnede den, og ved tilsyneladende ikke, at hun derved har reddet
livet; men for ham betyder hendes overlevelse og munterhed, at episoden har
ryddet misforståelser og had af vejen, og at hans få dage gamle ønskedrøm – før
mordplanerne – kan gå i opfyldelse: “[...] tænk om de kunde begynde forfra
[...]”
Slutningen er imidlertid uklar, og at “Rutsjebanen” er et oversat førstetryk af
novellen gør i første omgang ikke sagen lettere:
“Endelig slap hun Latteren løs: [...] Men hvorfor gik du? Blev du bange.
Det klirrede svagt paa Bordet foran ham. Han aabnede Øjnene. Det
var Kelneren der kom med den sidste Snaps, han havde bestilt. Nu blev
Nyhederne slaaet op: Aftenavisernes Nyheder. Der er for et Par Timer
siden sket en frygtelig Ulykke i Forlystelseshaven....en ung Dame...faaet
det letsindige Indfald at....en halv Kilometer ned i Dalen.”
At dømme ud fra førsteudgaven i Politiken kan der enten være tale om, at
nyindkøbte aftenaviser bliver foldet ud på restauranten, eller at hovedpersonen
forestiller sig, hvad aviserne vil skrive. Men for det første er “slaaet op” ukorrekt sprog, for det andet bruger aviser aldrig den nævnte tidsangivelse, og for
det tredje ville det indebære et formidabelt samarbejde mellem journalist, sætter og trykkeri, hvis nyheden allerede skulle være
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i de trykte medier. Det er den da heller ikke, hvis man sammenligner med den
svenske oversættelse af novellen og den første norske udgave:
“Nu satte de på nyheterna: Kvällsnyheter...En fruktansvärd olycka inträffade i eftermiddags på nöjesfältet...en ung dam...kommit på den
dumdristiga idén...en halv kilometer
ner i dalen.”
(“Rutschbanan”, Dagens Nyheter, 3/6
1945).

“Nå slo de nyhetene på: Nyhetene i
kveld. En fryktelig ulykke er for noen
timer siden hendt i fornøyelsesparken...en ung dame...fått det lettsindige innfallet at...en halv kilometer ned
i dalen...”
(“Rutsjebanen”, Magasinet nr. 23/24,
7/6 1947).

Der er altså tale om en forkert oversættelse i den danske version, eftersom det
drejer sig om nyhederne i radioen – radioavisen eller Pressens Radioavis, som
den hed i Danmark i 1945; hvis formuleringen i stedet havde været, at der “blev
åbnet” for nyhederne eller lignende, kunne de to første ord efter kolonet muligvis forstås som speakerens oplæsning af de seneste avisforsider, men logikken
halter stadig.
Sætningen om at hovedpersonen hører en svag klirren og åbner øjnene (som
også findes i den svenske og den norske version) rummer imidlertid mulighed
for tre forskellige fortolkninger af slutningen.
1) Den første fortolkning udgår fra, at det ikke på noget tidspunkt har været
anført, at han har holdt øjnene lukket. Tværtimod har han umiddelbart før Elna
dukker op koncentreret sig om at se på et stort D i sin avis, og sandsynligvis forbundet bogstavet med ordet “død”, og efterfølgende har han siddet og stirret
for at indsuge synet af hende.
Men når han først bliver opmærksom på tjeneren ved at høre, at det klirrer,
og på dette tidspunkt åbner øjnene, kan det tyde på, at det kun er i hans fantasi og under indflydelse af den anselige mængde snaps, som han har drukket, at
hun endnu lever og deres forhold kan få en ny start; radioen river ham ud af
vildfarelsen,
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og læseren må revidere sin læsning af de to foregående afsnit om Elna, der alligevel ikke befinder sig i restauranten. Hans plan er lykkedes, han er fri for
hende, og hvordan hans liv former sig i fremtiden, er det op til læseren at gætte
om. – Hvis man holder sig til denne fortolkning, er hovedpersonen i slægt med
hovedpersonen i “Fluene summer”, men uden dennes evne til at fortrænge
mordet.
2) I den anden fortolkning er hendes tilsynekomst et realistisk træk; dette forudsætter, at han lukker øjnene af bevægelse eller lignende, og at Elna munter og
intetanende fortæller om sin “fejltagelse” ved ikke at sætte sig op i vognen, før
hun løsner den.
Hvis dette afsnit skal læses så bogstaveligt, må det være en forudsætning, at
Elna er et ret godmodigt gemyt, eftersom hun ikke tager det ilde op at være blevet ladt i stikken, så hun på egen hånd skal tage sig frem til deres stamrestaurant, som åbenbart ligger et godt stykke væk. Det andet væsentlige punkt er, at
det i så fald er radionyhederne, der forekommer i hans fantasi. Sådan kunne det
have lydt – for når hun står dér lyslevende, giver det ingen mening at tale om
“en fryktelig ulykke” og “en ung dame”, hvis det udelukkende drejer sig om, at
en rutsjebanevogn er faldet ned over fjeldsiden.
3) Hvis hele teksten skal være et stykke realisme, bevæger den sig ikke længere på kanten af virkelighed og fantasi, men er en sindrigt konstrueret kriminalnovelle. Forudsætningen for, at både Elnas tilsynekomst og nyhederne i
radioen skal opfattes ganske bogstaveligt, er en plan fra politiets side for at få
hovedpersonen til at røbe sig – forstået på den måde, at Elna opdager, hvad han
har haft i sinde, da vognen flyver væk, og derpå går hun til politiet. Det er rent
komediespil, når hun er munter, og sætningen i nyhedsudsendelsen om en frygtelig ulykke skyldes en “plantet” nyhed eller en aftale mellem NRK og politiet,
der står parat til at foretage en arrestation.
Men spørgsmålet er, hvor holdbar denne fortolkning er, for selv om alle detaljer falder forjættende i hak, er betingelsen, at Elna skal agere overbevisende kun
et par timer efter at have
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opdaget, at hendes kæreste har planlagt at myrde hende. Det er også tvivlsomt,
om NRK selv i en god sags tjeneste ville sætte institutionens troværdighed på
spil, og endelig er indicierne mod hovedpersonen så vægtige, at det næppe ville
være nødvendigt for politiet med den slags krumspring.41
Ovenstående tre fortolkninger er anført i prioriteret rækkefølge og kan kun
delvis anvendes på den omarbejdede version, “Den svevende hund” (Årstidene
hefte 3). Den nye titel hentyder til en erindring, der i begge versioner fortælles
om cirka midtvejs i teksten, en episode flere år tidligere, da hovedpersonen var
nær ved at blive overfaldet på en smal fjeldvej af en hund. Men samtidig kommer en kat til syne: “I et veldig sprang fór den mot katten som vek elegant til
siden, og schäferen forsvant over muren. [...] Den forsvant inni tåken som lå
over dalbunnen noen hundre meter nede.” (Magasinet nr. 23/24, 7/6 1947). Før
denne passage med ubetydelige sproglige ændringer anvendes i “Den svevende hund”, har den nye version imidlertid nogle tilføjelser vedrørende hovedpersonens fortvivlelse over det forliste forhold:
“Jeg klarer det ikke. [...] jeg er alene helt inni hjertet, jeg vet ikke hva jeg
skal gjøre med meg selv. [...]
Det var i dette øyeblikket, nu, at en ond ånd flyttet inn i det tomme
hjertet hans. Det visste han siden. Det skjedde i samme sekundet han
igjen så for seg den svevende hund.” (Årstidene hefte 3, s. 23).
I “Rutsjebanen” er det op til læseren at koble hunden til hans mordplaner; i
“Den svevende hund” hedder det, at “hunden tutet i hans hjerte”, da han nogle
dage senere går tur med Elna (Årstidene hefte 3, s. 23). Ellers følger ordvalget
“Rutsjebanen” til og med Elnas opdukken og hans glæde ved gensynet; nu er
der imidlertid ikke nogen nyhedsudsendelse:
“Det kom en liten klirring fra bordet, og han kom tilbake til den ene eller
andre virkelighet, der han satt gjemt bak avisen. Han senket langsomt
bladet og så inn i den siklende
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kjeften til sjæferen som stod med forpotene på kanten av bordet. Han
kastet seg bakover med stolen og fektet og sparket på golvet, før han
satte i med lange, sørgelige ul.” (Årstidene hefte 3, s. 25).
Den ene eller den anden virkelighed – men når han sidder gemt bag avisen,
kan Elna og hendes ord kun eksistere i hans fantasi. Spørgsmålet er, hvilken virkelighed, som han kommer tilbage til i denne version. Skyldes den sagte klirren,
at en savlende hund, tilmed af samme race som den i hans gamle oplevelse,
befinder sig i den pæne restaurant og udsøger sig netop hans bord?
Mærkeligere ting er indtruffet både i litteraturen og i virkeligheden, men det er
mere logisk at gå ud fra, at han fra én indbildning går over i en anden:
Ønskedrømmen om, at alt igen er godt, erstattes af et spejlbillede af hans egen
primitivitet og ondskab, jf. de lyde, som han umiddelbart efter udstøder.
De syv noveller virker alle gennem en enestående atmosfæreskildring og
deres “sære”, drømmeagtige sprog. Som det fremgår af ovenstående (og af kap.
7 og 9), er det desuden umuligt at snøre dem fast med en enkelt fortolkning,
eftersom de konstant balancerer mellem realisme og hallucination: Hvad der
forekommer at være virkelighed, skifter karakter efter læsningen af det følgende afsnit – eller en anden, drømmeagtig virkelighed viser sig at være lige så reel
som en første.
Når Sandemose hæfter fællesmotivet ensomhed på dem alle syv, lyder det i
første omgang rimeligt nok – selv om “Elven” forekommer at falde noget udenfor. En anden indfaldsvinkel – hvis der igen ses bort fra “Elven” – er de mandlige hovedpersoner og deres traumatiske forhold til kvinder, for det er kun hos
moderskikkelsen, der er fred at hente.42 Parforhold, uanset om de er kortvarige
(“Fluene summer”) eller årelange (“Rutsjebanen”) slutter med konflikter, eller
ligefrem mord. Og som forfatteren Gunder Gundersen siger i den roman, som
Sandemose tager fat på at udarbejde efter sine rekonstruktioner, er mord og
kærlighed det eneste, som er værd at skrive om.43
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DET SVUNDNE ER EN DRØM
Der er tidligere henvist til detaljer i Det svundne er en drøm i kap. 6-15; vedrørende de artikler, der indgår i bogen, og deres eventuelle bidrag til at underbygge John Torsons troværdighed over for læseren, se p. 654-658, 659-660.
Emigrant, forløberen for romanen, er omtalt i Johannes Væths artikel “Aksel
Sandemoses kriseår” (Nytt lys på Sandemose). Sandemose nævner et par andre
forudsætninger i “Fragment av en selvbiografi”, afsnit I (Verden idag nr. 12, 1948;
optrykt i Årstidene hefte 11/12 som “Saga om Lisbet Bjørnstad”), dog uden at
henvise til Det svundne er en drøm; artiklen handler om den lille roman Far er død,
som Sandemose under pseudonym sendte til et forlag i 1940 for at få testet sin
beherskelse af norsk. 44
De to konsulenters udtalelser citeres i artiklen, og man genkender tydeligt
Bjørn Lund, når konsulent A skriver: “Rik forretningsmann med mange venninner og en litt forsømt kone [...]” Konsulent B nævner yderligere et par træk,
som senere indgår i Det svundne er en drøm: “[...] en smukk charmør som drikker og produserer “løsbarn”, men som likevel elskes høyt av sin familie, inntil
9. april og hans forhold da gjør en ende på det.” (Årstidene hefte 11/12, s. 118,
119). I betragtning af henvisningerne til Edgar Allan Poe i den færdige roman
skal det tilføjes, at jeg-fortælleren (og heltinnen) i Far er død hedder Annabell –
jf. Poes digt “Annabel Lee”.45
I et notat dateret 9/9 1942 skriver Sandemose om de seneste års besværligheder med at arbejde:
“En stor roman har jeg gravd meg lenger ned i, men har måttet legge
den bort inntil gnisten kom igjen.
Så kom gnisten da jeg hadde lagt meg inatt ved 1-2-tiden – ikke i tilslutning til den romanen jeg nevnte, men en ny bok. [...] De notater jeg
gjorde på en lapp kan minne betenkelig om Fredrik Barths tale til en 70års dag, men for meg er de et nytt grep på tilværelsen:
Brev fra en far til hans 40-årige sønn.
Og sønnens svar.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
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Den store roman, som Sandemose nævner, kan kun være Emigrant; og den
nye bog, som han skriver notater til, kan kun være Det svundne er en drøm, selv
om sønnen i sidstnævnte er nyfødt, da John Torson begynder at redigere sine
optegnelser fra 1939-1940 og af gode grunde ikke skriver et svar til faderen, således at læseren er afskåret fra tilføjelser eller korrektiver til beretningen, som en
korrespondent kunne bidrage med. At dømme ud fra notatet har Sandemose i
første omgang ingen planer om at inddrage manuskriptet til Emigrant, men på
et senere tidspunkt må det være gået op for ham, at ideen om brevet fra far til
søn kunne kombineres med det foreliggende materiale.
Forskningen
Den første længere analyse af Det svundne er en drøm er på flere punkter samtidig banebrydende. Det drejer sig om Asmund Liens artikel “Store John vender
tilbake” (Edda hefte 6, 1965); som titlen antyder, tager han udgangspunkt i
Sandemoses ord om, at bogen er En flyktning krysser sitt spor 14 år efter
(“Bokliste med kommentar”, Årstidene hefte 11/12, s. 90), og et andet udgangspunkt er motivet i novellen “Te deum” (se p. 124-125).
Indtil Liens artikel havde der været almindelig enighed om, at Det svundne er
en drøm er præget af kronologisk forvirring, men “Store John vender tilbake”
viser noget ganske andet: Gennem et omhyggeligt studium af de direkte og indirekte dateringer dokumenterer Lien, at bogen indeholder “en komposisjonsplan med mønstergyldig kronologi” (Edda hefte 6, 1965). Det andet væsentlige
punkt i dette arbejde er redegørelsen for de forskellige stadier i hovedpersonens
liv: Tiden før 1939, rejsen til Norge 1939-1940, og tiden i San Francisco 19401944. Konklusionen er, at John Torson gennem at skrive sit brev til sønnen arbejder sig frem til en selverkendelse og genopbygger sin identitet.
Det siger noget om romanens spændvidde, at en anden forsker kan komme
til det modsatte resultat vedrørende hovedpersonen, for i “Ensomhet og fellesskap” (Om Sandemose, s. 44-81) følger Gunnvald Eldevik
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nogle andre spor i bogen; bl.a. lægger han vægt på henvisningerne til Edgar
Allan Poes novelle “The Black Cat” og fælder en hårdere dom end Asmund Lien
over John Torson:
“Tvert imot vitner slutten om at John Torsons ensomhets- og angstfølelse er større enn noen sinne. Det jeg-bildet vi får av ham til slutt, er
preget av tomhet. [...] Det er sitt eget skinnliv John Torson avslører [...]”
(s. 77).
Eldevik argumenterer energisk, men en svaghed i hans fremstilling er, at han
kun i mindre grad inddrager de forskellige tidslag i John Torsons lange brev til
sønnen, således at der bliver tale om en statisk person. – Eldeviks artikel ser ud
til at være en afgørende forudsætning for iagttagelserne i “Forvendthedens djævel” af Hanne Dalgaard Sejersen, selv om sidstnævnte ikke henviser til den, når
hun fremlægger komparative betragtninger (Fra Canada til Kjørkelvik, s. 71-94).
I Høyt på en vinget hest fylder gennemgangen af Det svundne er en drøm ikke
færre end 40 sider. Jorunn Hareide er stedvis uenig med Asmund Lien, men
hendes konklusion ligger på linie med hans, omend hun kommer frem til den
ad andre veje, nemlig ved at analysere bogens drømmereferater, hvor hun
finder en tydelig forskel mellem drømmene fra Norge og drømmene fra San
Francisco, der følger under John Torsons redigering af materialet.
Endelig skal nævnes Knut Gørvells En emigrant krysser sine ord, der er den
hidtil grundigste analyse af romanens forskellige aspekter, bl.a. som kriminalroman. Gørvell redegør for denne genres konventioner og Sandemoses brug af
dem, og har også en kort, men interessant diskussion af, hvordan bogen skal
forstås, hvis man afviser at se John Torson som morder. På nogle punkter, for
eksempel i redegørelsen for skrivetidspunkt og handling, bygger Gørvell på
Asmund Liens arbejde, men hans konklusion forekommer at ligge nærmere
Eldeviks, når han mener, at “selv-analysen mislykkes. [...] Der John legger pennen ned, har han gitt opp den ytre virkeligheten og språket.” (s. 154).
Gørvells bog er især værdifuld på tre områder. For det første
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leverer han en grundigere beskrivelse af John Torsons forskellige miljøer, end
det er tilfældet i de tidligere studier af bogen; for det andet sætter han fetichdyrkelsen ind i en spændende sammenhæng; og for det tredje inddrager han
René Girards teorier om helte og rivaler.46
Vedrørende Arild Haalands artikel “”Varulven” – “Flyktningen” Tur-retur”
(Vinduet nr. 1, 1965), se p. 657 samt p. 886-887.
Tre næsten ens versioner
Det svundne er en drøm udkom først på svensk under titlen Det gångna är en
dröm; på et Sandemose-seminar på Öland, august 1995, fortalte oversætteren
Cilla Johnson, at hun i den sidste fase af arbejdet puklede i hælene på forfatteren, der lige til det sidste rettede i manuskriptet. En dansk oversættelse af bogen
markerede i 1946 en kortvarig tilbagevenden til Gyldendal, og samme år udkom
den på norsk.
Som det fremgår af de foregående kapitler, har Sandemose i den første snes
år af forfatterskabet været flittig til at publicere nye versioner af ældre tekster –
se for eksempel kap. 8 vedrørende “Skilte Veje” og kap. 12 vedrørende Canadatekster. I forbindelse med Det svundne er en drøm er han for en gangs skyld
omhyggelig med at oplyse over for læserne i Danmark og Norge, at bøgerne er
lidt forskellige.
I den svenske 1944-udgave hedder det i kolofonen, at det drejer sig om en
oversættelse fra originalmanuskriptet; i den danske udgave står der:
“Oversættelsen er foretaget efter det norske Manuskript og autoriseret
af Forfatteren. Bogen udkom paa svensk 1944, men senere er der foretaget nogle mindre Ændringer i Originalmanuskriptet. Desuden har
Oversætteren hist og her efter Samraad med Forfatteren oversat temmelig frit, naar den virkelige Mening med Sætningen dermed kom klarere frem paa dansk.”
Formuleringen i den norske førsteudgave er:
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“Tidligere er utkommet en svensk og en dansk utgave. Når ingen av
disse helt dekker den norske, ligger skylden hos forfatteren, som senere
har rettet i originalen.”
Ændringerne er imidlertid ubetydelige: Jorunn Hareide kalder dem “få og i
denne sammenheng uvesentlige forskjeller” (Høyt på en vinget hest, s. 162), hvormed hun hentyder til, at drømme og syner er identiske i de tre udgaver; Knut
Gørvell har hæftet sig ved et par mindre variationer i John Torsons opsummering af indicier og nævner desuden, at undertitlen mangler i den norske udgave, sandsynligvis fordi “Sandemose følte den unødvendig innsnevrende, for
undertittelen kan lede til en tolkning der en legger vekt på at John dør ved tekstens slutt.” (En emigrant krysser sine ord, s. 40). Hypotesen er rimelig nok,
omend det skal tilføjes, at Sandemose efterfølgende så har ignoreret, at svenske
og danske læsere kunne få dette indtryk, for undertitlen findes også i senere
udgaver af oversættelserne.
Der er ingen grund til at komme nærmere ind på de små variationer; og
Sandemoses omhu hvad angår den bibliografiske side af sagen er ikke til at forklare47 – for eksempel ville det være mere på sin plads at oplyse i
Klabautermannen, at bogen ikke er identisk med den danske bog fra 1927, og i
1963 udkommer Mytteriet på barken Zuidersee med den oplysning på smudsomslaget, at det drejer sig om “Aksel Sandemoses nye bok”. Selv ikke i Dans, dans,
Roselill – meddeles noget om forskellige versioner eller årstal.
Roman og anmeldelse
Der er tidligere redegjort for, hvordan et par artikler anvendes i Det svundne
er en drøm. Det omvendte forhold gør sig gældende i forbindelse med en episode, man senere genfinder i “Øverland fra Sachsenhausen”, en anmeldelse af Vi
overlever alt:
“Jeg gikk i Rosenkrantzgaten en
mørk augustkveld kort før jeg reiste
hit, og da passerte jeg to unge piker,

“Igjen kaller de versene [“Mørklagt
by”] på samme minne fra en augustkveld i Oslo under krigen, noe om
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jeg så vidt ante dem i den mørklagte
gaten, og den ene sa i det myke mørket til den andre: – Du skal ikke elske
alle, det volder besvær. Så var de
borte, men stemmen jeg hadde hørt
ble igjen som et kjærtegn. Jeg var
dypt grepet og fulgte etter. En pikestemme i en mørklagt by hadde gjort
diktet mer levende enn da det ble
født. Nå skimtet jeg dem som noe
mørkere i mørket, de saktnet skrittene, og jeg hørte at de med litt fuglekvitter sa adjø til hverandre.
Jeg kjente meg tung og bred da jeg
passerte de to spinkle pikene som jeg
bare ante, jeg så et glimt fra hvite tenner og sa på mitt brutte mål: Men for
din egen skyld skal du holde en
annen kjær.
Dikteren er i Tyskland, mer enn én
gang har vi hørt han er død.”
(Det svundne er en drøm, s. 10-11).

Øverland, en liten historie uten poeng, nesten ingenting å fortelle. Men
er det ikke de små tingene som veier,
er det ikke de små tingene du mins
fra din barndom, er det ikke dem
som er blitt alt, når årene er glidd fra
deg?
Jeg skrådde over gaten, forsiktig,
som en blind, slik som vi gikk dengangen. Et par unge piker kom imot
meg, ubestemmelige i mørket, men
nettopp ubestemmelige småting sa
meg at det var unge piker på 16-17 år.
Den ene siterte Øverlands Loven,
drømmende og grepet, sånn som en
ung pike kan, når hun er trygg hos en
god venn eller venninne:
“Du skal ikke elske alle, det volder
besvær....”
Hun stoppet usikker opp, husket
kanskje ikke riktig fortsettelsen, eller
hadde oppdaget at en fremmed hørte
henne. Jeg sa dempet inn mot henne i
mørket:
“Men for din egen skyld skal du
holde en annen kjær.”
De stod stille nu. Jeg fortsatte min
vei. Enda jeg hadde vært dem så nær
at jeg hadde kjent den søkende melodiske ungpikestemmen helt inn på
øret, hadde jeg bare hatt et synsinntrykk av hvite tenner og redde øyne.”
(Friheten, 2/10 1945; Sandemoses
fremhævelse).
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John Torsons erindring er nedskrevet i maj 1944, næsten fire år efter den
omtalte augustaften, og den er fremprovokeret af meddelelsen om Susannes
død i tysk fangenskab; den går direkte over i hans erkendelse af, at han aldrig
fandt frem til lykken, og hans refleksion over første og sidste kærlighed munder
ud i, at det er Agnes-Susanne som er død.
I “Øverland fra Sachsenhausen” er det digtet “Mørklagt by”, som får anmelderen til at huske episoden (vedrørende andre “små ting”, se om stæren og køkkengulvet p. 145-148 og om “De minste tingene” p. 301-302). Mens næsten alle
de andre anmeldelser i Friheten er renset for første person og bærer præg af en
myndig kritikerstemme, indflettes her en personlig erindring som vidnesbyrd
om, hvad Øverlands lyrik har betydet for nordmændene.
Roman og anmeldelse har påfaldende mange fællestræk, og i første omgang
kan man jo gætte på, at Sandemose en augustnat i 1940 eller 1941 citerer
Øverland for et par unge piger,48 derpå anvender situationen i sin roman (for
Torsons vedkommende må oplevelsen jo finde sted i 1940), og i 1945 leverer den
fuldstændige version. Men – jo mere man læser Sandemose, jo mere skeptisk
bliver man over for sandhedsværdien i det, han påstår er den skinbarlige virkelighed; næste formodning kunne derfor være, at
han som romanforfatter opdigter episoden og som anmelder gør sin hovedpersons oplevelse til sin egen.
I dette tilfælde skal oprindelsen til romanscenen imidlertid findes i Trygve
Braatøys essay “Arnulf Øverland”:
“Vi kom en sildig aften gjennem de overbefolkede kvartalene nordøst
for Nybroen og var nokså tause og trette. – “Her bor det mange
Fredriksen’er som jeg ikke kjenner”, sa Øverland. Han synes vel det er
en mangel, like så sikkert
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som han gjerne vilde at alle Fredriksen’er skulde lese ham. Igrunnen
skjønner han ikke hvorfor de ikke gjør det. Intet kan da være mer enkelt
og lettfattelig enn,
Du skal ikke elske alle, det volder besvær.
Men tenke så langt du rekker på dyr og trær.
Og for din egen skyld skal du holde en annen kjær.”
Essayet stod i Dagbladet, 2/4 1932, er optrykt i Kjærlighet og åndsliv (1934), og
det må anses for givet, at Sandemose kendte til det. “Lånet” af citatet bidrager
til et stemningsbillede i Det svundne er en drøm; i 1945 minder “Mørklagt by”
anmelderen om episoden i romanen – som i øvrigt først kommer på norsk et års
tid efter anmeldelsen – og han indfletter derfor den smukke scene som en hyldest til digteren. Men igen: Det væsentlige i denne sammenhæng er ikke så
meget “virkeligheden”, som overensstemmelsen mellem romanpersonen John
Torson og forfatteren Aksel Sandemose.
“Gunder Gundersens Gjenferd”
Fælles for de ovenfor nævnte analyser af romanen er, at de kun i forbifarten
inddrager et mærkeligt p.s., som Sandemose publicerede i Årstidene hefte 7/8:
“Gunder Gundersens Gjenferd”. Asmund Lien betegner for eksempel teksten
som en novellespøg, og Knut Gørvell ser den som en ironisk kommentar.
Det er tydeligt, at der ikke er tale om et udeladt kapitel, således som det var
tilfældet med “Gjensyn” og September: I “Gunder Gundersens Gjenferd” er det
Tryggve, der fører ordet.
Tekstens sammenhæng med romanen er mildt sagt speget. Hvad angår
Tryggves tilstand, suppleres de oplysninger, som Gunder giver i Det svundne er
en drøm, da han siger om sin mor: “Hun hengte seg. Vi brødre var seksten år, og
i løpet av det følgende året ble Tryggve slik du ser ham.” (s. 167). Både han og
John Torson har en mistanke om, at Tryggve ikke er så syg, som alle andre tror,
og i “Gunder Gundersens Gjenferd” hedder det: “[...] jeg lot meg jo bli gal da
mor døde [...]” (Årstidene hefte 7/8, s. 40). Man hører om Hjørnet, men personerne fra romanen, for
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eksempel John Torson, Susanne og Gullan, nævnes ikke; næsten alle i teksten
omtales via deres stillinger, for eksempel “lensmannen”, “politilægen” og “en
kontordame”, og Gulnare kan kun forklares via en indviklet og kronologisk
ikke helt tilfredsstillende mellemregning: I Sandemose forteller offentliggøres digtet “Vulkanen står i landet med de fire floder...”, hvori den tilbedte hedder
Gulnare (se herom p. 544-546); i Det svundne er en drøm anføres Gunder som forfatteren til det – men “Gulnare” rettes til “venninne”.49
Den mest kryptiske sætning i novellen er, at Gunder hænger sig i 1932 – hvilket vil sige, at han seksten år efter moderens død følger hendes eksempel.50 Tolv
år senere står han op fra de døde, og Tryggve har nu sat sig for at fortælle hele
historien; han har planlagt en bog i to bind, og titlen på bind 1 er identisk med
titlen på teksten som helhed. Læserens umiddelbare tanke bliver dermed, at det
drejer sig om en ret kort bog – 11 sider -, men bind 2, “Gunder Gundersen står
opp fra de døde”, er endnu kortere. Den er kun på 1/2 side, og ordvalget i den
knytter an til motiver i Sandemoses søromaner – og bortset fra en enkelt sætning om draugen dukker disse overhovedet ikke op i Det svundne er en drøm.
For at finde en sammenhæng i “Gunder Gundersens Gjenferd” – inklusive
den sidste halve side med selvstændig titel – er det sandsynligvis nødvendigt at
gå uden for rammerne af både dén tekst og romanen.
Begrundelsen for dette er, at mens Tryggve tilsyneladende fabulerer vildt og
ikke er særlig pertentlig hvad angår diverse detaljer, er han påfaldende præcis
hvad angår dateringer. Og disse dateringer stemmer påfaldende overens med
væsentlige begivenheder i Sandemoses liv.
Det første vendepunktet for Tryggve og Gunder indtræffer i 1916 – det år,
hvor Sandemose blev “rammet av en ulykke” og levede i skyggen af den i
mange år (Årstidene hefte 11/12, s. 147). Derpå hænger Gunder sig i april 1932 –
hvilket falder sammen med, at Sandemose skriver En flyktning krysser sitt spor
færdig. Og tolv år efter står Gunder op fra de døde – dvs. i 1944, da Sandemose
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til overraskelse for den litterære verden genopstår som forfatter med Det svund ne er en drøm. Hvis man fortsat skæver til biografien, er der yderligere et par
overensstemmelser: Gunder drikker kraftigt i de tolv år, men han udgiver alligevel sine bedste bøger i samme periode.
I romanen skal tvillingeparret ses som udtryk for en spaltning i sindet;
samme funktion har de i “Gunder Gundersens Gjenferd”, men på grund af tekstens dateringer bliver det svært at komme uden om den efterhånden uigennemskuelige dobbeltskikkelse Espen Arnakke/Aksel Sandemose, hvis man vil
se mere i teksten end morskab og løse ender. Allerede i Efterskrift til “En flykt ning krysser sitt spor” udtrykkes frygten for, “at Espen Arnakke kanskje allikevel
levde videre efter at Aksel Sandemose var død” (s. 7). Da Gunder i “Gunder
Gundersens Gjenferd” står op fra de døde i 1944, er han ikke længere en synkende skude, men herre over en skude; han kan gennemskue Tryggve, og de har
medvind på rejsen mod Kap Horn.
Det er muligt at se novellen udelukkende som en kommentar til romanen, på
samme måde som Felicias bryllup kan opfattes som en kommentar til Varulven;
men i så fald må man hæfte sig ved afsløringen i den allerførste sætning (“Da
jeg, Tryggve Gundersen, anla sløvsinn i 1916 [...]”) og ellers stille sig tilfreds
med fabulering. Det giver mere mening at se teksten som maskeret selvbiografi, hvad angår nogle vigtige årstal – og en stille triumf. Forfatteren går alligevel
ikke under, han kan trygt sejle mod Kap Horn.51
TJÆREHANDLEREN
P. 467-468 er redegjort for Audun Hamres alkoholforbrug; endvidere er der
korte henvisninger til romanen i kap. 7-9 og kap. 12-15.
I Det svundne er en drøm er dobbeltskikkelser en vigtig ingrediens – Tryggve
og Gunder, Agnes og Susanne. Også i den næste Sandemose-roman er motivet
væsentligt, og Niels Birger Wambergs grundlæggende analyse “Tjærehandleren
– en røverroman” (i Sandemoses ansigter) bygger ikke mindst på, at Verner
Vestad
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er Audun Hamres åndelige tvillingebror, men med “hadets lidenskab til forskel” (s. 187); Wamberg gør indgående rede for det første kapitel, herunder dets
sammenhæng med kapitel 9, og de andre gange, hvor Hamres og Vestads veje
krydses. Desuden skildres Hamre som en digtertype, en “forhandler af tjære, af
drømme, af poesi.” (s. 181).
I den næste længere behandling af romanen, “Tjærehandleren” af Torben
Ulrik Nissen (Atlanten har så mange mil), tages udgangspunkt i bogens lys- og
mørkebilleder for at beskrive en erkendelsesproces hos Hamre. Artiklen rummer mange præcise sproglige iagttagelser, men spørgsmålet er, om “hovedpersonens bestræbelser for at finde sandheden om sig selv”, som Nissen kalder
det (s. 176), først finder sted i 1934, hvor langt de fleste af kapitlerne foregår?
Det giver mere mening at gå ud fra, at Hamre nogle år tidligere har fundet ud
af, hvem han er, og hvorfor han handler, som han gør; ellers ville han jo ikke
have haft årelang succes som ægteskabssvindler og tyv – jf. at han allerede i
1924 kommer på ideen at blive tjæregrosserer Hamre (Tjærehandleren, s. 83, 8586), og at han i 1927 har stor erfaring med at åbne vinduer udefra (s. 30) – i
øvrigt den første og diskrete hentydning til at hovedpersonen er forbryder.
Dermed bliver det svært at se de passager, som Nissen fremhæver, som tegn på
en proces, som snarere er, hvad der karakteriserer Espen Arnakke, John Torson
og Jørgen Haukli; Hamre møder vi, mens han er på sin karrieres højdepunkt –
i månederne før han lukker butikken.
I lighed med Wamberg opfatter Petter Aaslestad (i “En psykoanalytisk tilnærming til Tjærehandleren – metodeproblemer og lesningsforslag”, Nytt lys på
Sandemose) Vestad som en væsentlig figur i romanen, eftersom Hamre realiserer
alt det, som Vestad i sin svaghed kun evner at fantasere om.52 Ellers går
Aaslestad helt sine egne veje i denne originale og skarpsindige artikel; for
eksempel leverer han en overbevisende analyse af Hamres drøm og ser på konnotationer i romanen – navnet Vestad som “stedet for smerte” og “tjære” som
“straf” (med udgangspunkt i moderens bekymringer). Endvidere fremhæver
han fortællerens evne til gennem brugen af akronier at få læseren til at føle solidaritet
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med en grundlæggende umoralsk type: “Han [Hamre] bedrar en rekke kvinner,
men fortellerdiskursen ligger nær opp til hovedpersonens verdinorm, i den
grad at vi som lesere fryder oss hver gang han på uærlig vis får økt sin formue.”
Artiklens titel hentyder til, at Shoshana Felman og Jacques Lacan inddrages i
diskussionen af forholdet mellem tekst og læser.53
Struktur og inkonsekvenser
Niels Birger Wamberg skriver, at Tjærehandleren er “den eneste anstændigt
komponerede af Sandemoses bøger.” (Sandemoses ansigter, s. 184). Her hentyder
Wamberg til den måde, hvorpå Hamres og Vestads veje krydses;54 man kan
også nævne den finesse, at hele kapitel 13, som højst dækker en halv time, kronologisk hører hjemme umiddelbart før de sidste tolv linier af kapitel 2, der
strækker sig over fem år; og at tilsyneladende henkastede sætninger i ét kapitel
pludselig står i et nyt lys i kraft af et senere. Et eksempel er Verner Vestads tanker i kapitel 1 om veninden – hvor læseren først i kapitel 12 opdager, at det drejer sig om Audhild, som dermed er blevet hans elskerinde to dage før oplevelsen
i skoven; et andet er Vestads fornemmelse af at være i godt selskab, mens han
iagttager den ukendte mand (kapitel 1) -og et par uger efter opdager han, at han
kan lide Audhilds forhenværende ægtefælle, som hun rakker ned på. Først i
december 1939 (kapitel 2) finder Vestad – og læseren – ud af, hvem han så i skoven fem år tidligere, hvorimod forbindelsen mellem Hamre og Audhild forbliver ukendt for ham.
Kompositionen i Tjærehandleren er som følger:
Kapitel 1:

“Det hendte langt inne på skogen”

oktober 1934

Kapitel 2:

“Paradiset”

1935-april 1940

Kapitel 3:

“Faren”

1927

Kapitel 4:

“Moren”

24/12 1933
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Kapitel 5:

“Stimannsferd”

primo januar 1934

Kapitel 6:

“Fra dypet vi anroper deg, o herre”

februar 1934

Kapitel 7:

“Drama i Kristiansand”

ultimo januar 1934

Kapitel 8:

“Nattevakt”

februar 1934

Kapitel 9:

“Else Hagedorn”

februar 1934

Kapitel 10:

“Leif Hamre”

maj 1934

Kapitel 11:

“Elisabet”

juni 1934

Kapitel 12:

“Audhild”

Kapitel 13:

“Tolvte april”

oktober-november
1934
12/4 1940

Ovenstående oversigt viser, hvordan der fra kapitel 3 gås (næsten) metodisk
frem, og hvordan beskrivelsen af Hamre er koncentreret omkring et halvt års
begivenheder. Kapitel 5-7 set i sammenhæng med kapitel 9 rummer imidlertid
nogle detaljer, der er umiddelbart uforklarlige:
Kapitel 5 “Stimannsferd” (januar 1934): “Klokken fire om morgenen listet han
seg nedover trappene i den øde gården, lenge lyttende på hver avsats. Han gikk
til Akersgaten og hentet dagens og gårsdagens avis.” (s. 80).
Kapitel 6 “Fra dypet vi anroper deg, o Herre” (februar 1934): “Audun Hamre
forlot hiet første gangen en mørk og regnfull kveld [...]” (s. 83).
Kapitel 7 “Drama i Kristiansand” (januar 1934): “Audun Hamre gikk en formiddag sist i januar inn på Grand for å spise frokost. [...] Mot kvelden skulle han
ta hurtigruten til Kristiansand.” (s. 93).

709
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 16: Inferno

Den indledende sætning i kapitel 6 bliver meningsløs, eftersom Hamre i det
foregående kapitel allerede har forladt sit hi; og selv om læseren bærer over med
dette,55 stemmer indledningen til kapitel 6 og kapitel 7 ikke overens. Det er heller ikke nemt at se, hvornår i februar han kan frekventere bønnemødet – for i
slutningen af kapitel 7 gør han sig rede til at rejse til Kristiansand, hvor han fire
dage senere bryder ind i Gjertrud Toresens lejlighed (kapitel 9); derfra går turen
videre til Byglandsfjord, og efter Else Hagedorns uventede besøg til moderen i
Røros.
Kapitel 6 skal tydeligt nok ligge i kronologisk forlængelse af kapitel 5, så der
kan ikke være tale om, at kapitel 6 skal foregå efter kapitel 9. I stedet for “en
februarkveld i 1934” (s. 87) burde der have stået “en januarkveld”. Det er imidlertid ikke til at sige, om “februarkveld” skyldes en forglemmelse, eller om der
har eksisteret en tidligere version, hvis detaljer ikke er blevet bragt i overensstemmelse med den endelige roman – jf. at det i det udeladte kapitel (“Gutten
og hunden”, II; se nedenfor) hedder, at Hamre har skudt en mand. Endvidere
har Bjørn Jakobsen i januar 1934 været død i atten 18 måneder (s. 66) – men
dennes brev med forsøg på pengeafpresning, en uge før han dør, er dateret
oktober 1932 (s. 74); og forvirringen bliver komplet ved, at Hamre har modtaget
det “for omkring to år siden” (s. 72), hvilket bliver til januar 1932.
En sidste uklarhed i kronologien kommer af, at Hamre allerede i 1924 får
“impulsen til det som snart ble tjæregrosserer Hamre” (s. 83) og i “Faren” (1927)
udtrykkelig har til hensigt at tage livet af Jørgen Opstad – han har ligefrem gået
med hævnplaner, siden han var syv år gammel (s. 35); alligevel hedder det på
1934-tidsplanet dels, at han først i 1928 finder ud af, at mennesker har drømme
og uklare håb (s. 56), dels at ideen om at tage livet af faderen stammede fra tiden
før han blev tjærehandler. – Ifølge Credittreform har Hamre “siden 1930 drevet
en mindre engros-virksomhet med tjære” (s. 51). Det er usikkert, om dette årstal skyldes en forglemmelse, eventuelle forskellige versioner af romanen, eller
om ægteskabssvindleren Hamre har
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opereret i nogle år, før han etablerer sig som tjærehandler – “tjæregrosserer
Hamre” er jo dobbelttydigt, når “at tjære” kan betyde “at snyde”.
En sidste tilsyneladende uoverensstemmelse vedrørende årstal er nemmere
at forklare. Ifølge Verner Vestad er Audhild fjorten år yngre end ham (s. 157) og
må derfor være født i 1898; men Leif Hamre er født i 1915, hvilket gør Audhild
til mor i en meget ung alder. Det er her sandsynligst, at hun lyver sig yngre, end
hun er.
Et udeladt kapitel
P. 609-612 er redegjort for “Gjensyn”, det udeladte kapitel fra September, som
blev trykt et halvt år efter bogens udgivelse. Den omvendte situation ser man i
“Gutten og hunden”, Magasinet nr. 19, 22/9 1945 (først trykt i svensk oversættelse som “Pojken och hunden”, Fritiden nr. 2 1945).
I manchetten hedder det: “Denne historien om en hund som fortsetter å leke
med en liten gutt lenge etter at han er død, er tatt fra en ny roman
“Tjærehandleren”, som Sandemose har skrevet ferdig i Sverige.” Tjærehandleren
udkommer i december 1945, men fra “Gutten og hunden” er kun medtaget
afsnit I, “Besøk hos Elisabet”; afsnit II, “Nytt besøk hos Elisabet”, mangler.
I modsætning til mange af de noveller, der hentes fra manuskriptet til En flykt ning krysser sitt spor (se p. 438-447) er der kun gjort få forsøg på at tilfile “Gutten
og hunden” som en selvstændig tekst. I romanen forekommer “Besøk hos
Elisabet” – uden denne titel – som en del af kapitlet “Elisabet”, nærmere
bestemt s. 140-144, hvilket vil sige, at man er cirka 80% henne i handlingen.
Romanlæseren vil altså på dette tidspunkt have dannet sig en opfattelse af
Audun Hamre og har kort hørt om Elisabet; men i “Gutten og hunden” får man
næsten intet at vide om Hamres baggrund, og hans profession angives kun i en
bisætning som “forbryter”.
Sammenlignet med romanversionen er afsnit I lidt kortere; mest iøjnefaldende er, at man i “Gutten og hunden” ikke hører om Elisabets forsæt om ikke at
nærme sig hunden, mens “legen”
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foregår, og at hentydningen til Hamres døde søn og dennes hund er udeladt.
Dette koncentrerer handlingen om Unkas og Vesleper og gør samtidig Hamre
endnu mere anonym, selv om man på grund af synsvinklen ikke er i tvivl om,
at han skal være den kommende romans hovedperson.
Det fremgår af afsnit I, at Hamre adskillige gange har været på besøg hos
Elisabet og sammen med hende har overværet det uforklarlige skuespil:
“Lekende gjorde Unkas plass for dette ingenting som kom over brua, og
løp hostende og glad omkring det. Så la hunden seg på ryggen og geberdet seg som om noen lå og lekte med den, og denne noen måtte være et
barn. [...] Da Unkas var bare et kort stykke fra huset ble han liksom
desorientert og kom til å se litt dum ut. Dette andre, som ikke var der,
det var der ikke lenger.” (Sandemoses fremhævelse).
Hamre tror på, hvad han ser – men kun når han befinder sig hos Elisabet; i
romanen prøver han, som den rationelle person han er, at forklare den daglige
begivenhed som et udslag af betingede reflekser hos hunden. At han er klar
over dens betydning for Elisabet ses tydeligt af de første ord i afsnit II af
“Gutten og hunden”, da han ved en senere lejlighed – hvor længe efter afsnit I
fremgår ikke – skal besøge Elisabet og straks ønsker at gå igen uden at tale med
hende, da han hører, at Unkas er død. Elisabets tanker drejer sig nu om, hvorvidt hendes døde søn hver dag venter på den hund, som ikke kommer, og
Hamres trøstende ord (som han selv ikke ved, om han skal tro på), er at drengen og hunden nu er sammen. Stærkere end i afsnit I siges det, at Hamre føler sig
tiltrukket af Elisabet, men at han vil bekæmpe den svaghed i sig på grund af de
mål, han har sat sig; og mens han som ovenfor nævnt er temmelig anonym i
afsnit I, åbenbares det nu i tankereferatet, at han både er hævner og morder. –
Som appetitvækker er “Gutten og hunden” effektiv med den gådefulde historie
om hund og dreng samt den indesluttede hovedperson, der siger om sig selv, at
han blev forbryder af længsel.
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Mens årsagen til udeladelsen af “Gjensyn” tydeligt nok var tekstens parapsykologiske indhold, kan samme forklaring ikke gælde, hvad angår “Nytt
besøk hos Elisabet”; det overnaturlige element fra afsnit I er jo udtrykkelig bibeholdt i Tjærehandleren, som desuden indeholder den telepatiske scene i bogens
første kapitel – hvilket vil sige, at Sandemose i 1945 ikke nærer samme grad af
betænkelighed over for dette stof, som han gjorde i 1939.
På ét punkt ville “Nytt besøk hos Elisabet” ligefrem være en gevinst for romanen: Kapitlet “Elisabet” foregår, som det meste af bogen, på 1934-tidsplanet, og
det er tydeligt, at de to har kendt hinanden en årrække; alligevel er der intet, der
peger på, at de ser noget til hinanden, efter at Hamre sammen med sin mor flytter ind i sit hus i 1935; juni 1934 forekommer altså at være sidste gang, de
mødes, men der er i “Elisabet” ingen forklaring på, hvorfor han afbryder forbindelsen med den eneste person, der – bortset fra moderen – betyder noget for
ham. Den eneste hentydning, man kan finde andetsteds i romanen, er i det langt
tidligere kapitel “Moren”, der foregår i december 1933:
“- Bare du og jeg – og du skal ikke reise og handle?
– Nei, jeg kommer aldri til å reise så mye som en kilometer bort. Jeg
legger opp.” (Tjærehandleren, s. 46).
Herudfra skulle det være løftet om at være en kærlig søn, kombineret med
ønsket om et brud med det hidtidige liv, der gør, at Hamre ikke ser Elisabet efter
juni 1934, og oktober samme år køber han sin skov. Men i “Elisabet” er der ikke
noget, der tyder på, at han ser sit besøg som en afskedsvisit. I betragtning af den
måde, venskabet skildres på, forekommer bruddet ulogisk og brutalt.
Til gengæld rummer “Nytt besøk hos Elisabet” en forklaring: Da hun bryder
sammen, ønsker han at stryge hende over håret, men han lader det blive ved
ønsket: “Jeg vil ikke vike av fra den veien som er min. [...] Hun får meg ikke.”
Da hun kysser ham på panden,
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bliver han siddende urørlig, fordi han må kæmpe mod sine følelser; i lighed
med John Torson i den foregående roman kan han kun eksistere som hersker.
Afsnit II rummer dermed den forklaring, som mangler i romanen; atmosfæren
af trygt venskab er forsvundet, og han kan aldrig komme tilbage, hvilket siges
i de afsluttende sætninger, hvor ordet “engang” – i tråd med hans idé om Unkas
og Vesleper – hentyder til et liv efter døden.56 Hertil kommer, at hans trøst til
hende om, at Unkas og Vesleper nu er sammen, trækker en linie til “Leif Hamre”,
hvori det hedder, at Leifs hund Nelly også ligger i graven: “Straks da Nelly var
død, visste han at det skulle være slik. [...] De hadde vært venner, venner som
bare barn og bikkjer blir.” (Tjærehandleren, s. 134).
Når afsnit II alligevel ryger ud, skal forklaringen sandsynligvis søges i bogens
komposition, der er strammere end i de fleste andre Sandemose-romaner. Som
det ses af oversigten er de sidste tre kapitler “Elisabet” (s. 137-150; juni 1934),
“Audhild” (s. 151-174; oktober-november 1934) og “Tolvte april” (s. 175-179;
1940). I tillæg til “Elisabet” og “Audhild” er der syv andre kapitler, der foregår
i 1934, men bortset fra “Det hendte langt inne på skogen” (s. 7-19; oktober 1934)
foregår de alle før “Elisabet”.
Det korte “Tolvte april” står under alle omstændigheder for sig selv; det er et
enestående kapitel, med en slutreplik som det er svært at finde mage til i
verdenslitteraturen. Kapitel 12, hvori Audhild “ser” Hamre, hører kronologisk
sammen med kapitel 1 og skaber symmetri i bogen ved i lighed med dette at
have Verner Vestad som hovedperson. Det nye besøg hos Elisabet ville derfor
forekomme at være umotiveret placeret, hvis det var mellem “Audhild” og
“Tolvte april”; og når næsten alle kapitler er koncentreret omkring et stærkt
begrænset tidsrum, ofte et døgn eller nogle timer,57 ville der rykkes ved denne
balance, hvis “Elisabet” skulle indeholde beskrivelser af to besøg.
Hvad angår komposition, vinder bogen, men til gengæld bliver læseren nødt
til at se på Hamre som en overbetænksom søn i perioden 1935-1939 – eller som
en person, der bryder så meget med sin fortid, at han i sin nye tilværelse ikke
har plads for
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Elisabet og tilmed ophører med sine besøg til sønnens grav. I perioden mellem
moderens død og besættelsen holder han sig også til sit hus og sin skov (s. 27),
og det lille forsøg på en senere kontakt, som han lægger op til ved i december
1939 at invitere Verner Vestad til at komme igen til foråret, når ikke at blive til
mere.
Tjærehandlerens langfredag58
Det sidste kapitel i romanen har titlen “Tolvte april” og beskriver Audun
Hamres sidste handlinger og tanker, før han sprænger sit hus, sig selv og adskillige tyske soldater i luften. Denne begivenhed er læseren til en vis grad bekendt
med allerede fra slutningen af kapitel 2, “Paradiset”, hvor det hedder: “Ellevte
april tok tyskerne huset. Natten etter brente det ned, under en rekke voldsomme eksplosjoner. [...] Audun Hamre hadde nokk tatt seg over til England
[...]” (Tjærehandleren, s. 27-28). De mellemliggende ti kapitler fortæller imidlertid udelukkende om Hamres liv i 1920’erne og i 1930’erne samt om Verner
Vestad, og først i “Tolvte april” vender fortælleren tilbage til 1940-tidsplanet.
Hamre sniger sig ind i huset via en hemmelig luge og ryger en cigar og drikker et glas cognac (?), mens han tænker over sit liv. Så sætter han ild til lunten
og venter på braget. Bogens sidste linier lyder:
“Han tellet med høye rop, og imens mintes han flakkende noe om en
annen som hadde ropt i stor smerte ned til noen som stod med oppadvendte ansikter. En stemme nådde opp til ham, og det den sa var det
siste Audun Hamre konstaterte før huset sprang i luften, en tysk stemme som trengte opp til ham med noe måpende i klangen:
– Um Gotteswillen, det er en som teller. Det er en som teller på norsk.”
(s. 179).
Den person, som Hamre mindes, kan kun være Kristus som korsfæstet. Men
hvorfor denne pludselige, “flakkende” tanke?
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Gennem hele bogen er der blevet opbygget et omhyggeligt portræt af Hamre
som en koldblodig udnytter af folks drømme. Han er – også ifølge eget udsagn
– en potentiel Hitler og går absolut ikke rundt med Kristus-ambitioner om at
tage verdens synd på sig og frelse menneskeheden. Alligevel er det allersidste
billede, som vi får af Hamre, en tydelig parallel til Kristi situation på korset.
Sandemose tilføjer med disse få linier noget nyt til vore hidtidige forestillinger
om Hamre og ignorerer samtidig tilsyneladende den gængse opfattelse af
Kristus.
“Tolvte april” indeholder andre allusioner til religion. Den dato, der er kapitlets titel, var i 1940 en fredag – en henvisning til Det nye Testamentes langfredag. Og da Hamre er kommet ind på loftet, understreges det, hvad det er for en
slags stearinlys, han tænder: “Han rev en fyrstikk og tente kirkelyset som stod
på golvet, vokslyset som hadde stått der og ventet [...] nå satt han her og så inn
i et alterlys.” (s. 176-177). Kirkelys, vokslys, alterlys: Alle tre ord leder tanken
hen på religiøse ceremonier. En side længere fremme er der en hentydning til
korsfæstelse: “Han drog fram slirekniven og satte den først forsiktig, siden kraftig inn i armen. Det var å stikke i en annens kjøtt.” (s. 178). Også vedrørende den
ydre situation er der paralleller: Palæstina var okkuperet af romere, Norge er
okkuperet af tyskere; og Kristus har hørt romerne tale latin, Audun Hamre
hører soldaterne tale tysk under sig. – Der er også andre steder i bogen hentydninger til Kristus, men “Tolvte april” er det eneste kapitel, hvor der findes et
helhedsbillede, hvis mål er at skabe en tydelig sammenligning mellem Hamres
og Kristi død.
I “Tjærehandleren – en røverroman” har Niels Birger Wamberg påvist
Hamres slægtskab med niddingen, den asociale, og efternavnets forbindelse
med klabautern – at hamre. Hvis man ser på nogle af myterne i Klabautermannen,
finder man, at de peger hen mod den senere bogs sammenligning mellem
Hamre og Kristus:
“De utenlandske menn med korset hadde drevet Tor på sjøen” (s. 8).
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“De drev ham på sjøen, han tapte sin lykke. De sammensvor sig ikke
lenger med den sterke Hammermann, men med den bleke broren hans
som lot sig spikre op på hammertegnet.” (s. 213).
“Det falt en blodregn fra Klabautermannens skyggeansikt da det blev
stille efter Lusitania.” (s. 215).
Tor, manden med hammeren, fordrives af kristendommen ud på havet og bliver en nidding; han bliver til søfolkenes klabautermand, der varsler død og ødelæggelse (jf. kap. 11). Han taber sin lykke i kampen mod sin bror, der dør på ham mertegnet; og slægtskabet mellem skikkelserne og forbindelsen mellem myterne
knyttes også i det sidste citat fra Klabautermannen, hvor klabautermanden
beskrives med et af de træk, der ifølge Det nye Testamente tilhører Kristus,
nemlig tornekronen.
Broderskabet mellem de to gudeskikkelser fra hver sin myteverden, som
beskrevet i Klabautermannen, giver forudsætning for at forstå det afsluttende
kapitel i Tjærehandleren bedre: Audun Hamre, Tor og klabautermand i moderne
skikkelse, låner i det sidste minut af sin levetid bevidsthed af den nordiske gud
og kan derved mindes sin bror, Kristus. Tor/Hamre ser sit eget endeligt som et
andet Golgata, men fuldbyrder samtidig den skæbne, som han fik tildelt, da
kristendommen fordrev ham og han blev klabautermand: At bringe død over
andre. Ligesom Kristus går Hamre frivilligt i døden – bare af egoistiske grunde:
Ingen andre end han selv skal få lov til at bebo hans hus, “Paradiset”, omend
det er et paradis, der svarer dårligt til den kristne tro, eftersom det udelukkende er for ham selv.
Citaterne fra Klabautermannen viser, at der ikke er nogen skarp skillelinie
mellem de to gudeskikkelser; Kristi kors siges at have lånt form af Tors våben
og kendemærke, ligesom den fordrevne Tor i skikkelse af klabautermand skildres med en tornekrone, og i Tjærehandleren får Hamres/Tors knivstikkeri sammen med betegnelserne for lyset karakter af religiøst ritual. Virkningen er, at
forskellene mellem den traditionelt gode og opofrende Kristus og niddingen
Tor tilsløres; der er intet absolut, ingen fast rolleliste.
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Sandemose sikrer sig bogen igennem læserens sympati for forbryderen
Audun Hamre ved at skildre dennes fjender som utiltalende eller irriterende
personer; derved fremkommer et overraskende og originalt portræt af en røver.
Gudebilledet får også en ny side at vise frem, men “Tolvte april” står isoleret,
hvis man ser på Tjærehandleren som helhed. Der synes ikke at være nogen konsekvens inden for bogens ramme, og den afsluttende analogi stemmer heller
ikke med “tvillingeforholdet” Hamre-Vestad.59
*
Sandemoses bedste noveller fra flygtningetiden er den lille samling suggestive tekster, der balancerer på grænsen mellem drøm og virkelighed. Blandt de
kortere tekster er også en håndfuld, der i høj grad trækker på Newfoundlandog Canada-materialet fra 1920’erne, men publiceres som selvbiografi.
Forskellige udgaver af et selvportræt ses tydeligt i tre tilfælde: Staby, flugten
til Sverige (herunder Sandemoses andel i modstandskampen) og opholdet på
Öland gengives i flere versioner. Mens der under flygtningetilværelsen er et kritisk syn på svenskere, kommer der efter krigen en tilkendegivelse af, at det nok
snarere var de norske flygtninge, der var noget galt med. I forbindelse med Det
svundne er en drøm ses en direkte sammenhæng mellem Sandemoses tekster om
krigen og de tanker, hovedpersonen gør sig.
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Noter til kapitel 16
1

I et interview i Land og Folk, 20/7 1945, nævnes både Gestapo og Sandemoses færdigheder som stuntman:
“[...] han klarede et Spring ud af et Tagvindue, da Gestapo kom for at hente
ham.
– Hvorfor vilde Gestapo hente Dem?
– Det aner jeg ikke. Der kunde være 3-4 Aarsager til det, hvilken af dem,
det var, gik ikke op for mig.”
Sætningen om Sands besked kan spores i Varulven, hvor Eyvind Brekkes meddelelse “gikk over byen som en vits: Få Erling Vik avsted til Sverige øyeblikkelig.
Ganske visst vet han ingenting, men gud vet hva han kommer til å si!” (s. 215). Her
er det udtrykkelig Gestapo, der jager Erling Vik, og han er allerede i 1940 med i
modstandsbevægelsen (s. 45).
Ifølge “Mannen fra Jungelen” (Friheten, 17/4 1946) havde Sandemose ikke arbejdet for Sand, men Gestapo var ude efter alle, der var blevet set sammen med ham.
Desuden hedder det her, at Sandemose i flere år troede, at tyskerne kom efter ham
“i en helt annen anledning”; dette kan kun forstås som en diskret hentydning til, at
Sandemose var involveret i illegalt arbejde, blot med en anden gruppe end Sands.
Teksten optrykkes i Årstidene hefte 1, så resultatet er, at tidsskriftets hefte 1 og 7/8,
hvor “Et minne” trykkes under titlen “Over grensen”, giver forskellige versioner af
omstændighederne.
Den første udgave af “Mannen fra Jungelen” hedder “Fra Limfjorden til
Borobudur”. Den stammer fra Dagens Nyheter, 28/5 1944; heri optræder Lauritz
Sand under dæknavnet Anders Vik, men Gestapos jagt på Sandemose – og flugten
– omtales ikke.

2

Efter ankomsten til Stockholm i oktober 1941 boede Sandemose hos Cilla og
Eyvind Johnson, men Cilla Johnson har ingen erindring om at have hørt om desertør eller veninde. Heller ikke i de Sandemose-breve, som er bevaret fra denne
periode, forekommer der henvisninger til episoden.
Det eneste, der taler imod, at det hele er en skrøne, er at Sandemose i september
1959 sendte blomster, da en mindeplade for Jutzi blev afsløret på Eda kirkegård.
Det er imidlertid lige så rimeligt at forestille sig, at denne buket var et led i mødemytologien. Sandemoses brev af 6/9 1960 til D.V. Andersson (Jutzi, s. 68) kaster i
hvert fald ikke nyt lys over sagen.
Aftenposten, 12/3 1975, har under overskriften “Debutfilm om desertør som
svenskene avviste” en forhåndsomtale af Eldar Einarssons film Faneflukt; heri hedder det, at Einarsson læste om Jutzi-affæren i Felicias bryllup og derpå fik ideen til
at lave filmen. Af Skolekinoens filmorientering nr. 141 fremgår det, at
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Jutzi i filmen har fået navneforandring til Franz; Hiertner optræder under navnet
Bodén som tyskvenlig landsfiskal; ifølge skolefilmudvalgets udtalelse er Faneflukt
“et angrep på det svenske byråkratis holdning og stivbente praksis for å verne om
sin nøytralitet.”
3

I Årstidene hefte 3 skriver Sandemose om sine måneder på Öland: “Jeg tålte ikke
synet av mennesker, og det kom ikke noen heller. Da jeg forlot det stedet, kjente jeg
ikke meg selv igjen.” (s. 10). Dette skal understrege den atmosfære, som de seks
noveller om ensomhed er skrevet i, men er sandsynligvis en form for “kunstnerisk
ensomhed” a la den, der er nævnt i forbindelse med “Spor i sand” (se p. 135-137).
Sætningerne om total menneskeskyhed modsiges da også af perifere oplysninger i
to andre tekster, der stammer fra opholdet på Öland; i “Vargsaksen” (Dagens
Nyheter, 8/8 1943) hedder det: “Dette skrives en høysommerdag på Öland [...] En
venn av meg som er geolog står et hundre meter borte og hugger i kalkfjellet [...]”
Artiklen “I denne natt...” (Göteborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning, 3/9 1943) har som
første linie “Öland, natten til 30 august” og omtaler et forhold til en kvinde – tilsyneladende ikke norsk, eftersom hun ikke helt fornemmer, hvad der ligger i at høre
ordene “Her er London”.

4

Et lille udvalg: “en morderisk tanke”, “tanken har huseret slemt”, den “brenner i
hjernen”, “sliter i hjernen som en rusten ståltråd”, “tanken hogger gifttennene i”,
“tanken stiger grå og ullen opp fra kjelleren, med onde fosforøyne”.

5

I “”En opsat Steen paa Vintervei-aasen”” (Verdens Gang, 12/11 1949) fortælles også
om Öland og svømning i sommeren 1943, men uden antydning af dødsdrift; mens
grundstemningen i “Ölands lyksaligheder” er dyster, drejer det sig i 1949 om den
triumf det var uden tekniske hjælpemidler at ase en hel dag med at flytte en sten
på tre-fire kilo fra et par favnes dybde op på stranden.

6

I et brev til Cilla og Eyvind Johnson, dateret Löttorp, 30/7 1943, skriver Sandemose
deprimeret om forholdet til Karen Lange og om deres søn Stephan, “som det ser ut
til at hun kan ta”, og anvender Dan Andersson-citatet til at opsummere sin situation med: “Det gångna är en dröm, och det närvarande förstår jeg inte.” (Væths
samling, Det kongelige Bibliotek).

7

I Rejsen til Kjørkelvik stryges den nyskrevne indledning bortset fra de afsluttende tre
linier. Bogen indeholder ikke de
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omtalte seks noveller, hvilket kan være en del af forklaringen; måske har Sandemose tillige ment, at det “teoretiske” indhold ikke har rimet med det selvbiografisk
prægede stof, som bogen består af.
8

Ifølge Mannen fra Jante endte Annas besøg i 1952 med, at de to søskende blev uvenner, og i interviewet med Espen Haavardsholm (august 1987) udtaler hun, at der
aldrig var noget godt forhold mellem dem: “He never loved me. He comes back
and haunts me, after all these years.” (s. 20).
For en ordens skyld skal det tilføjes, at hvis Sandemoses biografi inddrages i diskussionen af billedet, kan resultatet blive et andet end det her skitserede: Tanken,
der plager, bunder i Karen Langes utroskab og opgøret med hende, herunder at
hun efterfølgende nægtede Sandemose adgang til at være sammen med deres søn
Stephan, og billedet i 1943-versionen er af ham; ændringen i 1952-versionen skulle
så skyldes, at far-søn-forholdet er gået i orden, og at Anna snart kommer på besøg.
Men i betragtning af at forskellene mellem de to versioner skyldes korte strygninger og de nævnte tilføjelser, er det svært at se, hvorfor ordene “fotoet av et
barn” ikke skulle gå uændret over i “Det var ikke deilig å fare”; det er derfor mest
sandsynligt, at forklaringen anno 1952 giver den rigtige løsning.

9

Det efterfølgende p.s., dateret august 1952, hentyder kort til det rod med skattemyndigheder og andre kreditorer, som digterlønnen paradoksalt nok resulterede i
(se Sandemose af Johan Vogt, s. 74-75); de sidste ord er imidlertid: “Men jeg har
ingenting å tilføye, og ingenting å trekke fra.” (Årstidene hefte 3, s. 80).

10

Op til flugten til Sverige bor Erling i Oslo, hvilket må betyde, at han tidligst køber
huset i Lier i 1945. – Erlingneset nævnes ellers ikke; det er fristende at trække en
forbindelse til Erlingvik, men forestillingen herom rækker helt tilbage til Erlings
barndom (Varulven, s. 66). En mulighed er, at ideen om Erlingneset stammer fra de
første udkast til romanen om norske flygtninge, Djevelen går ombord, som senere
udviklede sig til Varulven – hvilket skulle betyde: I sidstnævnte bog træder
Erlingvik ind og erstatter Erlingneset, mens den tidligere vision i denne ene sætning lodses fra et ældre manuskript over i Felicias bryllup.
Ud fra et topografisk synspunkt lyder ordet Erlingneset som en variation af
Arnakke, mens det beskyttende i Erlingvik snarere peger på Kjørkelvik.
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11

I manchetten hedder det, at Sandemose “har bott större delen av sitt liv i Norge”;
en anden fejlagtig oplysning er, at Vi pynter oss med horn nævnes som hans sidste
udgivelse før besættelsen, hvorved ikke færre end fire bøger – samt Fortellinger fra
andre tider fra december 1940 – lades ude af betragtning.

12

I artiklen “Marias bebudelse”, som omhandler skåningernes invasion af København på Marias bebudelsesdag, omtales kort skandinavismen – i et mere positivt
tonefald, men med udgangspunkt i forholdet mellem sjællændere og skåninger. I
øvrigt skriver Sandemose, at det bedste tiltag, hvis man vil holde skandinavismen
levende, ville være at bygge en Øresundsbro efter besættelsen. Forslaget er alvorligt ment, men artiklen som helhed er holdt i en humoristisk tone, hvilket ikke
mindst ses af, at Ragnar av Gävle omtales nostalgisk: “Akkja, så skrøpelig var hun
at vi strengt tatt bare kunne sette seil når det ikke var noen vind.” (Göteborgs
Handels- och Sjöfarts-Tidning, 9/6 1943). Jf. beskrivelsen i En flyktning krysser sitt
spor:
“[...] den trakk vann som en klut [...] jeg pumpet halve Østersjøen gjennem
skutens råtne planker og over bord igjen. [...] Maten var råtten, folkene råtne,
skuten var råtten og herjet av veggedyr, lus og lopper i legioner.” (1933-udg.
s. 408, 1955-udg. s. 471).

13

I sit svar 6/4 stikker Sandemose til Hasse Z’s lettere docerende tone: “Jeg sitter
gjerne ved Gamaliels føtter [...]” Det bibelske udtryk anvendes senere i forbindelse
med forstander Jeppesen, Staby Vinterlærer-Seminarium.

14

Sandemose skriver i brevet, at det er umuligt at afgøre, “hvem av kvinnene som
mest er Kvinnen, og hvem av mennene som mest er Manden”. Stavningen af substantiverne er påfaldende – en hentydning til forfatterens danske fortid og til kvindens nationalitet?

15

I to sørlandsbreve gentages ordvalget i forbindelse med erfaringer gjort under krigen (Aktuell nr. 17, 24/8 1946, og nr. 25/26, 7/12 1946).

16

I En emigrant krysser sine ord har Knut Gørvell et interessant kapitel om bogens essayistiske indslag: “I en roman må en se på episke brudd eller essayistiske innslag
som en del av helheten, og en må forsøke å se hvilken funksjon de får for teksten.”
(s. 75). Gørvell redegør bl.a. grundigt for Vinjes
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funktion; hvad angår de to afsnit, der er hentet fra “Skammen och döden” og
“Dansen gjennom skuggeheimen” kommenterer han imidlertid ikke, at meningerne er gået over fra at være Sandemoses til John Torsons.
17

Bemærkningen er tilsyneladende en variation af, hvordan Sandemose en halv snes
år tidligere havde karakteriseret Rolf Stenersens ædruelighed over for Johan
Borgen:
“[...] hvis Stenersen i tillegg skulle ha drukket, ville det ha vært helt uutholdelig å være sammen med ham. Aksel Sandemose næret en dyp mistenksomhet mot folk som ikke torde å drikke seg fulle. Men grunnen til at
Stenersen ikke drakk, hevdet Sandemose, var rett og slett at han var født
full.” (Espen Søbye: Rolf Stenersen, s. 193).

18

Titlen er hentet fra Kristoffer Uppdals romancyklus. I Sandemoses udklip af teksten er “gjennom” i overskriften rettet til “gjenom”, hvilket svarer til den korrekte
titel på romanen. (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
Sandemose har ikke skrevet om Uppdal, men Einar Økland har hæftet sig ved
én ting, de to forfattere har fælles; i “Aksel Sandemoses forfattarskap – ikkje ei forteljing om ein mordars barndom, men om en løgnars manndom” hedder det:
“Sjølvhevdinga hans (som kan minne om Uppdal si) var enorm [...]” (Forfatternes
litteraturhistorie bind 4, s. 15).

19

Sandemose blev norsk statsborger i december 1942; for den indviklede historie
vedrørende opholdstilladelse, skatterestancer, udvandringsforbud og statsborgerskab, se Johannes Væths artikler “Sandemose i Noregs Jante” (På sporet af
Sandemose) og “Aksel Sandemoses kriseår” (Nytt lys på Aksel Sandemose).
Ud fra et brev til Povl Munk-Madsen, 18/2 1932, kan man se, at Sandemose ikke
regner det for et større problem at blive norsk statsborger og tager glæderne på forskud; i anledning af en korrektur til Kraks Blå Bog skriver han:
“Saken er den at jeg (vi) allerede i noen måneder har vært norske statsborgere. Det var det mest praktiske og blev oppnådd pr. Fandens oldemor. Men da
har antagelig ikke jeg noen borgerrett iblandt de gjeve 5000 danske menn og
kvinner. Hvis det skulde være kunde naturligvis du lage noe fusk så jeg blev
stående, men det er bare til uleilighet for mig – og vil sikkert bli det i stigende grad. Derfor ber jeg dig besørge min endelige likvidasjon i Danmark og
forsyne landet med en berømt person mindre.” (Ole Storms arkiv til Jante loven).
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At det var Munk-Madsen, der skulle sørge for omtalte fusk, skyldes, at han var
ansat hos Krak. – Sandemose figurerede i Blå Bog 1928-1931 og 1946-1964.
20

I et andet tilfælde kunne man umiddelbart tro, at John Torsons oplevelse går over
til at blive Sandemoses; i Det svundne er en drøm hedder det i forbindelse med
Torsons besøg i barndomshjemmet: “På veggen i dagligstuen som var uforandret,
hang merkelig nok ennå oljetrykket av en bondegård i alpene, på samme plass og
samme spiker.” (s. 84). I “Reisen til Kjørkelvik” (Julehelg 1948) skriver Sandemose,
at den første udsmykning, som hans forældre købte til hjemmet, var “et par oljetrykk med motiver fra Sveits eller Tyrol. [...] Det var oljetrykkene som viste veien
ut i verden.” Den sidste sætning hentyder til, at han overbeviste sig selv om, at de
forestillede et norsk landskab.
Der er tidligere redegjort for tilfælde, hvor forfatteren gør en romanpersons oplevelser til sine egne, men tilfældigvis eksisterer der et fotografi af familien Nielsen
fra begyndelsen af 1900-tallet, hvor olietrykkene er med; se Johannes Væth: Aksel
Sandemose og Jante, s. 16. I 1923 fik Sandemose billederne i julegave af sine forældre,
og motiverne fra Alperne tog turen med helt til Kjørkelvik.

21

Et andet sted i bogen er Sandemose mere bevidst om forskellen mellem artikelforfatter og jeg-fortæller, eftersom John Torson skriver:
“Jeg vet ikke hvorfor danskene først holdt seg stille og siden slo til [...] men
jeg vet at nordmennene som uforbederlige individualister først bet fra seg av
personlige grunner, og i annen rekke av nasjonale.” (Det svundne er en drøm,
s. 311).

22

I Sprogfronten, som redigeredes af Sven Clausen og Sven Tito Achen, foreslår
Sandemose (i november 1948), at det danske ord purløg udskiftes med græsløg,
“som åpenbart er nokså almindelig i Danmark samtidig med at det er norsk og
svensk.”

23

I “Novellekunst”, en anmeldelse af H.C. Branners Røde hester i sneen, udtrykker
Sandemose det samme: “[...] disse nærstående språkene – som vel strengt tatt er
dialekter av hverandre – [...]” (Friheten, 22/1 1947).
I “Norden” funderer Sandemose over Skandinavien som en politisk enhed;
udgangspunktet er, at danske og svenske abonnenter ofte vedlægger svarporto i
frimærker fra deres eget land:
“Skandinavia er et nordisk land [...] Vi glemmer at ikke
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frimerkene våre er passable i alle skandinaviske provinser. [...] Hvorfor har
alle forsøk på å samle vårt rike vært så rent barbarisk talentløse?” (Årstidene
hefte 6, s. 73).
24

Sandemose skriver om Clausen:
“Det kan ofta tyckas att han går för långt, men det är nödvändigt. I en väl
upplagd kampanj skall man sätta upp ett ouppnåeligt ideal – kan man icke
lära sig något annat av religionen kan man i alla fall lära sig detta.”
Der er et ekko i Erling Viks udsagn om idealer:
“Jeg har uten hell forsøkt å leve opp til et slikt ideal, men idealene skal også
sitte uoppnåelig høyt slik at ingen faller til ro med at han har oppfylt kravene. Når velmenende personer har forsøkt å lage nye moralkodekser som skal
avløse de religiøse, har de gjort det fordi kristendommens krav ikke var til å
oppfylle. Tankegangen ligger lavt.” (Varulven, s. 285).

25

I “Odd Hølaas”, en anmeldelse af Hølaas’ essaysamling De talte dager, erklærer
Sandemose sig som “tilhenger av de prinsippene som står bak den utviklingen som
har funnet sted (med undtagelse av ønsket om å nærme norsk skriftspråk til en
slags lydskrift som er til skade for innbyrdes forståelse i Norden).” (Friheten, 18/9
1946).

26

Sandemoses jyske baggrund skinner igennem i et enkelt afsnit i artiklen:
“Det sproget som skrives av Olav Duun ligner mere dialektene fra Salling,
Morsø og Ty, enn riksnorsk ligner Kjøbenhavnsk. Og det er en kjennsgerning
at jyden føler sig mer hjemme på Vestlandet i Norge enn i Balticums hovedstad.”
I “Om språk” hedder det, at visse tekster af Duun kan kaldes for “et litt feilaktig
nordvest-jydsk.” (Aktuell nr. 12, 14/6 1947).

27

Det eneste positive udsagn om samnorsk finder man i omtalen af Ragnar Førsunds
oversættelse af Erskine Caldwells God’s Little Acre:
“Efter lesningen syns en ikke det kunne vært gjort anderledes. Ellers kan en
jo med god grunn ha sine tvil om det samnorske, når det går slike ras som tilfellet er i bokmålet, mens nynorsken i realiteten aldri har veket et skritt [...]”
(Aktuell nr. 14, 10/7 1948).
I “Kampen om språket” er holdningen til samnorsk skeptisk, men dog også præget af humor, blandt andet når det hedder, at “ingen
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med sikkerhet kan vite hvor mange nye språk vi har fått i de siste måneder. Det
nevnes tall fra tre hundre til et par tusen. Det siste tallet stammer fra dem som vil
bringe orden i språkforholdene og er stolte av sin suksess.” (Perspektiv nr. 5, januar 1954). – I “Landsmål og samnorsk” vender Sandemose tilbage til sin idé om, at
sprogene engang vil vokse sammen, men angriber myndighedernes tiltag for at
fremme samnorsk (Højskolebladet, 4/3 1955); i anmeldelsen “Alene med Vidda”
mener han, at det vil tage 50 år, før Norge er étsproget (Aftenposten, 22/10 1964).
28

I “Et seminarisk unikum” hedder det: “Jeg ble en kveld oppdaget i toppen av et tre
under ganske særlige omstendigheter (det var ikke noe frukttre) og ble entlediget
både fra treet og lærerposten.” Her er det op til læseren at forestille sig, hvad disse
særlige omstændigheder var – havde han lokket en pige med derop, legede han
voyeur, var han ved at bygge en hule? – I “Et år ved Gamaliels føtter” sker fyringen, fordi den unge lærer er blevet taget i at gå på æbleskud, hvilket skal understrege, at selv om han har papir på at være (vinter)lærer, har han svært ved at leve
sig ind i rollen.
En anden inkonsekvens finder man i omtalen af Jeppesens Helliggørelsesstige. I
1944 har Sandemose mistet tegningen af den, og i 1948 har han mistet samme tegning ved en brand. Ikke desto mindre hedder det i 1953: “For en tid siden fant jeg
igjen himmelstigen hans, den vi tegnet efter hans ordre [...]” (Årstidene hefte 5, s.
18). Stigen er reproduceret på omslaget, så papiret, som den blev tegnet på, må
være gjort af samme mirakuløse materiale som de Johannes V. Jensen-breve, der
kan læses på Det kongelige Bibliotek, selv om Sandemose efter eget udsagn brændte dem under sin flugt til Sverige (se Johannes Væths artikel “Aksel Sandemoses
kriseår” i Nytt lys på Sandemose).

29

I forbindelse med Jeppesens grammatikregler:
“Men så hendte det forleden noe forbausende. På en lapp hadde jeg notert
Noesgård og grammatikken hans til bruk for det jeg her skriver. Så ble jeg ropt ned
til middag [...]” (s. 40).
I forbindelse med Jeppesen som en fjende af tiden:
“[...] nu inn under Sankthans er her så frodig i skog og hage og på jordene som
det aldri før har vært.” (s. 44).
Som oplæg til den sidste episode fra Staby:
“Jeg får heller la det følgende komme med også, nu da jeg er igang.” (s. 46).
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30

Jf. “Du skal ikke stjele” (Aktuell nr. 14, 4/4 1964):
“For ikke så mange år siden bodde jeg et sted hvor et menneske ikke kunne
holde fingrene fra posten min. Den inneholdt så menn aldri statshemmeligheter, men jeg kjente meg tilsvint og rømte derfra.”
I epistlen nævnes ikke ulvesaksen, men umiddelbart efter hedder det: “Som liten
hadde jeg en opplevelse som har brent seg inn som et glødende jern.” Er billedsproget mon en reminiscens af den tidligere tekst? Den omtalte oplevelse er de
manglende fire øre og moderens beskyldning for tyveri (se p. 968-969).

31

Et selvbiografisk – men kryptisk – element ses højst sandsynligt også i følgende:
“Hvad er der blevet af alle disse Aar? – Ja, hvad blev der af dine Drømme? –
De hang til Slut som Klipfisk paa en Snor, det var det hele, og en Dag kom
der et Kvindemenneske og rev alle dine Klipfisk ned. Saa havde du ikke
engang dem, men én af dem samlede du op og varmede hendes Ører med.
Og dermed gik du ind i den midaldrende og resignerede Stand.”
I betragtning af tekstens datering, 27 år efter Millertown, må hentydningen til de
knuste drømme og den efterfølgende resignation være et angreb på Karen Lange,
som i bogstavelig forstand fik varmet sine ører, da Sandemose overraskede hende
i seng med en svensk forlægger.

32

I “Høg over Høg” dør Joe Hawke på dramatisk vis, eftersom en los, umiddelbart
før den dør af et pletskud i hovedet, kaster sig over ham; det hedder, at skindet
kunne have indbragt ham 25 dollars. Det er imidlertid tvivlsomt, om også lossen
konstituerer en forbindelse mellem de to tekster.

33

Historien om de bortløbne heste stammer fra Simon Hjortnæs-myten; Sandemose
havde fem bøger bag sig, da han var i Canada i 1927-1928, mens jeg-fortælleren
stadig drømmer om at blive forfatter; og månedsangivelsen (april) stemmer ikke,
eftersom Sandemose rejste hjem i februar.

34

Jf. Varulven:
“- Kanskje det er et enda eldre minne, mente Felicia, og det er Kunnskapens
tre vi detter ned fra.
– Eller en drøm om å blit tatt når en er på epleslang.
– Det blir vel akkurat det samme?” (s. 30).
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35

“1920” kan ved første øjekast forstås som begyndelsesåret for Jørgen og hans kammeraters raids mod gartneriet, hvilket skulle indebære, at alt går godt i tre år; dette
rimer imidlertid ikke med, at 1920 også angives som det år, hvor de allerede er skolede i krigskunsten (Alice Atkinson og hennes elskere, s. 157). Sandsynligvis har
Sandemose skrevet “1920” uden at tænke på, at han langt tidligere i bogen har angivet Jørgens alder som 33 på 1945-tidsplanet (s. 55).

36

Der er en lydlig lighed mellem de to navne (i “Äppeltjuven” er kvinden anonym –
i lighed med jeg-fortælleren); måske skal efternavnet også hentyde til en tidlig,
skelsættende begivenhed i Jørgens liv, jf. det danske “årle”.

37

I øvrigt er det næppe tilfældigt, at William Lees hus, hvori også Alice Atkinson,
Alexander Selkirk og Jørgen Haukli bor, er beliggende “midt i en gammel eplehage” (Alice Atkinson og hennes elskere, s. 84).

38

John Torson står for et andet syn på en forfatters virkemidler, når han om to personer i Aldous Huxleys Point Counter Point skriver:
“Da vi ikke får høre hva det er han lærer henne for skrekkelige saker – det
innhylles i spennende tåke – kommer det hele til å virke pornografisk, og
ingen annen er blitt blottstilt enn Huxley.” (Det svundne er en drøm, s. 161).
Det er imidlertid ikke til at sige, om den kyndige læser John Torson her skal præsenteres som lidt for jordnær, eller om Sandemose har glemt sin egen teknik fra
“Fluene summer”.

39

Eller smitter læsningen af Det svundne er en drøm og af Alice Atkinson og hennes
elskere for meget af på tolkningen? Mens man roligt kan gå ud fra, at det er
Leonoras lig, der ligger inde bag busken, og at der ikke er andre, der har myrdet
hende, er der naturligvis en – svag – teoretisk mulighed for, at hendes død skyldes
selvmord eller en ulykke.
Selvmord kunne skyldes hendes opskræmte tilstand efter hovedpersonens uanstændige opførsel (hvori den nu måtte bestå); det hedder, at “dette fra forleden var
ikke bare noe han hadde sagt”, og skamfølelse eller en fornemmelse af at være blevet behandlet på en nedværdigende måde kunne have været for meget for hendes
moral og anstændighed, således at selvmord forekom at være den eneste udvej.
Der er imidlertid ingen henvisning til tidligere suicidale tendenser eller nogen forklaring på, hvorfor hun skulle have valgt at begå selvmord lige dér.
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En ulykke ville være resultatet af, at hun var blevet bidt af hugorme, dvs. en
understregning af ordene om hugormen som “livets lumske og dødelige risk”. I
givet fald skulle hun så være gået en tur kort efter deres opgør, og efter at have
afvist symbolet (fallos), dør hun ved mødet ved realiteten (hugormen).
I betragtning af skildringen af hvad der rører sig i hovedpersonen, forekommer
det imidlertid mest sandsynligt, at han har myrdet Leonora.
40

I et sørlandsbrev bruges formuleringen mere humoristisk, da Sandemose fantaserer om at blive Leonardo da Vincis overmand: “Å være en stor maler i hemmelighet, det er omtrent som å bestige Mount Everest inkognito. Ved nærmere overveielse får en si det er noe tiltalende i tanken.” (Aktuell nr. 5, 8/3 1947). Bjerget nævnes også i “Gjensyn med Jante”: “Det er ikke lett å finne på noe nytt eller tenke en
ny tanke. Jeg mener jeg er et av de sjeldne mennesker som har klart det siste, da jeg
tenkte på å bestige Mount Everest inkognito.” (Årstidene hefte 6, s. 7). De to tekster
rummer imidlertid ingen elementer, der kan bidrage til fortolkningen af
“Høstnatt”.

41

Rent bortset fra det tvetydige i, at hovedpersonen har holdt øjnene lukket, er det
ordene i radioen om “en ung dame”, der åbner for fortolkningerne.
Et formasteligt tankeeksperiment, eftersom lidt færre detaljer i nyhederne havde
været effektfuldt i en gennemført realistisk version: Elna dukker op uden at ane,
hvad der kunne være sket, og alt er idyl i et halvt minut – hvorpå speakeren oplyser om en vildfaren rutsjebanevogn uden passager. Hermed slutter teksten, og det
er op til læseren at forestille sig hendes reaktion...

42

I denne forbindelse kan også nævnes novellen “Vandring på regnbuen”, der i
undertitlen præsenteres som “En film om et ekteskapsdrama” (Vintergatan, julen
1944). Det filmiske ligger i, at teksten bortset fra den korte indledning og ditto
afslutning består af den mandlige hovedpersons drømme, der præsenteres som
sekvenser med uformidlet overgang mellem de enkelte “klip”, og som i en drejebog er sætningerne ofte uden verbum: “Lys nattehimmel, pilsnerflasker med vinger. Nærbilde: En flaske jegerbrennevin og en kålrot.” Teksten, der meget passende
får titlen “Synopsis”, da den trykkes i Årstidene hefte 6, kan ses som en kombination af Sandemoses interesse for psykoanalyse og hans idé om sammenhængen
mellem drømmen og filmmediet (se p. 483-485).
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43

Sandemose hævdede adskillige gange, at ordene kun skulle udtrykke Gunder
Gundersens mening. – I anmeldelsen af Felicias bryllup i Farmand (signeret H.) varieres udtrykket: “Et godt drama og en god roman bør ikke savne to ingredienser:
“død og kjærlighet”. Sandemose har dem og har gjort dem ekstra spennende ved
å gi dem form af “mord og hor”.” (6/1 1962).
Forfatteren og hans skrivende personer bliver yderligere sammenfiltret, når
Willy Dahl henviser til “Sandemoses berømte Espen Arnakke-replikk om at mord
og kjærlighet er det eneste det er verd å skrive om.” (Norsk Litterær Årbok 1967, s.
137).

44

Sandemose brygger videre på denne episode i Varulven, hvor Erling Vik fortæller:
“Engang utgav jeg et av mine arbeider for å være skrevet av en kvinne.
Sakkunnskapen gikk intetanende i fellen og fant påvirkninger fra forskjellige skrivende damer.” (s. 417). I romanen drejer det sig tilsyneladende om en udgivelse i
bogform, og “sakkunnskapen” hentyder til anmeldere, hvilket naturligvis gør historien bedre; Far er død nåede ikke videre end til to konsulenter, hvoraf den ene
gennemskuede, at der var tale om en mandlig forfatter, mens den anden i sit
responsum nævner påvirkning fra Mai Lindegård og Edith Øberg.

45

Muligvis har et navn i Det svundne er en drøm også en kringlet forbindelse, således
som Johannes Væth gjorde rede for i en gæsteforelæsning på Universitetet i
Trondheim, 1982:
John Torsons lillebror hedder Karl Manfred. Den første del af navnet forekommer i flere Sandemose-tekster, hvorimod Manfred ellers aldrig anvendes og er ret
usædvanligt i Norge; men i engelsk litteraturhistorie er “Manfred” titlen på et digt
– hvis ophavsmand, Lord Byron, gjorde skandale på grund af incestforholdet til sin
halvsøster. – John Torsons følelser for søsteren og ideen om broderen som en rival,
der har haft hende for sig selv i de mange mellemliggende år, resulterer i turen til
barndomshjemmet i Gjørstad umiddelbart efter hjemkomsten, og da han ser Karl
Manfred og Jenny sammen, tror han, at hun er søsteren (se også Knut Gørvell: En
emigrant krysser sine ord, s. 110-111).

46

Girard er tidligere nævnt i kap. 14, i forbindelse med Hans J. Lundager Jensens
artikler “Trekanten, dobbeltgængeren og den enarmede tyveknægt” (Kredsen nr. 2,
1990) og “Sandemose – det mimetiske begærs tænker” (Vagant nr. 3, 1991). I førstnævnte opponerer Lundager Jensen (i note 10) mod Gørvells sammenkobling af
den mimetiske trekant og den freudianske ødipale trekant, men
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Gørvell udnytter de girardske teorier mere frugtbart i forbindelse med Det svund ne er en drøm, end Lundager Jensen gør i forbindelse med En flyktning krysser sitt
spor.
47

Medmindre man forsøger et gæt med baggrund i hans privatliv: Han giftede sig i
1944 med Eva Borgen, der før sin flugt til Norge arbejdede som bibliotekar – er det
denne omstændighed, der ansporer ham til at være nøjeregnende?

48

Ordet “dempet” er stemningsbærende i denne sammenhæng, mens det “brutte
mål” hos John Torson illustrerer dennes vaklende identitet – samtidig med at hans
kendskab til digtet røber, at han ihærdigt har sat sig ind i nyere norsk lyrik; men i
øvrigt ville det “brutte mål” være en dækkende beskrivelse af Sandemoses talte
norsk.

49

Da digtet offentliggøres for tredje og sidste gang i Årstidene hefte 9/10, rettes tilbage til “Gulnare”.

50

I forbindelse med historier om andre selvmord hedder det i novellen: “En hadde i
mørke dyttet bort i noe og hadde tent en fyrstikk, og så var det en hengt mann med
et gummibein, og gummibeinet hang lenger ned enn det andre.” (Årstidene hefte
7/8, s. 40). Denne maleriske, men korte beskrivelse udvides effektfuldt med mange
groteske detaljer i Varulven, da Erling skal holde sit foredrag om seksuelle udskejelser:
“Urmakeren danset en skyggedans på høyre beinet som såvidt nådde golvet.
Det var gummibeinet. Det andre nådde ikke helt ned [...] Jeg utstøtte et klagehyl og slengte meg innunder ham på fire for å slippe forbi, og føttene hans
slepte bortover ryggen på meg. Men så hadde det vært noe i gummifoten
som tok igjen i jakken min, og jeg trodde det var urmakeren som hadde tatt
meg i kragen. [...] Jeg fikk tak i beinet som satt fast i klærne mine og rev og
slet i det, og var han ikke død i forveien, så døde han sikkert da.” (s. 176).

51

Jf. ordvalget i “Yrkesveiledning” (Aktuell nr. 41, 6/10 1962), hvor Sandemose vedrørende kunstneriske ambitioner skriver, at det er “et spørsmål om skjebne, sette
alle kluter til, runde Kap Horn eller drukne.”
Gunder Gundersens Gjenferd havde i slutningen af 1940’erne været en af flere
arbejdstitler på den omfangsrige, men aldrig færdigskrevne roman om alkoholisme og skizofreni (se p. 468); en anden arbejdstitel var Gunder Gundersens gjenferd og
rosene på Venhaug.
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Når Tryggve i teksten i Årstidene hefte 7/8 omtaler en planlagt roman i to bind,
henvises der muligvis til forfatterens tidligere optimisme vedrørende arbejdet,
men det er ikke til at sige, i hvor høj grad der er overensstemmelser mellem romanmanuskriptet og den publicerede novelle – eller om det i arbejdstitlen nævnte
Venhaug overhovedet har ligheder med slægtsgården i Varulven.
52

Som Aaslestad nævner, ses dette ikke mindst i “Nattevakt”, hvor Vestad har chancen for at negle over 60.000 kroner, som ingen djævel vil savne, fra eneboeren
Kristen Brekkes dødsbo. – I øvrigt er Kristen Brekke den eneste lykkelige emigrant
i den norske del af forfatterskabet (i den danske er der både Vilhelm Kjær i
Ungdomssynd og Ross Dane; se kap. 9 og 12). I det mindste er Brekke lykkelig, hvis
man godtager Verner Vestads teori:
“Han hadde sett denne hytten for seg i de mange årene, her stod den og ventet på ham. Han hadde ligget våken om nettene og hørt vinden i sin barndoms skog, han hadde sett gresset som vaiet for brisen en midtsommerkveld.
Han kom hjem og tok sin drøm. Siden ruslet han her og hadde mer enn noen
annen, for han hadde fått alt han begjærte.” (Tjærehandleren, s. 112-113).
Strengt taget ved Verner Vestad ikke særlig meget om den hjemvendte emigrant
– rejste Brekke fra en Agnes-lignende historie, blev han skuffet ved gensynet med
Norge? Det er muligt, at Vestad lader sig rive med af fantasien, men hvis man godtager hans tankegang, kunne Brekke blive lykkelig, fordi han kom hjem til et sted;
familie eller ungdomskæreste hører ikke med til drømmen, og han har ingen ambitioner om, at omverdenen skal se ham som en stor mand. Formue og ensomhed er
tilstrækkelige ingredienser for ham – i modsætning til John Torsons tilfælde.

53

Aaslestads artikel er et af de seneste års væsentligste bidrag til Sandemose-forskningen; vedrørende to detaljer læser han imidlertid romanen forkert: Det kan ikke
passe, at Hamres dække er “tvers igjennom fiktiv. Tjærehandelen finnes bare i
regnskapsbøkene [...] Tjærehandelen som fiksjonselement er altså nettopp fiksjon.”
(Nytt lys på Sandemose, s. 120). I “Stimannsferd” hedder det:
“Forresten handlet han nå med tjære på ledige stunder [...] Det var ikke lett
å få inn pengene, folk kom jo bare til ham, outsideren, fordi kreditten var
stoppet andre steder. Det var bare bråk og tap, men han håpet det så naturlig ut.” (Tjærehandleren, s. 64-65).
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Det kan heller ikke passe, at Vestad først “noen uker” efter at have set Hamre i
skoven husker at have hørt om en rig grosserer, som skal bygge hus på egnen (Nytt
lys på Sandemose, s. 124), for Vestad rejser et par dage efter sit lille nervesammenbrud (Tjærehandleren, s. 18).
54

Omend Wamberg fejlagtigt daterer deres første møde til februar 1934. “Else
Hagedorn” foregår ganske vist på det tidspunkt, men Hamre tænker tilbage: “[...]
engang var han innom der med en verkefinger. Verner Vestad het doktoren, Audun
Hamre mintes navnet, enda det nå var lenge siden [...]” (Tjærehandleren, s. 123).

55

Man kan ganske vist hævde, at det er en uskyldig smuttur at hente aviser tidligt
om morgenen, hvorimod Hamre i kapitel 6 viser sig i fuld offentlighed; men det
rokker ikke ved det faktum, at han forlader hiet.

56

Det hedder også her: “Skal jeg engang møte den mannen jeg skjøt?” I Tjærehand leren skyder Audun Hamre ikke nogen, men sætningen tyder på, at opgøret
mellem ham og Bjørn Jakobsen på havnen i Stavanger foregik på en anden måde i
en tidligere version; i romanen stikker Hamre sin revolver i maven på Jakobsen,
der flygter i mørket og dør, da han falder ned i en lægter – ikke i en skakt, som
Niels Birger Wamberg skriver (Sandemoses ansigter, s. 190).

57

Undtagelserne er “Paradis”, der strækker sig over 1935-1940; “Stimannsferd”; og
“Audhild”, som sandsynligvis dækker et par uger. “Fra dypet anroper vi deg, o
Herre” og “Drama i Kristiansand” udspilles begge inden for et par timer, og
“Faren” og “Leif Hamre” på endnu kortere tid.

58

Dette afsnit bygger på min kronik “12. april – Tjærehandlerens langfredag” (Morsø
Folkeblad, 7/5 1973).

59

I “Tjærehandleren” hævder Torben Ulrik Nissen – gennem at inddrage myten om
Abraham og Isak – at kapitlet hænger udmærket sammen med resten af bogen, og
i stedet for at se Hamre som Kristus, opfatter han ham som den ene af forbryderne, der korsfæstes samtidig: “[...] vinen og cigaren minder mere om et
Henkermahlzeit, forbryderens sidste måltid [...]” (Atlanten har så mange mil, s. 188;
Nissens fremhævelse).
Denne fortolkning ignorerer imidlertid de myter i Klabautermannen, der tydeligt
lægger op til en sammenkædning af de to gudeskikkelser, samt at man i “Moren”,
der jo foregår på Kristi
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fødselsdag, inden for fem linier hører om vin, stearinlys og cigar (Tjærehandleren, s.
39-40) – samme ingredienser som på dødsdagen i “Tolvte april”. Endvidere forekommer det inkonsekvent, at vinen både skal give associationer til kalken og være
en del af den dødsdømtes sidste måltid (Atlanten har så mange mil, s. 188); og Nissen
overfortolker sandsynligvis cigaren, eftersom man gennem hele bogen har hørt om
Hamres forkærlighed for denne rygelse – hvorfor det ikke er så underligt, at han
gerne vil nyde en sidste af slagsen, inden han via dynamit sørger for en spektakulær himmelfart.
I “Et øjeblik i Audun Hamres liv” kommenterer Erik Hesselager slutkapitlet og
afviser Nissens fortolkning, herunder henvisningen til Abraham og Isak.
Vedrørende parallellerne mellem langfredag og Hamres død tilføjer Hesselager
nogle detaljer:
1) Hamre kravler ind på loftet, ligesom Jesus og disciplene fandt husly ovenpå i
et hus i Jerusalem.
2) Han sidder med benene over kors.
3) Han ønsker, at gløden skal “si ham den siste og eneste sannheten”
(Tjærehandleren, s. 178), jf. Jesu ord til Pilatus i Johannes-Evangeliet 18, 37.
4) En af Hamres sidste tanker er “jeg vil ikke, jeg vil ikke” (s. 178), et udtryk for
hans angst – jf. Jesu ord om kalken.
5) I “Paradiset” hedder det, at “Audun Hamre hadde nok tatt seg over til
England” (s. 28) – en parallel til at man sagde, at Jesus nok var død, men var
opstanden og gået til Galilæa.
I forlængelse heraf mener Hesselager, at “Han ble mørkt alene. Han ville ikke
være alene [...]” (s. 178-179) er udtryk for en fortvivlelse og et håb hos den mand,
der det meste af livet netop har været en outsider, og at slutkapitlets hentydninger
til Jesus dermed giver god mening (Risørmagasinet 1997/98).
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LITTERATURANMELDEREN SANDEMOSE
Sandemoses meget sporadiske virksomhed som litteraturanmelder i
1920’erne og 1930’erne er berørt nogle få gange i de foregående kap., når hans
omtale af andre forfatteres bøger har vist paralleller til de motiver, som forekommer i hans egne noveller og romaner. Det er imidlertid i tidsrummet fra
oktober 1945 til februar 1950, at han har sit egentlige virke som kritiker; Årstide ne (1951-1955) og epistlerne i Aktuell (1958-1960 og 1962-1965) indeholder nu og
da omtale af forfattere og af bøger, men ellers er det kun i tre anmeldelser i
Aftenposten i 1964, at man senere møder denne side af Sandemose.
Første gang, litteraturkritikken er behandlet, er i forordet til udvalget Dikteren
og temaet, hvor Thorleif Skjævesland under overskriften “Sandemose som bokmelder” især skriver om årene ved Friheten og citerer fra forskellige anmeldelser
for at give et indtryk af deres forskelligartethed og for at vise sammenhængen
med Sandemose som essayist.
En systematisk gennemgang finder man i Heiko Ueckers artikel “Aksel
Sandemose som litteraturkritiker” i Nytt lys på Sandemose. Ueckers materiale af
anmeldelser er begrænset til udvalget i Dikteren og temaet, men der er desuden
ekskursioner til “Bokliste med kommentar” (Årstidene hefte 11/12) og spredte
udsagn om litteratur i for eksempel Murene rundt Jeriko og i Felicias bryllup.
Nietzsche og Schopenhauer inddrages også i diskussionen.
Uecker finder, at selv om man ikke kan uddrage nogen sammenhængende
poetik af Sandemoses anmeldelser, er hans kunstsyn præget af “en sterk individualisme og har røtter tilbake til romantikken og etterfølgerne.” (Nytt lys på
Sandemose, s. 250). Dette argumenteres der overbevisende for, men karakteristikken kan suppleres med andre træk, når det samlede stof betragtes: Dikteren
og temaet indeholder kun cirka 15% af Sandemoses godt 100 anmeldelser i
Friheten, og fra Aktuell inkluderer bogen 18 af de
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længere tekster, eller næsten halvdelen af det samlede antal af disse; men hvis
man tæller revl og krat med fra sidstnævnte blad i perioden 1947-1950 – hvormed forstås, at man også inkluderer de kortere omtaler under overskriften “Vi
anbefaler”/”Vi anbefaler ikke” – ser man, at Sandemose her har anmeldt eller
kommenteret cirka 90 titler. Desværre er der i Dikteren og temaet ikke blevet plads
til roser og tidsler efter bonsai-metoden.
FRIHETEN
Først anmeldelserne i Friheten, i gennemsnit næsten seks om måneden gennem halvandet år. Alligevel er størstedelen af dem både lange og grundige1 – i
så høj grad, at man ofte har på fornemmelsen, at man i stedet for en anmeldelse
læser en konsulents responsum eller en forlagsredaktørs noter til intern brug, for
handlingsreferatet er detaljeret, og der er ingen nåde for sproglige bommerter,
som opremses til skræk og advarsel. Heraf følger, at anmeldelserne ikke kun har
én funktion: De virker udmærket som forbrugeroplysning i den forstand, at
avislæseren ikke vil være i tvivl om Sandemoses mening om bogen; men samtidig kan de læses som en meddelelse til forlaget om, hvor skødesløs manuskriptbehandlingen har været, eller en formaning til forfatteren om, hvad han
eller hun kan gøre bedre/bør koncentrere sig om i den næste bog. Sidstnævnte
træk kan i øvrigt forekomme paradoksalt i betragtning af, hvor ofte Sandemose
insisterer på, at man kun kan præstere noget ordentligt inden for kunsten, hvis
man følger sin egen vej og ignorerer nok så velmente, gode råd.
En kritisk holdning til den anmeldte bog fremgår oftest allerede af overskriften. “943 sider” lader ingen i tvivl om, at bogen burde være adskilligt kortere;
kun masochister vil investere i bøger, der omtales under overskriften
“Bendelorm” eller “Bunnrekord”, og “Dårlig mord”, “Underlig kilde” og
“Rumlerier” lyder heller ikke tillokkende (23/10 1945, 20/11 1945, 9/3 1946,
11/3 1946, 14/3 1946, 14/12 1946). Teknikken er imidlertid ikke konsekvent gennemført; således lyder “Ingen sommer” (5/6 1946) umiddelbart ikke lovende,
men viser sig at
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angive titlen på Johan Borgens roman, der omtales yderst positivt,2 og når det
drejer sig om bøger, der får ros eller anerkendelse med på vejen, finder man gennemgående, at overskriften er helt neutral, eftersom den kun nævner titlen på
bogen eller forfatterens navn (for eksempel “Helge Ingstad”, “Den hvite poppelen”, “Sigurd Evensmo”, “Salka Valka”; 6/3 1946, 7/3 1946, 9/12 1946, 13/1
1947).
Kriterier
De kriterier, som Sandemose lægger til grund for sine vurderinger, fremgår til
en vis grad af “Dikteren” (29/1 1946; se p. 742-743). De fremtræder også implicit, hvis man stræklæser teksterne i Friheten, hvor digressioner ofte fortæller om
Sandemoses syn på litteratur; en tidlig idé, der senere udtrykkes med forskellige variationer i ordvalget, drejer sig således om “en av diktningens oppgaver:
Lære menneskene å se ennu en gang, lære dem fra begynnelsen å se igjen, som
om de første gangen åpnet øynene sine idag.” (29/12 1945; om Antoine de SaintExupéry: Speiding over Arras). En romanforfatters ærinde formuleres bl.a. i “To
forfattere” (1/3 1947): “Det interesserer oss ikke en døyt hva disse menneskene
er. Vi vil vite hvorfor de ble det de er. Da først får vi greie på også hvorfor forfatteren strengt tatt sitter der og skriver boksider.” De to, der ikke lever op til
kravet, er Ragnar Arntzen og John Klepzig, men “hvorfor de ble det de er” er en
glimrende indfaldsvinkel til mange af Sandemoses anmeldelser – og til mange
af hans bøger.
Det mest iøjnefaldende træk er imidlertid anmelderens dom over en bogs
sproglige indhold; for eksempel optages halvdelen af den ovenfor omtalte
“Bunnrekord” af en opremsning af sproglige fejl, nu og da med syrlige kommentarer. Det drejer sig om J.P. Zollingers bog Johann August Sutter. Kongen av
Ny-Helvetien, hans liv og hans rike:
“Når en ikke har originalen for seg er det umulig å si hvilke av de avsindige språkblomster, komplett tøvete følgesluttninger og iblant helt
imbecile vendinger som
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skyldes forfatteren, og hvilke en kan takke oversetteren Reidar Rasmussen for. En får nærmest anta det fins et åndsslektskap.”
Sandemose nævner hyppigt syntaks, grammatik og kontaminationer, men
har også et vågent blik for sætninger, som tyder på manglende åndsnærværelse
hos forfatteren,3 og kommentarer af sproglig art forekommer uundgåeligt, hver
gang den anmeldte bog er en historisk roman. Hvis man skal tro Sandemose, er
samtlige norske forfattere inden for denne genre forhippede på at skrive en
slags dansk, når de skal efterligne sprog fra 1800-tallet eller tidligere, men ingen
slipper godt fra det, når de forsøger sig med store bogstaver i substantiverne
eller forkert retskrivning; meget ofte indeholder disse anmeldelser også kritiske
bemærkninger om sprogsituationen i Norge (jf. p. 662-667). En særlig opmærksomhed bliver også oversættere til del, ofte med det resultat at anmeldelsen får
et humoristisk præg, når de bliver grebet i manglende sprogkundskaber, hvad
enten disse vedrører norsk, dansk, svensk eller engelsk.4 Citatmængden optræder kun, når der er noget fælt at udstille; hvis sproget er i orden, hvad enten det
drejer sig om en oversættelse eller en norsk originaludgivelse, nævnes dette
mere en passant, og Sandemose koncentrerer sig så om indhold og personkarakteristik.
Det andet gennemgående kriterium går på, om forfatteren vil noget med sin
bog; ikke i den forstand, at der efterlyses et filosofisk, politisk eller andet budskab, men det er tydeligt, at Sandemose ikke har meget til overs for skribenter,
der ikke demonstrerer et engagement for eller en indsigt i det stof, de skriver
om. En typisk kommentar er affærdigelsen i “Meg er så mødig”, en anmeldelse
af Thorvald E. Solbergs historiske roman Kors eller Hammer (hvis titel jo ellers
burde appellere til anmelderen): “Hva er det for mennesker som kaster bort livet
på å skrive slike forskruede saker?” (19/3 1946). Det er ligeledes karakteristisk,
når det i “Ingen spor” (13/11 1945) hedder om Per Wollebæk, at han tilsyneladende engang har bestemt sig for at blive forfatter, men lige så godt kunne have
valgt en anden
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løbebane. – Muligvis er det en retfærdig bedømmelse af Wollebæks Ingen spor i
sjøen, at forfatteren udtaler sig “på et språk som ikke er hans, om mennesker han
ikke kjenner”, men Sandemose husker i november 1945 utvivlsomt, at han i “Et
Tröstens Brev til en beundrerinne med litteräre ambisjoner” har inkluderet
Wollebæk blandt norsk litteraturkritiks “uferdige og stortalende epigoner”
(Expressen, 22/12 1944) – og at Wollebæk kom med en korrigerende kommentar
i samme avis 15/1 1945.
To udgaver af en anmeldelse
En enkelt af anmeldelserne er en lidt ændret version af en tidligere trykt tekst.
4/5 1945 publicerede Sandemose i Expressen “Väktare på Fredens Ö”, en overvejende positiv omtale af den svenske oversættelse af Kristian Kristiansens
roman Fredens øy, i Sverige udgivet under pseudonymet Christian Wessel. 19/12
1945 finder man anmeldelsen i Friheten, og i tillæg til nogle mindre sproglige og
syntaktiske ændringer er der to afvigelser; den første går på, at et lille erindringsbillede om optagelse i en ungdomsafholdsloge er strøget (hvorved
anmelderen i Friheten holder sig mere til sagen), den anden drejer sig om Knut
Hamsun:
“[Christian Wessel] behandler de
gode med respekt og de dårlige med
overbærenhet, undtatt dog den slemme Leonarda (som han like gjerne
straks kunne kalt Edvarda). [...]
Forfatteren har ingenting felles med
det farlige forbildet som gjennom
piken Leonarda setter en flekk på
boken, og han burde snarest gjøre seg
fri av denne påvirkningen som også
her og der skjemmer språket. [...] Det
han har villet lære seg fra den kanten
kommer aldri til å inngå noen hold-

“[Kristian Kristiansen] behandler de
gode med respekt og de onde med
overbærenhet, dog med unntagelse
av piken Leonarda (som han like godt
straks kunne kalt Edvarda. Hun er et
blekt lån fra Hamsun). [...] Det han
[Kristian Kristiansen] engang i sin
grønneste ungdom suget til seg fra
Hamsun flyter i stilen hans som øyer
av stivnet voks, det har ikke, og kan
aldri inngå noen holdbar forening
med hans eget. Piken Leonarda, som
er et klart Hamsunlån, setter en stygg
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bar legering med hans eget. På det
området hvor Christian Wessel er
hjemme er den han har lært av så
meget mindre enn han selv.”
(Expressen, 4/5 1945).

flekk på boken, ikke fordi Hamsun
har levd for lenge, til sorg for alle,
men fordi det er uomsatt lån, og
Kristian Kristiansen ikke aner noe
som helst om en slik kvinne.”
(Friheten, 19/12 1945).

Læserne af Expressen behøver ikke at være særlig meget inde i norsk litteratur
for at fatte hentydningen til Edvarda i Pan; på den anden side er Hamsun her i
krigens sidste dage så meget et tabu, at Sandemose undlader at nævne hans
navn. At han er et farligt forbillede er dobbelttydigt: Udtrykket kan både henvise til, at det er farligt for andre forfattere at lægge sig tæt op ad hans stil, og til
Hamsun som forfører i politisk retning. Den afsluttende sætning kan også læses
på to måder, for tidligere i anmeldelsen har Sandemose dels fremhævet Wessels
(Kristiansens) skildring af norske fiskere, dels hans patriotisme.
I Friheten er der ingen litterær quiz, men i den direkte omtale af Hamsun ser
man skuffelsen over hans holdning – og en indirekte anerkendelse af hans litterære position. Det nævnes nu ikke, som det var tilfældet et halvt år tidligere, at
den unge forfatter på ét punkt overstråler sit forbillede; eftersom Leonarda kun
er “et blekt lån”, og Hamsuns påvirkning i stilistisk henseende er tydelig i
Fredens øy, nedprioriteres Kristiansen i slutningen af anmeldelsen.
Politik og litteratur
Friheten var en kommunistisk avis, hvilket skinner igennem i en halv snes tekster, eller cirka 10% af det samlede antal af Sandemoses bidrag. De gennemgående træk i disse er, at nordmændene kan takke Sovjetunionen for, at nazismen
blev besejret, og at der i Vesten bedrives grov antikommunistisk propaganda.
Udgangspunktet for de politiske meningstilkendegivelser er sjældent tilfældigt. I “Tilbaketoget” (28/12 1945) drejer det sig
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om russeren Boris Gorbatovs roman De ubøyelige om nazisternes terror i Ostraja
Mogila, og indflettet i handlingsreferat og overvejende positiv vurdering af
bogen spørges der retorisk: “Hvor hadde vi vært i dag uten den røde hæren?” I
tråd hermed er “Tilbaketoget” i øvrigt en af de anmeldelser, hvor Sandemose
anvender “vi”, når han vil formidle læseoplevelsen; oftest skriver han “en” eller
“anmelderen”, eller bruger en anden grammatisk konstruktion. – En anden
oversættelse er Med repet rundt halsen af Julius Futsjik, en tjekkisk kommunist
der blev henrettet af tyskerne i 1943; i de generelle refleksioner i anmeldelsen
(20/1 1947) trækkes en linie fra nazisternes antikommunistiske propaganda til
efterkrigstidens ditto.
Mere diskussion – og digression – finder man i “Peter Egge” (4/12 1945) om
Egges roman Mennesket Ada Graner; her er det tydeligt, at Sandemose er ude på
at komprimere adskillige ting i sin anmeldelse: En karakteristik af forfatteren, en
vurdering af romanen, og et erklæret politisk synspunkt. Det er sidstnævnte
som gør, at en positiv vurdering ender med at kæntre.
Egge roses for sin vilje til erkendelse; han er ærlig, retsindig og hæderlig.
Hans roman er åbenbart velskrevet, og man er ikke i tvivl om, at Sandemose har
været optaget af den – hvilket bl.a. ses af, at omtalen hverken rummer nåleprik
for sproglige fejl eller sarkasme på grund af usandsynlig handling. Men midterpartiet af anmeldelsen domineres af citater fra antikommunistisk propaganda
fra før krigen, hvilket fører frem til en taksigelse til Sovjetunionen for at have
reddet Norge fra nazismen. Dette afsnits sammenhæng med den anmeldte
roman åbenbares i den sidste tredjedel, eftersom Egge i sin menneskeskildring
siges at ligge under for Vestens kapitalistiske propaganda; resultatet er, at skønt
der har været lagt op til en positiv vurdering af bogen, ender det med, at den
bliver karakteriseret som farlig – og et fund for en politisk studiekreds.
“Peter Egge” er et af de få eksempler på, at kravet til politisk korrekthed sættes højere end fordringen til, at en forfatter skriver godt. Samtidig må det siges
at være kendetegnende for Sandemoses spændvidde, at han i samme tekst kan
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affyre en bevidstløs doktrin om kommunismen som “en objektiv oppfatning av
samfunnet” og opsummere Peter Egge som “en gammel og nobel liberaler”; en
mere fanatisk partigænger ville nok have kaldt ham en reaktionær småborger. –
Til gengæld er Sandemose i “Helgeninne” (4/2 1947) ikke blid mod Sigrid
Heide, der i Kanskje imorgen fortæller om ophold i tyske fængsler og en tysk koncentrationslejr, samtidig med at hun bedriver “den mest lavtliggende beskyldningspropaganda”.5
To tekster i avisen skal nævnes i forlængelse af disse anmeldelser.
“Diktningens program” (27/10 1945) er et kort referat af et møde i
Forfatterforeningen; teksten er præget af en hyldest til Martin Andersen Nexø,
der i bedste partistil omtales som “den store og gode vennen vår”.
Tilsyneladende har Sandemose slået forbindelsen til hjernen fra under Nexøs
tale, for mens det ellers altid drejer sig om en kunstners ensomme og individualistiske færd, har Sandemose her annammet ikke bare en digters program, men
“selve diktningens program” (Sandemoses fremhævelse). Heldigvis er åbenbaringen af meget kort varighed.6
Den anden tekst er “Referat av et intervju” (17/2 1947). Sandemose har her
forkortet et interview i Politiken med Richard Friedberg, den danske presseattaché i Moskva – selv om man ud fra dennes mageløse glorificering af statsmagt,
kunstens kår og andre forhold måske snarere skulle tro, at han var lønnet af
Sovjetunionen og ikke af den danske stat. I den lille efterskrift maner
Sandemose til at se på helheden i det sovjetiske samfund i stedet for at trække
detaljer ud og betragte dem med norske briller, og afsluttende kalder han revolutionen for “den mest lykkebringende omveltningen som har funnet sted på
jorden.”
De to sidstnævnte tekster og ovennævnte lille antal anmeldelser med politisk
propagandaindhold er imidlertid undtagelser. De resterende 90% af teksterne i
Friheten kunne nemt have været at finde i alle mulige andre aviser, ligesom man
kikker forgæves efter en politisk indfaldsvinkel i den generelle artikel
“Dikteren” (29/1 1946). Her ville jo ellers være en glimrende anledning til at
fremsætte en programerklæring om litteratur og
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politik, men Sandemose koncentrerer sig om at definere digtere over for forfattere (eller “manuskriptleverandører”). Hermed mener han, at en forfatter tager
bestik af bogsæson, prøver at regne sig frem til publikums forventninger og
oftest sjusker med den sproglige udformning, mens en digter har sat sig ordentligt ind i den valgte sprogform, hvad enten det drejer sig om nynorsk eller bokmål, og skriver, fordi han ikke kan lade være: “[...] det å dikte er et brennende
Tross alt [...]” (Sandemoses fremhævelse).7 Når han kommer ind på sit eget virke
som anmelder, skriver han, at opgaven ikke er politisk, men at arbejdet består i
at fortælle læserne, hvilken forskel der er på en Tarjei Vesaas og en Synnøve
Christensen (se også p. 744, 747).
Et krav om orden i sproget og om engagement over for stoffet – men ikke et
ord om politisk engagement. Det er svært at få de 90% af teksterne, som lyser af
energi, humor og indlevelse, til at stemme med de omtalte 10%, som dirrer af
kommunistisk patos, og hvori man møder en Sandemose, der ignorerer elementær historieskrivning angående den anden verdenskrig, samtidig med at
han stiltiende bifalder magtovertagelse i Polen og stalinistisk terror og censur i
Sovjetunionen.
Samme tankegang som i “Dikteren” udtrykkes i “Dikteren og temaet”
(Aktuell, 10/1 1948) og i “Hvorfor jeg har skrevet om litteratur” (Årstidene hefte
1; oprindelig skrevet som forord til et udvalg af anmeldelser, der var planlagt til
udgivelse i 1950). I 1948-artiklen trækkes forskellen mellem digter og forfatter
skarpere op end i “Dikteren”, og selv om Sandemose holder sig til generelle vendinger, er det tydeligt, at han skriver om sig selv, når han fremhæver, at en dikters tema “vil til alle tider være det som gjorde livet vanskelig for ham selv”;8
det at skrive sættes lig med erkendelse. De navne, som han henviser til i denne
tekst som eksempler, forekommer i øvrigt næsten alle uden undtagelse i anmeldelserne i Friheten, så Sandemoses forventning om, at læserne kan huske, hvad
han tidligere har udtrykt (se p. 746-749), føres her et skridt videre. – I “Hvorfor
jeg har skrevet om litteratur” nævnes også digtere kontra forfattere, men i artiklen angriber Sandemose tillige forlagenes lemfældige omgang
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med kvalitet og forfatternes skødesløse holdning til sproget.
Anmeldelser af kvindelige forfatteres bøger
Kun lidt over 10% af de anmeldte bøger er af kvindelige forfattere; hvor stor
andelen var af de tilsendte, er umuligt at sige. Når hertil kommer, at nogle af
Sandemoses mest frådende og veloplagte nedrakninger går ud over Synnøve
Christensen, Ingrid Påhlman, pseudonymet Prestekone Ester og Vicki Baum,9
lyder det måske underligt, at tre af Sandemoses tekster i Friheten på ét punkt er
langt forud for deres tid: Karakteristikken af den kvindelige skribents situation.
Således hedder det i forbindelse med en rosende anmeldelse af Betty Smiths
roman Det vokser et tre i Brooklyn (14/2 1947), at forfatteren har frigjort sig fra det
skema, som hendes mandlige kolleger har benyttet i århundreder,10 og generelt
mener Sandemose, at en fornyelse i litteraturen må komme fra kvinderne.
Hvilken fornyelse, han hentyder til, er imidlertid temmelig uklart. Det kan ikke
udelukkende dreje sig om kvindeskildringen, for i anmeldelsen fremhæves
adskillige andre træk; men når bogen kaldes “inderlig”, og når det hedder, at
tårerne aldrig er af glycerin, hentydes til en følsom beskrivelse, som tydeligt nok
appellerer til anmelderen – der i øvrigt aldrig anvender et lignende ordvalg, når
emnet er mandlige forfatteres bøger.
Også i “Den hvite poppelen” (7/3 1946), der henviser til titlen på Edith
Øbergs roman, kommer Sandemose ind på mandlige forfatteres dominans. I
denne tekst mener han tillige, at Øbergs bøger får “perspektiver langt ut over
litteraturen”, dvs. at de ses som trin hen mod en ændret menneskeopfattelse,
der ikke er bundet til mandlige værdier. Samtidig med den ubetingede ros, der
bliver Øberg til del for komposition, figurtegning og symbolbrug, ses det imidlertid, at Sandemose (ubevidst) stadig hænger fast i et par konventioner; for
Øberg udnævnes til den største forfatterinde i generationen efter Sigrid Undset,
og hen mod slutningen af anmeldelsen hedder det, at en forfatter ofte skriver ud
fra den antagelse, “at ingen leser andre end ham” (fremhævet her), selv om det
ud fra sammenhængen tydeligt
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fremgår, at der tales om forfattere af begge køn. 11
“Nini Roll Anker” (8/11 1945) er en anmeldelse af Kvinnen og den svarte fuglen,
men inden Sandemose tager fat på at skrive om bogen, tager han et vue over
kvindelige forfatteres situation fra Sappho og frem – omend han ikke ligefrem
er i overensstemmelse med senere tiders krav til politisk korrekthed, når han
parentetisk skriver om Sappho, at hun “vel forresten nærmest var mannlig”.
Diskussionen af mandlig tradition og mandlig dominans inden for litteraturen
fylder halvdelen af teksten, og det hedder, at kvindelige digteres opgave er at
rette op på mændenes mislykkede forsøg på kvindepsykologi.
Men indirekte hedder det også i denne tekst, at der ikke er meget håb om, at
mandlige forfattere kan komme til at skrive mere dækkende om kvinder; der er
biologi med i billedet, hvilket tydeligst viser sig, når Sandemose kommenterer
Nini Roll Ankers beskrivelse af mænd: “Hun er så utpreget mor at hun aldri har
sett mannen i virkeligheten [...] Hun så mannen utydelig, på samme måten som
mannen ser kvinnen utydelig.” (Sandemoses fremhævelse). Det er i skildringen
af søstre og mødre, Nini Roll Anker har sin styrke, og selv om anmeldelsen er
fyldt med anerkendende ord, er den implicitte konklusion, at mænd duer til at
skrive om mænd, og kvinder duer til at skrive om kvinder – og anmelderen
giver vel også romanforfatteren Sandemose et rap over fingrene, når han skriver, at mandslitteraturens kvindeportræt er ét stort falsum.
Et enkelt afsnit i teksten tages op til fornyet diskussion flere år senere. Det
drejer sig om henvisningen til Ibsen; for netop fordi Ibsen var mand, kunne han
ikke fortælle, hvad der blev af Nora – hvorved Et Dukkehjem ifølge Sandemose
slutter, hvor det burde være begyndt.
I “Ibsens ufuldendte” og “Denne indbildske heks til Nora...” (Politiken, 14/2
og 15/2 1956) pilles skuespillet fra hinanden som værende helt utroværdigt, og
Nora beskrives som en person, der har valgt dukkerollen. Når hun forlader
Helmer, har hun ifølge Sandemose to muligheder, enten at være en byrde for
andre eller at blive prostitueret, og derfor er det sandsynligt, at hun
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efter at have smækket lidt med porten lister op igen ad køkkentrappen – sætningen er en variation fra den ti år gamle anmeldelse “Cora Sandel”, hvori det
hedder, at Nora-typer går ud gennem hoveddøren og op ad køkkentrappen
(Friheten, 30/3 1946). I dobbeltkronikken hedder det imidlertid også om de
mandlige figurer, at de er rene konstruktioner, og både Noras og Helmers
psykologi forklares – nødtørftigt – ud fra gætterier om Ibsens personlighed; der
er altså her ikke tale om, at den urealistiske skildring af Nora skyldes, at Ibsen
ser på hende med en mands øjne.
Sandemoses kritik afstedkom nogle læserbreve og et interview med to af
Ibsens børnebørn. Der er næppe grund til at referere eller citere fra disse reaktioner, men Sandemose vender tilbage til postyret i Murene rundt Jeriko, hvor han
samtidig meddeler en konklusion, som man skal være synsk for at opdage i
dobbeltkronikken: “Med sin Nora var geniet Ibsen så langt forut for sin tid at
slutten på skuespillet ikke eksisterte før langt inn i det følgende århundre. Det
påviste jeg [...]” (s. 62). I 1960 er der dermed ikke længere tale om de tidligere
indvendinger mod Et Dukkehjem; og hvis Ibsen på denne måde kan forudskikke
en udvikling, må man mene, at han med sit skuespil har demonstreret den indsigt, som han på grund af sin biologi ikke var kvalificeret til ifølge 1945-teksten.
– I “Rosmersholm av Henrik Ibsen”, en anmeldelse af Nationaltheatrets opførelse, vender Sandemose kort tilbage til, at datidens Nora ikke kunne gå nogen
steder; her hedder det, at slutningen er symbolsk og har karakter af en afrunding (Aktuell nr. 20, 11/5 1963).
Krydshenvisninger og litterær orientering
I en række anmeldelser viser Sandemose en imponerende tillid til, at læserne
af Friheten kan huske, hvad han tidligere har skrevet. Første gang, han henviser
til sig selv, er i “En misdæder” (19/12 1945), hvor det om Kåre Holts mislykkede forsøg på at efterligne 1800-tallets norsk hedder, at “selveste Hans
Geelmuyden kan gå hjem og skamme seg”; og så ved læserne, at det må være
slemt, hvis de ellers kan huske Sandemoses to måneder
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gamle indvendinger mod Geelmuydens Åpent Hav (23/10 1945). – I “Den historiske romanen” (3/1 1946) oplyses det, at Torborg Nedreås og Stein Flekstad
blev anmeldt ret kortfattet, eftersom deres udmærkede bøger ikke gav anledning til generelle litterære diskussioner – underforstået at det gør Kirsten Berghs
og Frithjof E. Byes udgydelser. Anmeldelserne af Nedreås og Flekstad var at
læse 14/11 1945 og 10/12 1945, så spørgsmålet er bare, om læserne har dem
præsent.
Som det allerede er fremgået et par gange, hører Synnøve Christensen til
Sandemoses yndlingsaversioner, og den stakkels dames navn forekommer to
gange ud over nedrakningen af romanen Sønn av første ekteskap (20/11 1945). Et
par måneder efter træffer man hendes navn i “Dikteren”, når Sandemose argumenterer for, at det ikke mindst er en anmelders opgave at fortælle læserne,
hvilke forfattere, der skal sidde til højbords (eksemplet er her Tarjei Vesaas) og
hvilke, der skal “kastes ut av huset.” Hvis læserne på dette tidspunkt muligvis
husker anmeldelsen “Bendelorm”, har de imidlertid utvivlsomt glemt den, når
Sandemose et helt år senere (14/2 1947) kalder Vicki Baum for en international
udgave af Synnøve Christensen; derved udtrykkes afsky for begge forfattere,
men Sandemoses kriterier for den negative vurdering af deres bøger er temmelig forskellige.
Sandemoses ærinde er et andet, når han i anmeldelsen af Sterkere enn Gestapo
af pseudonymet Tante Anna (15/3 1946) skriver, at Mold og makter af Håkon Lie
er blevet “skrytt opp i skyene med brekende halleluja av litterære analfabeter”
– for halvdelen af teksten er en digression om digtekunst kontra folkefordummelse, og det, som anmelderen vil gøre opmærksom på, er at han selv foretog
en kritisk vurdering af Lies bog, ikke mindst på grund af forfatterens vaklende
sprogfornemmelse (21/2 1946). Indirekte skriver Sandemose, at han som den
eneste i Norge var sig sit ansvar som anmelder bevidst, men igen er spørgsmålet, om læsernes hukommelse er god nok.
Dette gælder i endnu højere grad i forbindelse med en enkelt sætning i anmeldelsen af Lorentz N. Kvams Trollskap og helligdom: Sandemose er yderst skeptisk
over for en af forfatterens teser og
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skriver, at ideen er “sudd ut av en forfatterspekulasjons tommelfinger, som en
viss hr. Zollinger eller oversetteren hans ville uttrykke det.” (1/4 1946). Men
hvad er det for et underligt udtryk, og hvem er hr. Zollinger? Jo, J.P. Zollingers
bog om Johann August Sutter blev anmeldt 9/3 1946 – under den sigende overskrift “Bunnrekord”, se p. 737-738 – og over halvdelen af anmeldelsen bestod af
citater fra bogen, som anskueliggjorde, at oversætteren Reidar Rasmussen var
lige så jammerlig som forfatteren; bl.a. havde han fundet på det umulige udtryk
“forfatterspekulasjonens tommelfinger”.
En enkelt gang kan Sandemoses henvisninger til sig selv følges i tre led: Da
han i “Skitt, tåpelighet, fjolleri og løgn i Rikskringkastingen” (28/12 1946) retter
et voldsomt angreb mod Olav Storsteins radioomtale af Det svundne er en drøm,
skriver han, at om litteratur har Storstein “like famlende forestillinger som en
Nic Stang.” For at få mening i sammenligningen skal læseren huske en halvanden måned gammel, lang og nedgørende anmeldelse af Tidskifte i maleri og
skjønnlitteratur (13/11 1946). Næste punkt bliver, at Storstein påviser, at
Sandemose burde have hørt bedre efter (“Dikteren, riksprogramsjefen og kronikøren”, 17/1 1947) – hvilket Sandemose ikke vil have siddende på sig, så i
“Betty Smith og Vicki Baum” (14/2 1947) bruger han en fjerdedel af anmeldelsen til at henvise til debatindlæggene. Her nævner han dog ikke Storsteins
navn, og han skriver desuden generelt om forskellen mellem en anmeldelse i
radioen og en anmeldelse på tryk, for endelig at anvende ordene “skitt, tåpelighet, fjolleri og løgn” som introduktion til omtalen af Vicki Baums bog. Alt i alt
bliver det en kringlet bortforklaring af, at Sandemose har været åndsfraværende, mens han hørte radio lillejuleaften 1946.12
Som det ses af ovenstående, bruges disse indirekte henvisninger til tidligere
anmeldelser fortrinsvis, når det er negative træk, der skal fremhæves; i den positive anmeldelse af Charles Jacksons roman om alkoholisme Forspilte dager (3/3
1947) nævnes dog to norske forfattere, hvis bøger Sandemose tidligere har
anmeldt rosende (12/3 1946 og 15/1 1947). Men uanset om det drejer sig om
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ros eller ris: For at få udbytte af denne form for intertekstualitet skal læseren
enten have klæbehjerne eller have klippet anmeldelserne ud. Sandemoses
metode giver imidlertid et fingerpeg om, hvor meget han levede sig ind i anmelderrollen.13
I “Hvorfor jeg har skrevet om litteratur” skriver Sandemose, at hans uddannelse til at blive anmelder består i, at han gennem 35 år – dvs. siden han gik ud
af skolen – har læst alle de bøger, han er stødt på. Hvor mange det nogenlunde
drejer sig om, nævner han ikke, men i epistlen “Fattige i ånden” (Aktuell nr. 33,
8/8 1964) hedder det, at den hjemlige bogsamling på 5.000 bind kun repræsenterer en brøkdel af det læste, og han kommer frem til “bort imot 40-50 tusen”.
Selv hvis man holder sig til det laveste gæt, forekommer tallet jo helt urealistisk. 40.000 ville i 1964 betyde, at han lige siden 9-års alderen skulle have ædt sig
gennem to bøger pr. dag, uanset at han har tilbragt måneder til søs, har rejst,
været bevidstløs af druk, taget sig af kvinder og børn, haft anfald af apati og
depressioner, arbejdet i Kjørkelviks have – og for resten også skrevet ikke så lidt.
(Hvis man i stedet tager det højeste tal, som nævnes i “Fattige i ånden”, og kombinerer det med den førstnævnte teksts oplysning om starten på læsehungeren,
bliver tallet 1.000 pr. år, eller næsten tre bøger om dagen gennem 50 år).
At Sandemose var skødesløs med antallet af læste bøger, skal imidlertid ikke
skygge for det faktum, at man ud fra anmeldelserne i Friheten kan se en overordentlig bred orientering. Det er ovenfor nævnt, at der ofte henvises til hans egne
anmeldelser af andre forfattere, men der dukker også talrige navne op, som
nævnes i forklarende øjemed. Et par eksempler blandt mange:
I “Nini Roll Anker” (8/11 1945) fremhæves Amalie Skram, hvilket dermed
sker 25-30 år tidligere, end man – inspireret af feministisk litteraturkritik – for
alvor får øjnene op for forfatterens fortjenester; Amalie Skrams kvaliteter omtales også i “Keiserens nye klær” (11/9 1946), hvor hendes menneskeskildring
sættes højt over Jean-Paul Sartres skematiske konstruktioner.
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Ernst Orvil sammenlignes i anmeldelsen af Maksimum (20/12 1945) med
Knud Hjortø, som efter Sandemoses mening er sørgeligt overset;14 under omtalen af Cora Sandels Dyr jeg har kjent kaldes den populære canadiske dyre- og
naturskildrer Charles G.D. Roberts for “en avskyelig falskner” (10/4 1946),
sandsynligvis fordi Sandemose hermed vil kondemnere størstedelen af sine
egne vildmarksbeskrivelser fra 1920’erne; og i forbindelse med en negativ
anmeldelse af Quentin Patricks Døden går på skole fremhæves Edgar Allan Poes
betydning for krimi-genren (22/2 1947).
En særdeles høj grad af belæsthed fremtræder implicit, når Sandemose i
“Sjømannsarven” (25/3 1946) skråsikkert hævder, at ingen skandinaviske forfattere har Joseph Conrad som kunstnerisk stamfader – men her er han utvivlsomt også ude på at afvise, at han selv har lært noget af Conrad. Endelig skal
nævnes, at en af de gamle husguder dukker op i “Kaj Munk” (3/11 1945): “[...]
en kan i Norge treffe ellers dannede mennesker som aldri har hørt Grønbechs
navn og ikke har lest verker av ham som “Jesus” eller “Vor Folkeæt i Oldtiden”
[...]”
Ved læsning af anmeldelser af ældre dato kan der hurtigt gå sport i at se, hvor
anmelderen afslører sig som litterær stifinder – eller hvor han går tydeligt imod
strømmen.
I disse henseender er størstedelen af Sandemoses tekster i Friheten temmelig
uinteressante.15 Det kan dog nævnes, at han i “Gode noveller” (14/11 1945) skriver meget positivt om Torborg Nedreås’ Bak skapet står øksen, eftersom Nedreås
forener tradition med personlig stil; det hedder, at hun som debutant er “intet
mindre enn forbausende”, og hendes skildring af besættelsestiden sammenlignes med Johan Borgens.
En anden debutant, som Sandemose har øje for, er Alf Prøysen (9/4 1946).
Hans noveller i samlingen Dørstokken heme roses for deres komposition, og skønt
der er kritiske ord om stilen, skriver Sandemose, at Prøysen er i besiddelse af
digterisk sindelag.16 – Sidstnævnte anmeldelse hører i øvrigt til dem, hvor
Sandemose i sine digressioner får sagt nok så meget om sin opfattelse af litteratur og om sig selv, som om bogen in casu; i
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dette tilfælde skriver han om kunst som en ensom ulykke, om digteren som “har
det vanskelig med andre mennesker, men mest med seg selv”, og for Prøysen
ønsker han, at denne må rejse ud og blive hjemløs, således at han får set hjemstavnen i det rette perspektiv. Det er et sigende ordvalg hos en anmelder, hvis
første offentliggjorte tekst hedder “Hjemløse Fugle”.
I samme anmeldelse nævnes det, at medlemmer af en litterær klike eller skole
aldrig præsterer noget væsentligt, og samme synspunkt gentages i “Keiserens
nye klær” (11/9 1946), hvor det er Jean-Paul Sartres Muren, som får lov til at
agere springbræt. Sartres “skole” bliver hængt ud, eftersom denne forveksler
kunst med teori, og det er tydeligt, at Sandemose afskyr “denne forfatteren som
er blitt utropt til nyskaper i litteraturen” og gerne vil gøre sit til at sætte ham på
plads. Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Amalie Skram og selv Rolf
Stenersen nævnes med det formål at få Sartre til at fremstå som en knastør teoretiker med et begrænset talent og en overdimensioneret pædagogisk pegefinger.17
Sandemose skriver igen om litterære skoler i “Det banale synspunkt”
(Perspektiv nr. 1, september 1954), hvor han kalder Sartre for en pestspreder på
grund af dennes rolle som litterær profet. Her er synspunktet imidlertid, at faren
netop ligger i forfatterens talent, eftersom en “skole” som hans vil komme til at
bestå af en flok epigoner. Igen er det den ensomme kunstnertype, der fremhæves. – En uforbeholden anbefaling af Sartre finder man til gengæld i “Sjelelig
pest”, hvori Tanker om jødespørsmålet omtales som “skarp og klar [...] Det er sjelden jeg har kjent så sterk en trang til å anbefale en bok.” (Aktuell nr. 3, 18/1
1964). Her er det tydeligt nok analysen af antisemitisme, som har fået
Sandemose til at revidere sin holdning.
Anmeldelserne i Friheten og det øvrige forfatterskab
I nogle af anmeldelserne i Friheten ser man linier til det øvrige forfatterskab –
vedrørende emner eller forfattere, som nævnes i dette blad og senere får en mere
essayistisk præget behandling i Aktuell, se p. 759-761, 773-774.
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Avislæsere, der også kender Sandemoses romaner, kan for eksempel få lidt at
tygge på, når de læser den kryptiske sætning, at for at skildre en morder må
man enten selv være én eller være blevet myrdet (Friheten, 5/6 1946); og zoologen Aksel Sandemose fremtræder klart i “En bok om dyr”, anmeldelsen af Cora
Sandels Dyr jeg har kjent (10/4 1946). Der er en let nostalgi over det sidste afsnit,
hvor det hedder, at bogen vækker “fjerne og rart solmettede bilder fra ens barndom og unge år”; interessen for zoologi og perioden som helhed huskes dermed
uden den bitterhed, som Espen Arnakke udtrykker, fordi omgivelsernes pres får
ham til at opgive denne beskæftigelse (jf. p. 436-438). I anmeldelsen af Fridthjof
Øklands Insektstater udtrykker Sandemose sig med et lignende ordvalg: “[...] en
opplever igjen en fjern barndom da en fantaserte seg ned i det lune hjemmet til
humle og maur.” (23/11 1946).
Et andet ekko finder man i “Cora Sandel” (30/3 1946), som egentlig skal være
en anmeldelse af Kranes Konditori; omtalen heraf fylder dog kun en fjerdedel af
teksten, for med baggrund i at bogen foregår i en mindre provinsby, handler den
lange indledning om et Jante-miljø i almindelighed og om den opvækst, som et
barn med kunstneriske anlæg vil få et sådant sted, i særdeleshed.
Hverken Jante eller Nykøbing Mors omtales i teksten, men konturerne af
sidstnævnte tegner sig klart, når Sandemose skriver om en by, der oprindelig
var et handelssted i middelalderen, og hvis indbyggere senere blev økonomisk
afhængige af en enkelt virksomhed; i Nykøbings tilfælde jernstøberiet. Som norske prototyper nævnes Narvik og Rjukan, og det er fra sidstnævnte, forfatterskabets andet store alter ego, Erling Vik, bryder ud af miljøet. – Som eksempel
på en person, der i barndommen misforstås af forældre og lærere på grund af
dets kunstneriske anlæg og dertil hørende manglende tilpasningsevne, og som
senere vrister sig fri af båndene, omtales T.E. Lawrence, også kendt som
Lawrence of Arabia, forfatteren til Seven Pillars of Wisdom og The Mint; her ser
det imidlertid ud til, at Sandemose hæfter sig ved en enkelt episode, som han er
stødt på i en biografi, og
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digter videre ud fra Espen Arnakke/Aksel Sandemose, når han skriver om at
føle sig som en fremmed fugl.
Endnu en parallel kan ses i slutordene om, at Cora Sandel undslap fra provinsbyen, “og hun tar seg betalt.” – I øvrigt peger ordvalget i et andet afsnit frem
mod Erlings tanker, da han i 1946 genser Gulnare:
“Sin moralske plikt mot et barn kan
overhode intet menneske oppfylle,
bare strebe etter det all sin tid. Ingen
foreldre og ingen lærere har noen
gang gjort sin fulle plikt mot barn, for
det blir aldri tilstrekkelig. Det er
blankt nonsens at noen skulle gjort
mer enn sin plikt.”
(Friheten, 30/3 1946).

“– Foreldre som har gjort mer enn sin
plikt, tenkte Erling og slo igjen øynene ned. Slike skulle jeg gjerne sett. De
tror at det i det hele tatt dreier seg om
plikt. I kjærlighet finnes det ingen
plikt, der finnes det ingenting annet
enn kjærlighet, og setter plikten inn
er du fortapt.”
(Varulven, s. 65). 18

Hvis man sammenholder, at Sandemose skrev en del tekster om forhold
under besættelsen og om sin egen tid som flygtning med, at cirka 20% af de
anmeldte bøger i Friheten drejer sig om anden verdenskrig, er det overraskende
sjældent, at der benyttes en personlig indfaldsvinkel til dette stof. Der er en diskret spekulation, når det om Stein Flekstads Landing før natten er slutt hedder, at
bogen bl.a. berører et problem, som “er blitt som en kreft i mange sinn”, nemlig
om det var rigtigst at blive i Norge eller at flygte til udlandet (10/12 1945); og i
“Fjellene venter” (28/3 1946) er det næppe tilfældigt, at der fra Theodor Brochs
bog af samme titel citeres nogle sætninger, der nøje dækker, hvad Sandemose
selv har skrevet om tiden som flygtning i Stockholm. – De to ovenfor nævnte
bøger får rosende omtale, men generelt er Sandemose skeptisk over for mange
af de forfattere, der dukker op i disse år; hans kritik går dels på, at egne oplevelser ofte postuleres at være objektiv historieskrivning, dels at et stof, som
kunne være velegnet til en nøgtern erindringsbog, presses ind i en romanramme.
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HOVEDARTIKLER OG LITTERATURSTOF I AKTUELL
Sandemoses medarbejderskab ved Aktuell begynder i december 1945. Frem til
foråret 1947 skriver han heri sørlandsbreve, dvs. epistler om personlige oplevelser, næsten altid med udgangspunkt i livet på Kjørkelvik, undertiden også
med erindringsglimt, samtidig med at han anmelder bøger i Friheten.
Da han ophører med at være tilknyttet sidstnævnte blad, får de fleste af hans
bidrag til Aktuell frem til maj 1949 overskriften “Natur og kultur”, hvilket typisk
dækker over følgende vifte:
1) En længere hovedartikel, oftest en boganmeldelse eller et essay med en forfatter som udgangspunkt – ikke-litterære emner forekommer sjældnere.
2) En eller flere kortere anmeldelser.
3) Sørlandsbrev (epistel).
4) Smårubrikker af vidt forskellig art – aktuelle kommentarer, citater fra aviser, sproglige iagttagelser, m.v.
I de (få) uger, hvor han kun skriver en epistel, er overskriften i denne periode
“Sørlandsbrev”.
Medarbejderskabet stopper kortvarigt i maj-juni 1949, og da Sandemose vender tilbage, bliver den hyppigste overskrift nu “Sørlandsbrev”, hvilket i de fleste tilfælde kommer til at betyde en anmeldelse plus en epistel – sidstnævnte
undertiden betegnet “- fra Kjørkelvik”.
Som det ses af de adskillige forbehold i ovenstående afsnit, kan det være
svært at sætte Sandemoses bidrag til Aktuell på en formel. For at de forskellige
betegnelser ikke skal forvirre unødigt, anvendes ordet sørlandsbrev i det følgende kun om epistler, hvad enten det drejer sig om solo-tekster eller om tekster, der står som en del af den større sammenhæng “Natur og
kultur”/”Sørlandsbrev”.19 I litteraturlisten anvendes af pladshensyn de sidstnævnte overordnede fællesbetegnelser.
En sammenligning mellem anmeldelserne i Friheten og i Aktuell
I første omgang kan der peges på, at Sandemose i sidstnævnte

754
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

blad i langt højere grad er blevet sin egen herre. Norske romaner omtales nu
sjældnere, og det samme gælder for norske selvbiografiske skildringer fra
besættelsestiden – omend man her skal tage i betragtning, at sidstnævnte genre
havde sin storhedstid i den periode, hvor Sandemose virkede ved Friheten.
Faglitteratur af meget forskellig art omtales ofte; oversat litteratur, især fra amerikansk, opprioriteres; og de længere omtaler reserveres med få undtagelser til
bøger, som han vil give sin anbefaling.
Der er næppe grund til en længere opremsning af titler fra hele Sandemoses
medarbejderskab, men de fem første udgaver af “Natur og kultur” (Aktuell nr.
9-13, 3/5 1947-28/6 1947) angiver den nye spændvidde; de lange anmeldelser
omhandler Sorger og sinnslidelser af Trygve Braatøy, Nigger af Richard Wright,
Norges dyreliv og Håndbok over Norges fugler (i fællesanmeldelsen “To storverker
om dyr”), De besatte af Dostojevskij, og Livskunst af André Maurois.
Med udgangspunkt i de hovedlinier, som på de foregående sider er angivet
vedrørende teksterne i Friheten, kan følgende forskelle og ligheder opsummeres,
når Sandemose anmelder i Aktuell: I sidstnævnte blad har man sjældent fornemmelsen af at læse en konsulentudtalelse; der er ikke de samme opremsninger af sproglige fejl (oversættelser dog undtaget) og færre gode råd til forfatterne. Der forekommer næsten ingen henvisninger til tidligere anmeldelser,
hverken direkte eller indirekte, men der demonstreres samme grad af belæsthed, når der parallelliseres eller henvises til en litterær tradition. Man finder
enkelte politiske tilkendegivelser, der lyder som et ekko af tekster i Friheten (=
forsvar for Sovjetunionen), og en af Sandemoses yndlingsaversioner, den historiske roman, får også sin bekomst i Aktuell. Diverse tekster fra Aktuell anvendes
senere i forfatterskabet.
Nogle af disse punkter vil blive uddybet nedenfor; det skal dog først nævnes,
at sammen med den lange anmeldelse af en bog finder man i mange udgaver af
“Natur og kultur” mini-omtaler, for eksempel i de to sigende rubrikker “Vi
anbefaler” og “Vi anbefaler ikke”, hvor Sandemose kortfattet videregiver sin
mening
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om diverse bøger. Bortset fra ét tilfælde, hvor der omtales en halv snes håndbøger, som er nyttige, hvis man bor på landet (“Liv på landet”, Aktuell nr. 12, 14/6
1947), ser der ikke ud til at være nogen linie i sammenstillingen – medmindre
det da netop er meningen at henvise til så varierede udgivelser som muligt; et
typisk eksempel herpå ville så være 1/11 1947, hvor anbefalingerne gælder den
danske landsholdsspiller Knud Lundbergs bog om fodbold, en amerikansk
underholdningsroman med titlen Dommens Dal, en bog om Tarjei Vesaas, og en
fortegnelse over 1.000 navne og deres etymologi.
Der er cirka tre gange så mange korte anbefalinger som advarsler, og set i
sammenhæng med, at tallet af positive lange anmeldelser er langt større end
negative ditto, forekommer det, at Sandemose er mildere stemt i Aktuell end i
Friheten. Man kan imidlertid kun gætte på de forskellige forhold, der spiller ind
her: Som ovenfor nævnt kan han pille de bøger ud, som appellerer til ham – og
medmindre man tilhører den sataniske afart, må det være mere tilfredsstillende
for en anmelder at skrive om gode bøger end om dårlige; hertil kommer, at de
fleste af epistlerne om livet på Kjørkelvik direkte og indirekte fortæller om en
harmonisk, tilfreds og venlig mand, og Sandemose har utvivlsomt vidst, at
læserne ville begynde at tvivle på det selvportræt, som bygges op i sørlandsbrevene, hvis disse overvejende var garneret af sarkastiske udfald og anden
negativ litteraturkritik fra samme afsender.
I tråd hermed ser man, at indfaldsvinklen ofte er en anden end i Friheten, hvor
læseren ganske vist aldrig er i tvivl om en personlig stillingtagen til en bog, men
hvor anmelderen som person holder sig i baggrunden; undtagelsen er den p.
701-704 nævnte “Øverland fra Sachsenhausen”. I Aktuell er det lettere at få et
indtryk af afsenderen: Om Rättegången mot C.J.L. Almqvist hedder det for eksempel, at den hører til kernen i Sandemoses bogsamling og i årenes løb er blevet
læst mindst et dusin gange (1/11 1947; se også p. 771-773); i indledningen til
“Ann Petry” fortælles om en reproduktion, der hænger på væggen hjemme hos
anmelderen (7/2 1948); omtalen af Andreas Markussons forfatterskab
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begynder med et erindringsglimt fra første gang, Sandemose læste en bog af
Markusson (1/5 1948; se også p. 769-770); iagttagelser fra dyreholdet på
Kjørkelvik krydrer omtalen af Mogens Højgaards Om tingenes verdi for dyr og
mennesker (29/5 1948); og i “Bakom står hin onde” citeres en bemærkning, som
anmelderen udvekslede med sin kone under læsningen af Norman Mailer (4/2
1950). Det mangeårige personlige bekendtskab med forfatteren understreges i
“Eyvind Johnson” (15/5 1948).
Anmeldelse eller ...?
“En sykdomshistorie” (15/11 1947) er nok den ejendommeligste af anmeldelserne i Aktuell – hvis man overhovedet kan kalde den en anmeldelse.
Udgangspunktet er bogen Hodepine af Nils Antoni, men titel og forfatter optræder først i sidste linie af teksten, som ellers handler om de anfald af hovedpine
og synsforstyrrelser, som indtil 1930 plagede Ola.
Man behøver ikke at kende særlig meget til Sandemose, før man ser, at det
drejer sig om en selvbiografisk sygdomshistorie, selv om den er fortalt i 3. person. Ola er født i 1899, han er vokset op i et arbejderhjem med adskillige søskende, og har altid “tatt inn verden gjennom synet”; desuden har anmelderen et
grundigt kendskab til Olas situation og en sjælden evne til at sætte sig ind i den,
nogenlunde som Erling Viks hukommelseskunstner af en ven i “Hun som skjøt
sin fjerde mann” (se p. 553-556, 1074-1077). – Det gennemgående i teksten er
mange års angst for at blive blind (jf. Espen Arnakke i En sjømann går i land, både
til søs og i Beaver Coulee), men man genkender også beskrivelsen af hjernehindebetændelse i den tidlige barndom fra “I Livets Korridor” og En flyktning krys ser sitt spor. Teksten afsluttes med Olas lettelse over at have læst i Nils Antonis
bog om forbindelsen mellem migræne og synssvækkelse, dvs. at Hodepine har
fjernet hans frygt for at miste synet.
Det er dermed et enkelt træk i den lægevidenskabelige bog, som er springbræt for “En sykdomshistorie”, og det er umuligt for læseren at gætte sig til
andet af bogens indhold: Der er ingen antydning af, om det drejer sig om faglitteratur eller populærvidenskab,

757
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

om den er lagt an på neurologi eller case stories, osv. Anmelderens manglende
interesse for at levere en vanlig omtale af bogen ses måske bedst af, at selv om
den er oversat fra svensk, er der ikke en eneste anmærkning vedrørende sproget. Der er tydeligt nok faldet en sten fra hans hjerte, men han tager omvejen via
Ola for at fortælle det.
Der er ingen manchet til at angive, at det drejer sig om en anmeldelse; hvis det
var tilfældet, kunne læseren måske først tro, at det drejede sig om et referat af
en case story i Hodepine. Som teksten foreligger nu, er den et vidnesbyrd om en
højst personlig læsning af en utvivlsomt nøgtern bog, præget af en pendling
mellem den blufærdighed, som anvendelsen af 3. person udtrykker, og en
omhyggelig redegørelse for et personligt mareridt.
Et andet eksempel på, at den aktuelle bog lades ude af betragtning, finder
man i “Religiøs vinkelskriver” (21/8 1948). Her er det først i de sidste 20% af
teksten, at det går op for læseren, at Alf Larsen for nylig har udgivet en essaysamling med titlen Den kongelige kunst, for de første 80% ser ud til udelukkende
at være et nærportræt af forfatteren. Det forekommer at være både uskånsomt
og idiosynkratisk:
“[...] han er en av våre største lyrikere idag, et faktum han selv har gjort
hva han kunne for å tilsløre med sin rabiate og skrikende virksomhet
som kulturkritiker. [...] Den store dikteren Alf Larsen opptrer i sin prosa
som en litterær spyttegjøk, en skribent som på hver side demonstrerer
anfall av total utilregnelighet.”
De ekstreme modsætninger, som anføres i indledningen, dukker op igen i
afslutningen, da det fremhæves, at Alf Larsen har kaldt sit tidsskrift Janus og har
spaltet sig selv i godt og ondt.
“Religiøs vinkelskriver” indeholder en mere nærgående karakteristik, end
man ellers finder hos Sandemose, for teksten nævner også, at ifølge rygtet er
Larsen en “elskverdig og hjelpsom mann
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som ikke ønsker vondt over noe menneske.” Her vil Sandemose gerne tage tilflugt til de florerende forfattermyter, som han ellers afviser (jf. p. 503-504), for
han er tydeligt nok desperat over, at en mand, hvis lyrik han beundrer, bedriver
jammerlig kulturkritik.20
Men hvad står der egentlig i Den kongelige kunst? Det finder læseren af Aktuell
aldrig ud af. Forbrugeroplysningen består her i en advarende pegefinger mod at
give penge ud på bogen, men man er henvist til at stole på Sandemoses idiosynkrasier i stedet for at kunne holde sig til argumenter. Mens der som nævnt
ofte er digressioner i Friheten, holder anmeldelserne sig trods alt inden for genren; i “En sykdomshistorie”, “Religiøs vinkelskriver” og et par af de andre
hovedtekster i “Natur og kultur” går Sandemose fra forbrugeroplysning til sin
egen form for essayistik.
Som tidligere nævnt finder man enkelte tekster i Aktuell, der tager tråden op
fra Friheten. Et eksempel er “Et geni som led skipbrudd – Edgar Allan Poe”
(Aktuell nr. 18, 3/9 1949).
I Friheten er Poe nævnt et par gange; han betegnes som et geni og som skaberen af kriminalnovellen. Artiklen i Aktuell indeholder de samme positive vurderinger, men refererer også til andre sider af forfatterskabet, for eksempel hans
poetik, og sætter ham ind i en tradition gennem de litterære efterkommere, som
omtales. At Arthur Conan Doyle er blandt disse, er ikke så mærkeligt, men
Sandemoses beundring for Poes psykologiske skildringer viser sig også ved, at
Sartre (jf. ovenfor) og Wilde indrangeres i geleddet.21 Bortset herfra drejer artiklen sig i højere grad om Poes liv – herunder hans alkoholisme – og eftermæle,
end om forfatterskabet; alkoholismen giver anledning til nogle bemærkninger af
almen karakter, som følges op i “Edgar Allan Poe igjen” (29/10 1949), heri bl.a.
en afvisning af, at kunstnere kan arbejde under indflydelse af sprut (jf. p. 460,
472).
Historiske romaner
Når Sandemose anmelder historiske romaner i Friheten, forsømmer han ingen
lejlighed til at hævde, at genren i sig selv er et
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falsum. Mest energisk kommenterer han den i “Den historiske romanen” (3/1
1946), hvor han som et lille forord til en anmeldelse af to bøger fremlægger sine
betragtninger. I tillæg til at han går i rette med forfatteres forsøg på at efterligne
ældre tiders sprog i dialogen er hans hovedargument: Det er svært nok for skribenter at skildre deres samtid, og det bliver helt umuligt at rekonstruere en tankeverden, en religionsopfattelse m.m., der ligger tilbage i tiden; menneskeskildringen bliver falsk. At der ikke udelukkende hentydes til forfattere, der griber
tilbage til for eksempel middelalderen, ses af, at også Margaret Mitchells Gone
with the Wind afvises, og når Sigrid Undsets og Johannes V. Jensens bøger med
stof fra ældre tider er kunstværker, skyldes det – ifølge Sandemose – at de skildrer “maskerte moderne mennesker”.
“Historisk roman” (Aktuell nr. 12, 12/6 1948) samler trådene fra de spredte
udfald i Friheten. Anledningen er nyerhvervelsen af Paul V. Rubows Saga og
Pastiche fra 1923, og for at anskueliggøre det indtryk, som afhandlingen i sin tid
gjorde på Sandemose, før denne endnu havde fået udgivet en bog, fortælles to
anekdoter: At læsningen af Saga og Pastiche gav ham indtryk af at svæve i lige så
stor livsfare, som da en åre et par år forinden røg fra ham ud for Marokkos kyst
(se p. 573), og at han prompte brændte et omfangsrigt manuskript til en historisk roman.
Man gør bedst i at betvivle sandhedsværdien i ovenstående, men
Sandemoses dybe skepsis over for genren understreges i det mindste på dramatisk vis; og artiklen indeholder – bortset fra en variation af de i Friheten nævnte argumenter – en Rubow-inspireret anbefaling om at gå til datidige skrifter,
hvis man vil vide noget om tidligere århundreders tankebaner. Berettigelsen af
historiske romaner udvides desuden en anelse, for i tilgift til fortællinger om
maskerede nutidsmennesker anerkendes “rent og uløgnaktig eventyr – slik som
Bjørnstjerne Bjørnsons bondenoveller var det.” Der er her et ekko af opsummeringen af pastor Frandsen i September: “Han hadde ikke sett, og hadde ikke
aning om, at den evige verdien i fortellingene til Bjørnson lå utafor ti og virkelighet, at de var et glitrende Soria Moria, en lykkedrøm.” (s. 80).
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Adskillige af de i Friheten og Aktuell fremførte indvendinger mod historiske
romaner gentages mange år senere i Sandemoses sidste anmeldelse, “Roman fra
Færøyene”, der omhandler William Heinesens Det gode håb: Bogen er skrevet på
et konstrueret 1600-tals dansk, illusionen går fløjten, fordi personerne tillægges
moderne tanker og reaktioner, osv. Kun modstræbende når Sandemose frem til,
at bogen trods alt er værd at læse, og med En palmegrønn øy in mente er det ikke
så underligt, at når han sammenligner Heinesens bog med Jørgen-Frantz
Jacobsens Barbara, fremhæves sidstnævnte for humor og for manglen på arkaismer (Aftenposten, 18/11 1964). Noget af Sandemoses vrangvilje kan imidlertid
også skyldes, at han i 1960 havde sat næsen op efter at få Nordisk Råds
Litteraturpris – og at samme blev tildelt Heinesen for Det gode håb.
En palmegrønn øy vil senere blive omtalt, men i forbindelse med diskussionen
af historiske romaner er det værd at henvise til to anmeldelser af, hvad
Sandemose kalder røverromaner. I “En misdæder” roses Kåre Holts talent, men
hans bog Udåden falder på, at genrens krav om skurke og engle ikke opfyldes,
eftersom forfatteren blander skildringen af disse med elementer af socialrealisme og psykologisk roman (Friheten, 19/12 1945). Derimod kommer Erobreren fra
Kastilia af Samuel Shellabarger ind i spalten “Vi anbefaler”; Sandemose opremser ganske vist en række bommerter, som man skulle tro ville diskvalificere
bogen totalt, men den vinder ved at have “alle røverromanens rette egenskaper
[...] tvilsom psykologi, sadisme, mord og all slags brann.” (Aktuell nr. 6, 20/3
1948). Det fremgår tydeligt, at anmelderen har moret sig gevaldigt, og forfatteren prises for at være gennemført ulitterær (jf. Sandemoses interesse for Reisen
til New Zealand).
På den anden side finder man mange år senere en passage i Murene rundt
Jeriko, der udtrykker større ambitioner: “Jeg hadde i en årrekke tenkt på en fornyelse av den gamle røverromanen og stilte to krav til den, – at den skulle holde
psykologisk og handle om jevne mennesker [...]” (s. 46). Som Johannes Væth har
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redegjort for (På sporet af Sandemose, s. 130-137), hentydes der til En torpedo under
arken, der gik som føljeton i Morgenposten 1952-1953 og først udkom i bogform
som Mytteriet på barken Zuidersee tre år efter Murene rundt Jeriko. Sætningen om
“jevne mennesker” som hovedpersoner har naturligvis gyldighed, men umiddelbart vil man næppe tænke på hverken fornyelse eller røverroman. Ifølge
notatet fra 1953 skulle føljetonen betragtes som en kladde (se p. 156); der blev
ikke lejlighed til en bearbejdning før udgivelsen i bogform, men det er tvivlsomt, om en sådan ville have betydet en realisering af de omtalte ambitioner.
Litteratur: Erkendelse eller underholdning?
Blandt artikler med mere generelle betragtninger over litteratur og kritik fra
denne periode er allerede nævnt “Dikteren og temaet”. Et par måneder efter
offentliggørelsen af denne varieres temaet i “Subjektivt” (Aktuell nr. 5, 6/3 1948)
og kobles her sammen med erindringen om at have været en fremmed i miljøet: Ungdommens kunstneriske ambitioner sættes over for Jantes krav om konformitet og ordnede økonomiske forhold, hvilket vil sige, at en forfatter vel til
nød kunne accepteres, hvis han ellers var velbjerget, men ikke en digter som
Sandemose, der fulgte sin egen vej.
Artiklen er stedvis præget af bitterhed (i erindringsbilledet); man finder tillige en høj grad af selvhævdelse i beskrivelsen af at finde det, som kaldes “de
brukbare våpnene i kampen for tilværelsen”; og når der henvises til Arnulf
Øverlands udtalelse om, at han (Øverland) ikke plejer omgang med idioter, er
der ingen tvivl om, at citatet også skal udtrykke Sandemoses holdning. Men
dels lyder det pænere, når en anden udtaler det, dels er det altid en fordel at
hive en autoritet frem.
Lidt over halvdelen af teksten udgøres af ovenstående tilløb til, hvad der er
dens egentlige emne, nemlig litteraturkritik: “En dårlig bok fornedrer deg på
samme måten som et dårlig menneske gjør det. Livet er for kort til å bruke det
på tøv.”
Hvilket er forklaringen på, at en anmelder ligefrem bør være subjektiv.
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Teksten bliver derved Sandemoses klareste udlægning af, at kritikervirksomhed
er ensbetydende med forbrugeroplysning; læserne skal have besked om, hvorvidt det er værd at give pengene ud på den ene eller den anden bog. I sætningen om at kun få kritikere skriver ud fra den problemstilling, at det gælder om at
vejlede dem, der er i vildrede (“så mange bra mennesker med små penger”)
skinner også igennem, at Sandemose ønsker at udbrede kendskabet til gode
bøger til kredse, som ellers måske står fremmede over for litteraturen.22 Hvis
man sammenligner med indledningen, rummer teksten både en håndfast afvisning af det “flade” miljø og en indirekte udtrykt optimistisk tro på, at mange
ønsker at udvide deres erkendelse.
En anden indfaldsvinkel til litteratur og smagsløg finder man i et enquetesvar
i Kvinnen og tiden nr. 4, 15/2 1947. Sandemose, Johan Borgen og diverse andre
var blevet stillet to spørgsmål:
“1) Vil det etter Deres mening være en innskrenkning i åndsfriheten og
en fare for det frie ord om samfunnet fikk midler til å beskytte seg mot
fordummende litteratur i ukebladene og barne- og ungdomsbøkene?
2) Hva kan eventuelt gjøres for å stanse flommen av denne slette
underholdningslitteratur?”
I sit svar fremhæver Sandemose betydningen af ytringsfriheden og skriver
lakonisk, at man ikke kan lovgive om, at en forfatter ikke må være dum; men
desuden giver han udtryk for, at dårlig underholdningslitteratur er et tegn på et
ufrit samfund, hvor de underkuede har brug for dagdrømme.
Den undertrykkelse, som han skriver om i den anden del af svaret, specificeres ikke, men må være af økonomisk og social art, eftersom det jo er pressefriheden, der muliggør udbredelsen af underlødig litteratur. Svaret udtrykker et
temmelig firkantet syn på sammenhængen mellem litteratur og samfund, en
formening om at frihed på alle fronter automatisk resulterer i lutter kunstværker – hvorved Sandemose glemmer, at selv hvis alle former for undertrykkelse
udryddes, vil der jo stadig være forfattere, der
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er mindrebemidlede i hovedet. Hvis tankegangen skal tages alvorligt, må det
desuden betyde, at i “et samfunn av frie mennesker” er der ingen, der overhovedet har lyst til dagdrømmene, hvorefter fabrikanter af den såkaldt fordummende litteratur må søge et andet erhverv.
En bestemt form for underholdningslitteratur, nemlig tegneserier, behandles i
“Når en avis utelukkende er forretning” (Aktuell nr. 25/26, 13/12 1947). Titlen
angiver i sig selv indfaldsvinklen, og teksten kan deles op i tre afsnit: Et signalement af tegneserier, argumenter for forfatterens negative holdning til dem, og
et forslag til forbedring af genren.
Især i indledningen anvendes et skarpere ordvalg end i enquetesvaret, både
hvad angår læsere og læsestof: “Analfabeter og ignoranter” stilles over for den
kulturbærende minoritet, inklusive forfatteren, og store dele af pressen fodrer
“den svakt befestede delen av sin lesekrets med svindel og talentløs pornografi.” Efter denne kategoriske salve foretager Sandemose imidlertid lidt af en
retræte med modificerende sætninger, efterhånden i så høj grad, at signalementet bliver uklart, når han kommer frem til, at humoristiske tegneserier i stil med
“Knold og Tot” kan være totalt harmløse.
Når han efterfølgende skal argumentere for sin holdning, griber han tilbage
til det generaliserende ordvalg: “denne forbrytersk ansvarsløse lektyren”, “disse
grovt talentløse, grisete tegningene”, “giftstrømmen”. I dette afsnit drejer det sig
om bekymring for den påvirkning, som børn og barnlige sjæle er udsat for, eftersom de efter forfatterens mening opfatter tegneserierne som virkelighed.
Hermed kommer i første omgang forældrenes ansvar og manglende omtanke
ind i billedet, når de lader deres børn få en urealistisk opfattelse af verden; og
efterfølgende sætter Sandemose tegneserieindustrien og pressen ind i en bredere samfundsmæssig sammenhæng, når der hentydes til et større komplot for at
holde både børn og forældre “nede i uvitenhet og uvirkelighet, fordi slike mennesker er lettest at lede”. Mens det altså i enquetesvaret drejede sig om underkuede med behov for dagdrømme, som forfattere af underholdningslitteratur
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tilfredsstillede, drejer det sig i artiklen om tegneserier om kynisk og systematisk
arbejdende bagmænd med politiske motiver.
I betragtning af hvilke skumle kræfter Sandemose kæmper imod – i al fald
efter egen indbildning – må hans forslag til en højning af tegneseriernes niveau
forekomme lidt verdensfjernt: Dels opfordrer han til boykot af de aviser, der
bringer de værste serier, dels forestiller han sig, at pressen giver sig til at udnytte mediet på en pædagogisk måde, således at man i stedet for “Tarzan”,
“Fantomet” og andre fordummende produkter får serveret Norges historie eller
Darwins evolutionsteorier i tegneserieform.
Dermed bliver det stadig sværere at følge den logiske tråd, selv om artiklen
fra først til sidst drejer sig om tegneserier: Hvis der er adskillige harmløse af
slagsen, således som Sandemose medgiver i det første afsnit, forekommer det
lidt bombastisk, at hele dynen nu skal udskiftes med pædagogik; og hvis der
virkelig er tale om, at en klike er ude på at fordumme befolkningen og tilmed
tjener godt på det, nytter det nok ikke meget at appellere til disse menneskers
samvittighed:
“Det vil koste penger, men heller ikke forbrytelsen er gratis i det lange
løpet. Det ville bli en kulturell oppgave med mange sidevirkninger, hvis
en forlangte både den fullendte tegningen og den språklig uklanderlige
teksten.”
Artiklen munder ud i, at dagens redaktører ikke er sig deres ansvar bevidst,
når de på samme tid hævder betydningen af pressens mission og tillader tegneserier, der medvirker til “forkrøpling av barna”.
At Sandemose har svært ved at nå frem til et helhedssyn, der kombinerer hans
instinktive forsvar for pressefrihed, hans tro på nytten af lødig litteratur, og hans
nøgterne syn på markedskræfterne, ses også i et par andre tekster.
Synspunkterne i enquetesvaret rimer for eksempel ikke med dem, der udtrykkes i “Brev til en sjømann” (Aktuell nr. 23, 12/11 1949): “Villfarelsen at den egentlige litteraturen kan nå alle er et stykke demokratisk
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folkeopplyseri som er kommet aldeles på avveier [...]” Her slår Sandemose sig
til tåls med, at de fleste mennesker er illiterære, og han nærer ingen illusioner
om, at folk kan opdrages/uddannes til at have forstand på kunst; på den anden
side er han ikke spor nervøs for, at åndslivet skulle forsvinde, bare fordi så få
læsere er interesserede i gode bøger.
Også en halv snes år senere er Sandemoses syn på underholdningslitteraturen
afslappet – samtidig med at han udtrykker en vis resignation på kunstens vegne
og igen helt undlader at tage stilling til, hvilken samfundsform der kunne resultere i en homogen læserskare med høje kvalitetskrav. Det drejer sig om epistlen
“Virkelighetens bitre beger” (Aktuell nr. 9, 28/2 1959); anledningen er angiveligt
et brev fra en redaktør med en opfordring til at skrive om den kulørte ugepresse, men korrespondenten er – som i så mange andre tilfælde når udgangspunktet for en epistel er et nylig modtaget brev – sandsynligvis lige så fiktiv som
Ludvig Holbergs i dennes epistler:
“Artiklen ble aldri skrevet. [...] jeg har i blant vært sterkt i tvil om det finnes noe problem i det hele tatt. Noen leser for å møte virkeligheten,
andre for ikke å møte den. De siste har bestandig vært i overveldende
flertall.”
I denne tekst udgår Sandemose fra sin egen læsning som barn og kommer
frem til, at hefterne om Buffalo Bill m.fl. simpelthen var hans indgang til litteraturen, mens andre (flertallet) aldrig voksede fra dem – hvilket han tager med
sindsro, bl.a. via en formodning om, at der i år 1700 næppe var en større procentdel af befolkningen, der interesserede sig for kulturelle anliggender, end i
1959. Ved sammenligningen ignoreres totalt spørgsmålet om analfabetisme og
oplysning, og dettes sammenhæng med datidens samfundsstruktur, så alene i
dette afsnit ses en tydelig forskel fra enquetesvaret fra 1947 og den bekymring
for virkelighedsopfattelsen, der blev udtrykt i artiklen om tegneserierne; og
pointen i epistlen er, at det til alle tider har været markedsmekanismerne, der
har reguleret udbuddet, eftersom man aldrig får

766
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

“noen som helst annen [underholdning] enn den folket selv vil ha.”
Teksten indeholder ingen profeti om, at dette nogensinde vil ændre sig, men
heller ingen pessimistisk formodning om, at litteraturlæsning i form af erkendelsestrang vil blive truet. – De sidste to tredjedele af teksten er holdt i et humoristisk tonefald og indeholder en fantasi om hvilke kvaler, som den kulturelle og
idealistiske epistelforfatter ville få, hvis “en ondsinnet millionær” ville forære
ham et sprængkulørt ugeblad, mundende ud i en nøgtern og forståelig konstatering af, at det faktisk ville være meget rart med et par millioner. Epistlens titel,
der i første omgang ser ud til at hentyde til skellet mellem læsere, der søger virkeligheden, og læsere, der søger dagdrømmen, bliver dermed tillige en selvironisk kommentar: Virkeligheden er – også – epistelforfatterens drømme om masser af penge, og ikke bare hans kunstneriske ambitioner.
I Felicias bryllup indgår epistlen med små ændringer som kapitlet
“Kjærlighetsbladet og kulturens vokter”. Erlings afslappede holdning til emnet
træder her frem allerede i den første sætning: “Skulle han være oppriktig, hadde
han ingen særlig omsorg for kulturen, det kunne bare ta seg sånn ut fordi han
ble litt arg iblant.” (s. 145). Måske ligesom forfatteren til “Når en avis utelukkende er forretning”? Epistlens 1. person ændres i kapitlets indledende afsnit til
“Erling” og “han”, men førsteversionens essayistiske træk skinner igennem:
“Går vi enda lenger tilbake [...]” (s. 145); “La oss si [...]” (s. 146). Lidt senere i
kapitlet ændres pronomenet igen:
“Jeg ville stå med æren, kan De si. [...]
Jeg ville komme til å henslepe et jammerlig liv som Norges ubestridt tåpeligste mann. [...] Jeg ville ikke engang
kunne slippe fra det ved å henge meg
[...]”
(“Virkelighetens bitre beger”).

“Du ville stå med æren, kan du si. [...]
Du ville komme til å henslepe et jammerlig liv som Norges ubestridt tåpeligste mann. [...] Du ville ikke engang
kunne slippe fra det ved å henge deg
[...]”
(Felicias bryllup, s. 146-147).
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Selv om “du” jo svarer til det danske “man”, fungerer det også som overgang
til det næstsidste afsnit, hvor epistlens “jeg” dukker op. Kapitlet er et af adskillige, der byder på sammenfald mellem Sandemose og Erling; det manglende
episke indhold resulterer imidlertid ofte i diverse krumspring, når tekster fra
Aktuell skal indpasses som Erlings refleksioner.
I en af sine sidste epistler ser Sandemose lige så afslappet på spørgsmålet som
i “Virkelighetens bitre beger”/”Kjærlighetsbladet og kulturens vokter”; det drejer sig om “Overtro om lærdom”, hvori han med udgangspunkt i diskussionen
om 9 års obligatorisk skolegang skriver, at “kulturen har nådd høydepunkter
hos hele folkeslag som hverken har kunnet lese eller skrive. [...] Hvis alle la an
på å sikre seg litterær dannelse, ville vi alle være til rottene.” (Aktuell nr. 16, 17/4
1965).
Men i forbindelse med enquetesvaret i 1947, “Når en avis utelukkende er forretning” og “Brev til en sjømann” er det ovenfor nævnt, at Sandemose har svært
ved at nå frem til en helhedsvurdering af emnet; dette ses, hvis “Virkelighetens
bitre beger”/”Kjærlighetsbladet og kulturens vokter” sættes over for “Det folk
vil ha” (Aktuell nr. 29, 2/7 1960). Sidstnævnte epistel er en (slags) anmeldelse af
Mickey Spillanes Det ble ingen morgen (originaltitel One Lonely Night). Ligesom i
de mest frådende anmeldelser fra 1940’erne gives eksempler på idiotisk handling, firkantet personkarakteristik m.m., men Sandemoses angreb går mest på, at
bogen er rendyrket spekulation: “Grisen Mickey Spillane”, som andetsteds i
epistlen også kaldes for psykopat og undermenneske, er udelukkende ude på at
sælge en vare, og derfor er sproget primitivt.
Titlen og et par sætninger i teksten udtrykker ikke stor tillid til åndsevnerne
hos Spillane-fans, der tilsyneladende kun er ude på at læse om blod og sex; “Det
folk vil ha” kan ses som en opgivende konstatering af gennemsnitslæserens
smag og af en profitabel alliance mellem en skrupelløs forlægger og en udspekuleret skribent; men forargelsen hos epistelforfatteren tager også en anden
linie, når han irriteres over, at Spillane-bøger er “lovlig lesning” på grund af
deres tynde moralske
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fernis, samtidig med at myndighederne jager “såkalt pornografisk litteratur”.
Når der i teksten også henvises til Morten Korch og dennes indbringende produktion af “falske folkelivsskildringer”, er de ikke-udtalte konklusioner desuden, at oplagstal og kunstnerisk kvalitet står i omvendt proportionalt forhold til
hinanden, samt at flertallet af læsere foretrækker skildringer, der ikke har noget
at gøre med virkeligheden.
Fra Aktuell til Årstidene
Tre af hovedartiklerne i Aktuell indgår senere i Årstidene: “Andr eas
Markusson”, “Mitt navn er Henry Pulham” og “Saken mot Almqvist”.
“Andreas Markusson” (Aktuell nr. 9, 1/5 1948) giver en generel beskrivelse af
forfatterskabet med vægten lagt på en rosende omtale af Markussons bøger om
læstadianismen – omend Sandemose i den første tredjedel af teksten benytter
anledningen til at sige en del om sin egen udvikling som forfatter under dække
af, at han skriver om forfattere i almindelighed23 (jf. om anmeldelser p. 490-493).
Bøgerne fra Lofoten rangeres på grund af en for tydelig pædagogisk pegefinger
ikke lige så højt, men alt i alt roses forfatteren for “stoff, fortellerglede og sannhetskjærlighet.”
Det meste af artiklen indgår i “Gjensyn med Jante” (Årstidene hefte 6), hvoraf
næsten 50% består af tekster, der tidligere er trykt i Aktuell. Rammen er et besøg
i Nykøbing i 1953, men visse afsnit foregår på andre tidsplaner, bl.a. 1948 (se p.
787-790), og der er desuden nogle barndomserindringer og digressioner.
I “Gjensyn med Jante” udspringer omtalen af Markusson af en refleksion over
dødsfald blandt venner og bekendte. Denne fører til “forrige høst” (1952) og en
erindring om et besøg af Markusson på Kjørkelvik, hvorefter der følger en så at
sige ordret gengivelse af de første to tredjedele af artiklen i Aktuell. Derimod er
de kritiske afsnit om Lofoten-bøgerne helt udeladt, sandsynligvis for at der ikke
skal rokkes ved den meget positive beskrivelse i indledningen. I “Gjensyn med
Jante” er Markusson den ene af de outsider-typer inden for litteraturen, som
Sandemose gerne vil gøre opmærksom på; den anden er Trygve Gulbranssen
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(se kap. 14 note 71), og Sandemose sidestiller de to med hensyn til kritikernes
nedladende og uretfærdige behandling (Årstidene hefte 6, s. 20-21).
Den næste tekst, som anvendes, er “Mitt navn er Henry Pulham” (Aktuell nr.
16, 6/8 1949), en anmeldelse af John P. Marquands roman. Mens “Andreas
Markusson” som nævnt indgår i en længere tekst, optrykkes anmeldelsen som
et selvstændigt kapitel i Årstidene hefte 9/10 under titlen “John P. Marquand”;
de eneste ændringer, der er tale om, er at et par linier er strøget og et par andre
tilføjet, og via en parentes et sted gør Sandemose selv opmærksom på, at teksten
er af ældre dato: “Mens dette blir skrevet (1948) [...]” (s. 111; 1948 skal være
1949).
Årstidene er gennemgående velkomponerede hefter, men dette kapitel forekommer at falde udenfor, og placeringen ser ud til at være temmelig tilfældig:
Efter “En farlig sjømann” (se p. 400-402) og før ni tekster med baggrund i
Canada-rejsen (se p. 331-332). I modsætning til “Andreas Markusson” drejer det
sig om en enkelt roman, ikke om et overblik over et helt forfatterskab; teksten er
i december 1953 helt uaktuel som anmeldelse, og ville for den sags også have
været det allerede i hefte 1 fra december 1951; der er ikke tale om, at Sandemose
har ændret mening om bogen og derfor har følt behov for at få den reviderede
opfattelse på tryk; og romanen er tilsyneladende det eneste, Sandemose har læst
af Marquand, som overhovedet ikke nævnes andre steder.
Men når teksten er det ene af to eksempler på, at en anmeldelse fra 1945-1949
optrykkes – og som det fremgår af de foregående sider, var der rigeligt at vælge
imellem – må der være en god grund til det. Kan bogens handling så give et
fingerpeg?
Mitt navn er Henry Pulham indeholder Pulhams refleksioner omkring familieliv og karriere; impulsen hertil er, at han skal skrive et bidrag til en jubilæumsbog for sin studenterårgang. Pulham tilhører en velstående, højborgerlig familie
i New England, og efter et kortvarigt forsøg på oprør mod familiens normer, og
en samtidig stormende forelskelse i en pige fra et andet miljø, bliver hans tilværelse grå og præget af konventioner.
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Hans ægteskab er ikke just præget af lykke, og børnene bliver fremmede for
ham – de tilhører en ny tid, mens han selv er en sidste repræsentant for “den
døende eliten, den som kjente ansvar langt uten for seg selv, og som trodde på
borgerskapets misjon”, som det opsummeres i anmeldelsen. Citatet er en af flere
sætninger, der viser, at Sandemose koncentrerer sig om hovedpersonens borgerlighed og agtværdighed.
New Englandsk højborgerlighed – hvordan kan dette motiv i den grad fascinere Sandemose? Det fremgår måske ikke klart af anmeldelsen, men hvis man
læser bogen, er der ingen tvivl: Pulhams miljø er i enestående grad en parallel
til Jante og giver ikke Jante noget efter, hvad angår kravet om konformitet og
snæversyn. Pulhams meget beskedne forsøg på at være anderledes slår omgivelserne med samme skræk, som når Sandemoses hovedpersoner gør oprør
mod arbejderklassens Jantelov. Først og fremmest gælder det om at være pletfri,
og for at være det er man nødt til at tage skyklapper på og undertrykke alle personlige følelser.
Jante eller Jantelov nævnes overhovedet ikke i anmeldelsen, men der er ingen
tvivl om, at Sandemose i romanen har set sine egne teorier om miljøets undertrykkelse omsat til New Englands velstående middelklasse. Pulham bliver et
skrækbillede: Den Espen, som ikke brød ud.24 – Ovenstående tydeliggør ikke,
hvorfor Sandemose venter helt til 1954 med at genoptrykke teksten, men en
mulig forklaring er, at han på dette tidspunkt er i gang med 1955-udgaven af En
flyktning krysser sitt spor og derigennem atter er sporet ind på forholdet mellem
miljø og individ.
Også optrykket af “Saken mot Almqvist” (Aktuell nr. 22, 1/11 1947; i Årstide ne hefte 13 er titlen “Carl Jonas Ludvig Almqvist”) kan forekomme underligt.
Det drejer sig om en anmeldelse af A. Hemming-Sjöbergs Rättegången mot C.J.L.
Almqvist – som udkom i 1929, så allerede i 1947 er Sandemose sent på den; han
forklarer omtalen med, at han har læst bogen talrige gange, men kan der være
andre begrundelser for, at han ligefrem vælger at genoptrykke den?
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Ligesom det er tilfældet med “John P. Marquand” er “Carl Jonas Ludvig
Almqvist” temmelig fritsvævende i Årstidene; og mens bogen om Henry Pulham
ved nærmere eftersyn nok kunne forekomme interessant i lyset af Sandemoses
forfatterskab, kommer der flere spekulationer med i spillet, når det gælder
Almqvist.
Sandemose skriver, at for at en bog kan havne i ens personlige skattekiste “må
den ha utløst noe viktig, den må ha gitt vesentlig kunnskap, den må ha understøttet leserens livsholdning (vi søker ikke bøker som rokker livsholdningen
vår, det er løgn!)” Det er en noget ensporet indfaldsvinkel til læsning, og man
kan godt finde andre Sandemose-citater, der siger præcis det modsatte.
Men hvis man i dette tilfælde vil gætte på, hvad bogen om Almqvist må have
udløst, er det nødvendigt at gå til biografien: Almqvists økonomiske uføre,
håndsrækninger fra familie og venner, hans bedrageri – der er slående paralleller til Sandemoses eget liv, ikke mindst tiden umiddelbart før emigrationen.
Hvad angår et andet mørkt punkt i Almqvists liv, skal man vare sig for at
blive ført på vildspor af Sandemose-myterne: Almqvists forsøg som giftblander
var reelle nok, hvorimod mordet på John Wakefield skal henregnes til fiktionen.
Bigami? Her var Almqvist skyldig, mens Sandemose holdt sig på den rigtige
side af den juridiske grænse i sit dobbelt-familieliv i slutningen af 1930’erne og
i skilsmissen fra den intetanende Dagmar med baggrund i den norske eksilregerings provisoriske lovbestemmelse, der gik under øgenavnet bigami-paragraffen.
Og hvad gjorde Almqvist, da problemerne blev for overvældende? Han flygtede. Først flygtede han til USA, og senere flygtede han tilbage til Europa – jf.
Sandemose og Canada, Norge,25 Newfoundland, Caribien, Sverige...og indimellem hans fantasi om at vende tilbage til Danmark.
Endelig er der visse træk ved Almqvist, som Sandemose opholder sig ved:
Han var overbevist om sit eget digterværd, følte sig hævet over andre – og samtidig var han fej.
Kort sagt er der masser af identifikationspunkter. Samtidig med at Sandemose
bliver stadig dygtigere til at flette selvbiografi
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og fiktion sammen til en efterhånden uigennemskuelig blandingsform (jf. kap.
15 og teksterne om 1938-rejsen), formår han at give et selvportræt i tilsyneladende nøgterne tekster.
Utopien om matriarkatet
I “Matriarkat” (Aktuell nr. 6, 20/3 1948) tager Sandemose skridtet videre fra de
tekster i Friheten, der omhandler kvindelige forfatteres situation og som profeterer en ny kvindeskildring i litteraturen.
Artiklen indeholder ingen henvisninger til forfattere eller bøger, selv om man
i omtalen af mødres holdning til krig ser et tydeligt ekko af anmeldelsen af Nini
Roll Anker (Friheten, 8/11 1945). Derimod er “Matriarkat” et opgør med mandens undertrykkelse af kvinden; og Sandemoses solidaritet med det andet køn
er så udtalt, at mange af hans sætninger nemt kunne være brugt af feminister i
debatten 25-30 år senere.26 Han går nærmest bodsgang på hankønnets vegne, og
teksten oser af, at det drejer sig om en gammel mandschauvinist, der er kommet
på renere tanker: Mændene er skyld i, at verden er kulret, og hvis kvinder sad
på magten, ville der aldrig være krig – i forbindelse hermed foreslås kønskvotering i Stortinget, men i et andet afsnit hedder det mere drastisk, at mænd helt
burde fordrives fra politik.
En af pointerne i teksten er imidlertid, at kvindens frigørelse også vil føre til
mandens – ikke i økonomisk eller social henseende, men i psykologisk, eftersom
han så vil kunne leve uden det pres, som kønsrollerne lægger på ham, eller “tillærte mannlige latterligheter”. I sin iver efter at fremme forholdene foreslår
Sandemose endvidere, at den fulde forældremyndighed skal være moderens,
eftersom hendes opdragelse er bedre for børnene og fører til et sundere samfund.
Teksten er præget af to ting, der er indbyrdes forbundet: En utopi – og en skrigende mangel på logik. Sandemose lever sig så meget ind i utopien, at han overser elementære vanskeligheder i forbindelse med dens gennemførelse og skriver om inkommensurable ting. Desuden benytter han flittigt argumentationskneb for at få læseren til at hoppe med på vognen; teksten indeholder adskillige
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generaliseringer og forskellige udtryk, der skal virke appellerende: “innlysende
fornuftig”, “jo”, “komplett urimelig og imot enhver logikk”, osv.
Sandemose pointerer, at artiklen er skrevet “uten antydning av spøk”, så det
vil være synd for ham at diskutere dén side af sagen. Derimod skal det nævnes,
at selv om den som ovenfor anført kan ses som en videreudvikling af nogle
anmeldelser, får man besvær ved at finde prøver på dens teser i epistler i samme
periode; og når det så kraftigt hævdes, at kun mor og barn hører sammen,
dementeres dette af de sørlandsbreve, som udførligt redegør for tvillingernes
opdagelse af tilværelsen på Kjørkelvik.27 Derimod kommer utopien i “Matriarkat” til udtryk i En palmegrønn øy, der udkommer i 1950 (se p. 814-820), men blev
påbegyndt under rejsen i 1938 og færdigskrevet i krigens første år – hvilket
umiddelbart kunne tyde på, at ideerne har slumret i Sandemose, før de publiceres så bombastisk her i 1948.28
Artiklen “Luftstek og vindboller” (Aktuell nr. 19, 18/9 1948) indeholder en diskussion af Det biokratiske manifest af Arne Duve, Knut Hesstvedt og Einar Moen.
Denne pamflet får en ublid modtagelse af Sandemose, som ud over at påpege
nogle logiske mangler hæfter sig ved forfatternes opfattelse af kvindelige og
mandlige egenskaber, karakteriseret som gammelromantiske vrangforestillinger. Som led i argumentationen mod disse nævnes diverse kvindelige forfattere,
der har gjort op med mandlig chauvinisme og undertrykkelse; men tilsyneladende glemmer Sandemose, at han i “Matriarkat” benytter sig af helt lignende
stereotyper, når han regner med, at kvindernes solo-opdragelse af børnene vil
føre til en bedre verden.
Andre hovedartikler
Af de lidt over 50 hovedartikler i perioden 1947-1950 er der en halv snes stykker, som ikke omhandler et litterært emne. Typografisk skiller hovedartiklen sig
som nævnt altid ud fra sørlandsbrevet ved, at sidstnævnte er trykt i kursiv; indholdsmæssigt er forskellen, at sørlandsbrevene tager udgangspunkt i
Sandemoses person, koncentreret om livet på Kjørkelvik, mens de hovedartikler,
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der ikke har litteratur som indfaldsvinkel, omhandler emner af mere generel
karakter, for eksempel norsk presse og retsopgøret.29 I to af teksterne finder man
sætninger, der peger frem mod detaljer i Varulven og Felicias bryllup.
“Med en møllestein om halsen” (Aktuell nr. 24, 29/11 1947) omhandler børnemishandling. En af de case stories, som nævnes i teksten, drejer sig om den danske straffefange og morder William Brorson, der var udsat for årelang mishandling og som alumne på et katolsk børnehjem blev pisket fordærvet af to nonner.
Brorsons forbrydelser og lange fængselsstraf er et kendt kapitel i dansk retshistorie, men efter kort at have redegjort for hans kriminelle løbebane konkluderer
Sandemose:
“En trenger ikke å være noen stor detektiv for å se hvem morderen er,
de er to stykker, de to barmhjertige søstrene fra mørkeloftet. De to var
det som lyste langt inni den stakkars guttens formørkede sjel i et bål av
hat og hevnlyst.”
Det er et ønske om at se bag om juraen, der får Sandemose til at undersøge
opvækstbetingelserne og i realiteten frikende Brorson.
Ved Erlings gensyn med Gulnare i 1946 fornemmer han kun, at forældrene
har knust hende ved deres mishandling i 1915, men da han står ved hendes grav
og definitivt tilkendegiver, hvem Felicias morder er, må han sin vane tro søge
endnu længere tilbage i spørgsmålet om Felicias morder: “Han visste tydelig
hvem som myrdet Gulnare dengang i hennes yngste år, Varulven tok henne.”
(Felicias bryllup, s. 28). I dette tilfælde er det barnet Gulnare, som på grund af forældrenes behandling af hende har kunnet udvikle sig til fru overlærer Kortsen.
– På dette tidspunkt må Erling også bebrejde sig selv for medskyld i Felicias
død, for hvis han havde efterkommet hendes ønske om at flytte til Venhaug,
havde hun ikke været prisgivet de mørke kræfter. At årsagskæden bliver kompliceret, rokker imidlertid ikke ved, at forældrenes mishandling af Gulnare satte
hende i stand til senere at blive morder.
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“Frihetsbegrepet” (Aktuell nr. 7, 3/4 1948) er stedvis uklar, men udtrykker en
opfattelse af, at personlig frihed er et begreb, der er forskelligt fra land til land,
og at der alle steder er en kombination af tvang og frihed: Hvad befolkningen i
ét samfund ville opfatte som et indgreb, bemærkes ikke af indbyggerne i et
andet politisk system, eftersom de er vokset op med nogle givne spilleregler –
og vice versa. Ifølge Sandemose betyder det, at folk altid vil prise friheden i
deres eget land og hæfte sig ved den manglende frihed andre steder.
Denne opfattelse, kædet sammen med ideen om at vaner og spilleregler i et
samfund per definition garanterer for sikkerhed og tryghed, lyder rygende skør.
Det er for eksempel svært at se, hvorfor der gennem århundrederne så har været
revolutioner, kamp for frie forfatninger, modstand mod kolonistyre osv., for ifølge teksten burde man jo bare stille sig tilfreds med de omtalte spilleregler og føle
sig fri uanset hvilke restriktioner, de måtte indeholde. 30
Teksten bærer præg af at være skrevet under den kolde krig, og i visse afsnit
genkender man fanebæreren fra Friheten. USA siges at være i en beklagelig situation hvad angår frihed på grund af kapitalens magt og racediskrimination,
ligesom McCarthy-forhørene vidner om mangel på ytringsfrihed. Vedrørende
sidstnævnte emne hedder det, at den egentlige forskel mellem norsk og russisk
ytringsfrihed er, “at vi bruker oss på dem for deres, mens de pent lar oss stelle
med vår som den er.” I denne beskrivelse af at ytringsfrihed er et svævende
begreb, ignorerer Sandemose dermed, at det dels var fuldt lovligt at tage til orde
mod McCarthys forrykte korstog, dels at der var mange, der gjorde det; og når
det drejer sig om sammenligningen mellem Norge og Sovjetunionen formår han
at gøre en nødvendighed til en dyd.
Pointen i teksten er, at heller ikke det demokratiske Norge går ram forbi:
“En norsk borger skal hjelpe til med å underholde en prest. [...] Det er
ikke religionsfrihet i Norge, men tvangen er
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gammel og tilvant, de fleste merker den ikke. En franskmann, en amerikaner eller russer ville ikke tro sine egne ører hvis noen bød ham en slik
utrolig tvang.” (Sandemoses fremhævelse).
Denne relativistiske tankegang går gennem hele teksten, som sagt også hvad
angår ytringsfrihed – eller (tilsyneladende) mangel på samme – i forskellige
økonomiske systemer, hvorved Sandemose kommer i den ejendommelige situation, at han siger god for politiske tiltag, som der er ingen tvivl om, han meget
ville have frabedt sig gik ud over ham selv.
Den eneste definition, som han fremkommer med, er udtrykt i tekstens slutning; her bliver han pludselig – og inkonsekvent – kategorisk, når han opstiller
nogle elementære og generelle retningslinier. På den ene side broderer han på
en ultrakort lykkeformel, nemlig “Pass deg sjøl” fra et lidt tidligere sørlandsbrev
(11/1 1947), og på den anden side er vi fremme ved koblingen til Varulven:
“[...] de kravene mennesker stiller
over alt på jorden for å kunne leve et
tålelig liv [...] er sikkerhet for liv og
helse, sikkerhet mot utbytting og vilkårlighet, og endelig nedbryting av
fordommer slik at mennesker her og
alle andre steder får lov uten innblanding å gjøre akkurat hva de vil, så
lenge de ikke skader noen andre.”
(“Frihetsbegrepet”).

“Den sikreste vei fram imot å få leve
et liv slik som vi ønsker, er at vi innrømmer andre samme rett – og husker godt på det hver gang vi selv tar
den. [...] Vi må ha dette stadig våkne
vaktholdet i oss: Hvorfor har jeg noe
imot at den eller den gjør dette eller
hint? Raker det egentlig meg? Gjør
han meg noen skade med det? Vi må
alltid tvinge oss tilbake til dette ene:
Alt er tillatt som ikke øver press på
andre.”
(Varulven, s. 285).

Vi er her ved slutningen af Erlings lange monolog i kapitlet
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“En mann uten livsanskuelse”, og passagen diskuteres i de fleste analyser af
Varulven. Carl-Eric Nordberg mener temmelig dramatisk, at selv om det drejer
sig om etisk formel, udtrykker den en ekstrem og farlig grad af individualisme,
som vil bygge murer mellem mennesker (Sandemose, s. 270); Frederik Nielsen ser
mere nøgternt udtalelsen som et selvopgør og et led i erkendelsen af den indre
varulv (Sandemoses ansigter, s. 209-210); og Jorunn Hareide hævder, at den udgør
en af flere inkonsekvenser i romanens norm, eftersom Erling andetsteds advarer mod, at netop isolation resulterer i vold og krig (Høyt på en vinget hest, s. 256257). Men dels kan det diskuteres, om der virkelig er tale om en afgørende
inkonsekvens (se Edvard Beyers indlæg ved doktordisputatsen på Universitetet
i Bergen, Edda hefte 5, 1980); dels kan Erlings bemærkninger opfattes som en del
af den dialektiske fremstilling, der gør ham til en overbevisende romanperson,
i stedet for at ses som en svaghed ved bogen. (Se endvidere p. 886-890).
Under alle omstændigheder er det tydeligt, at Sandemose overlader sit ti år
gamle ordvalg til Erling; men eftersom udgangspunktet skifter fra det politiske
grundplan til det individuelle, står den ældre tekst som en hyggelig formålserklæring, der kunne gælde for næsten alle partier, mens Erlings (mangel på)
livsanskuelse udtrykker et simpelt ønske om at få lov til at leve, som han nu
ønsker det, og en udtalt skepsis over for normglade systembyggere. Han vil
gerne være fri for at blande sig, og der er tydeligt nok meget lidt, som rager
ham.31
SØRLANDSBREVE 1945-1950
I tidligere kap. er der henvist til detaljer i nogle af sørlandsbrevene, for eksempel vedrørende 1938-rejsen. På de følgende sider gives en opsummering af,
hvordan de i alt cirka 100 tekster beskriver livet på Kjørkelvik gennem perioden.
Allerede det første sørlandsbrev (Aktuell nr. 13, 1/12 1945) indeholder de fleste af de ingredienser, som man hurtigt kommer til at forbinde med denne
Sandemose-genre: Naturiagttagelser, lykken ved at have fundet Kjørkelvik,
kommentarer vedrørende
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husdyrhold og fiskeri (herunder udtalt tilfredshed ved at være selvhjulpen),
erindringsglimt, et par henvisninger til litteratur,32 en lille anekdote, samt præget af umiddelbarhed og aktualitet (“Jeg er nettopp kommet hit igjen [...]”) Hvis
man sammenligner med senere sørlandsbreve, mangler der egentlig kun skildringen af familielivet, først og fremmest af tvillingerne – madame, som Eva
Sandemose ofte omtales, dukker hyppigst op som en forstandig, let ironisk og
altid overbærende husfrue med et praktisk håndelag, og når svigermor er på
besøg, beskrives hun som hjælpsom, konservativ, og med hang til skepsis over
for svigersønnens evner; denne erkender da også, at hans kone har giftet sig
“under sin stand” (23/8 1947).
Adskillige af sørlandsbrevene dukker senere op i Årstidene, enten som selvstændige kapitler eller i længere tekster, andre indgår med større eller mindre
ændringer i Alice Atkinson og hennes elskere (se p. 809-814), og også i de sidste års
epistler i Aktuell ser man spor af dem.
Føljetonpræget
Selv om fællesbetegnelsen er breve, er teksterne ikke direkte stilet til en fiktiv
korrespondent (bortset fra en enkelt, 7/12 1946). På adskillige punkter fremtræder de snarere som en føljeton om en ægtemand, far, forfatter, husmand osv.; og
denne føljeton er beregnet for en trofast læser gennem hele forløbet, forstået på
den måde, at hvis nye abonnenter støder til i for eksempel 1947, kommer de
ganske vist hurtigt ind i handlingen og kan nemt følge med, men de mangler
nogle forudsætninger for at få fat i alle detaljer. Sandemose regner med denne
trofaste læser i samme grad, som han gør i forbindelse med anmeldelserne i
Friheten (jf. p. 746-749).
Føljetonpræget i Aktuell er særlig tydeligt i to henseender. Den ene gælder årstidernes skiften, når læseren oplever stjerneklare frostnætter, isen der bryder op,
forårets frodighed osv.; den anden gælder tvillingernes udvikling, eftersom man
følger dem, fra de er blebørn, indtil de ræsonnerer snusfornuftigt med mor og
far. Men også på andre punkter drejer det sig om forløb;
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for eksempel hedder det i det første sørlandsbrev, at der snart kommer en hund
til stedet; fjorten dage senere hører Nelly med til husholdet (15/12 1945), og den
får et par kommentarer med på vejen også i den næste epistel (12/1 1946). Nelly
– og de senere anskaffede hunde – følges nøje gennem årene;33 det samme gælder for hønseholdet og duerne, men de grundigste beskrivelser helliges ponyen
Låke. Ikke alene følger man dens vækst (til en beskeden højde), men man hører
også om, hvordan den tilvænnes til at være pak- og trækdyr, ligesom der gennem årene er talrige spekulationer, om den skal kastreres – hvilket det ender
med (21/1 1950). En mere kortvarig optræden gør den hylende gris Fredrik
(10/8 1946), som et par måneder senere er blevet godt fed (5/10 1946) og ved
juletid ligger i saltkarret: “Når jeg hemmelig går ned i kjelleren og løfter låkket
for å se på de jordiske levningene til Fredrik, fuktes øinene mine og jeg blir fullstendig poetisk.” (25/1 1947).
Modtageren af sørlandsbrevene kan følge med i adskillige andre aspekter af
livet på Kjørkelvik, i det mindste hvis han/hun gemmer på udklip eller har en
glimrende hukommelse.
Spekulationer om, hvordan tomaterne gror i Sandemoses fravær (7/8 1948),
følges ganske vist til dørs i det næste nummer (21/8 1948), og et løfte om at tage
et opgør med “de vantro som vil legge påsken fast etter solåret” indfries i den
følgende epistel (17/4 1948, henholdsvis 1/5 1948). Det kræver mere åndsnærværelse at følge med i andre forløb: 15/12 1945 ærgrer Sandemose sig over, at
han ikke har en haglbøsse, så han kan gøre kål på de tyvagtige ræve. 29/6 1946
har han fået et våben tilsendt som gave fra Svalbard og kan derpå udfolde sig
som jæger med samme sikre håndelag, som fremtræder i artiklerne fra
Canada,34 indtil man tre år senere igen hører om denne “gave av sysselmannen
på Svalbard” (23/7 1949). Udredningen af sørlandsdialektens betegnelser for
fiskearter og den geografiske afgrænsning af Sørlandet strækker sig over næsten tre måneder (29/11 1947, 10/1 1948, 21/2 1948); og det er nok også tvivlsomt, om læseren 3/4 1948 kan huske, at Sandemose 7/2 1948 var travlt optaget
af det uløselige problem om cirklens kvadratur.
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Føljetonpræget har en særlig effekt i sørlandsbrevet 6/9 1947, der er en kriminalparodi med titlen “Mordet” og således skiller sig ud fra de øvrige. Ifølge
Aksel Sandemose og Skandinavien er teksten skrevet af Anders Hagerup, mens kun
illustrationen er af Sandemose; dette kunne læserne af gode grunde ikke ane et
ord om i 1947, men de må have syntes, at forfatteren her blander sine faste ingredienser på en ny måde og ikke bare parodierer krimi-genren, men også sig selv:
I teksten finder man en sproglig iagttagelse (“augustsolen, som tørstet efter å bli
hunkjønsform”), Låke (“En liten hingst stod med hodet inn ad det åpne vinduet og humret lakonisk”), ombygning (“Planlagt verranda” på tegningen) og en
hyggelig sejltur til Sørlandet.
Kjørkelvik
Midt i skiftende vejrlig, skiftende husdyrhold og ombygninger er Kjørkelvik
en nogenlunde konstant størrelse. Allerede i det første sørlandsbrev hedder det,
at en drøm er gået i opfyldelse, og at Sandemose er kommet hjem; samme tanke
udtrykkes talrige gange senere, og når Kjørkelvik opfattes som det jordiske
paradis, hvor der er sammenhæng i tilværelsen og elementet af gentagelse er
positivt, er den geografiske modpol Oslo, mens den sjælelige er flygtningetiden,
hvor drømmen om et Kjørkelvik blev undfanget.
Forfatteren langt ude på landet rejser højst nødigt til hovedstaden. Kun meget
presserende ærinder eller møder får ham til at tage af sted, og livet dér fylder
ham med undren, dels over at Oslo-boerne kan holde ud at færdes i den grå by,
dels over at han selv kunne leve der i så mange år og finde behag i larm og caféliv.35 Engang var den et smukt sted, nu omfatter han den nærmest med had
(23/2 1946), eller han har været væk fra den så længe, at han er fremmed over
for bymenneskers reaktioner og havner i sære situationer (9/3 1946).
Samtidig med at forfatteren bliver fremmed over for aspekter af sit tidligere
liv, antager Kjørkelvik i glimt nye dimensioner. Den grundlæggende opfattelse
af det som et smukt beliggende husmandssted ændres ikke, men nu og da ses
livet dér tillige
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under historiens synsvinkel: “Et folk av jegere og fiskere måtte finne hit inn [...]”
(27/7 1946) – jf. beskrivelsen af Erlingvik i Varulven; der er en stærk følelse af
samhørighed med “de utallige fedrene og mødrene i slekten”, når Sandemose
om aftenen tager hesten ind, ser efter ild og lys osv., og dermed gør ting, som
har været vanebestemt gennem generationer (14/6 1947).36 I tråd hermed bliver
det umuligt at opfatte forældrene som døde – eller fordi de lever i tankerne, er
de nu nærmere, end dengang de var i live (17/4 1948).
Besjæling fremtræder også i et par sørlandsbreve, for eksempel når Kjørkelvik
udtrykker misbilligelse over, at Sandemose kan nænne at rejse væk (6/3 1948 og
15/10 1949), og når det hedder, at der i et hus hænger noget igen af det, som dets
beboere har følt og tenkt: “Huset har sett og kjent sine beboere for lenge til å gi
avkall på dem.” (30/4 1949).37 I Murene rundt Jeriko opsummeres ovennævnte
tankegang: Landskabet omkring Kjørkelvik siges at være besjælet i historisk forstand, hvilket vil sige med bevidstheden om, hvordan stenaldermennesker har
haft deres dagligliv på stedet (s. 108-109). Hvad angår huset, som lever, vælger
Sandemose at udtrykke sig med en anden forfatters ord, eftersom de sidste ord
i bogen er et citat fra All Passion Spent af Victoria Sackville-West.
Der udtrykkes ikke på noget tidspunkt fortrydelse over at være flyttet langt
ud på landet, men i nogle af de senere sørlandsbreve finder man en mere nøgtern holdning end i de første. 20/9 1947 er det ved at være for meget af det gode
med vandbæring fra Dalsvannet, eftersom brønden er tørret ind, ligesom
rekordhøsten af æbler er besværlig. Betragtningerne følges op 18/10 1947, hvor
de mange æbler stadig plager familien, og teksten desuden indeholder en lille
formaning til de gæster, der kommer fra byen og kortvarigt ser landlivets glæder: “Men – det fins ikke noe paradis. [...] Hele byrden ved å leve, den fins på
Kjørkelvik så vel som andre steder.” Her er byrden af eksistentiel art, men et års
tid senere gives konkrete eksempler i en diskussion om at vende tilbage til naturen; de fleste, der drømmer om det, har kun kortvarige – og dermed ubrugelige
– erfaringer fra ferier på
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landet, hvorimod det hovedsagelig drejer sig om “å unnvære moderne komfort
og [kunne] påta seg kropslig slit. [...] Dyr skal ha mat, de kan ikke vente til et
menneske får lyst å gi dem det.” (13/11 1948).
De første sørlandsbreves idylliserede begejstring over huset korrigeres også i
et par tempi. 4/9 1948 kommenteres gulve og vinduer i negative vendinger, og
6/8 1949 er der en mere udtømmende statusopgørelse. Ikke alene får efterårsvejret 1945 dårlig karakter pr. efterbevilling, men man hører også som noget nyt,
at huset var så utæt, at familien den første vinter kun kunne overleve ved siden
af ovnen eller i en seng. Den gamle belysning med petroleumslamper affærdiges, og snart bliver barbering og vask mulig uden uhyrlige anstrengelser: “[...]
endelig bor en da igjen. Det gikk an med halvt hytteliv de første årene, men det
holdt på å bli for slitsomt.” (Sandemoses fremhævelse).
Der er desuden en iøjnefaldende forskel i beskrivelsen af den brand, som nytårsnat 1945 er ved at tage livet af familien. Sandemoses første rapport er fyldt
med humoristiske og barokke detaljer, både hvad angår egne og andres reaktioner – da han ser tilbage på begivenheden 3 1/2 år senere, er han derimod nøgtern og præcis; hvilket vil sige, at mønsteret er det omvendte af det gængse, for
som regel er det først på afstand af en afværget katastrofe, at folk har overskud
til at more sig over situationens eventuelle slapstick-elementer:
“Ute var det 23 grader under null, og
inne var det noe liknende. Derfor fant
jeg det naturlig å gå i seng igjen og
avvente begivenhetenes gang under
teppene [...] Denne min adferd ble
oppdaget før kvinnen forsvant, og
hun tok det ytterst unådig opp [...]
Jeg grep telefonen og forklarte dem

“Nyttårsnatt tok det fyr i brannmuren som viste seg å være en bløff av
hønsenetting med noe sement smurt
på. Det hadde alt tatt godt fyr i trappen opp til soveværelset, og vi våknet
noen minutter før vi rettelig skulle
brent inne.”
(6/8 1949).
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på sentralen at nå brente huset ned
over ørene på meg, og min kone var
blitt vekk. Det viste seg at man var
langt mer interessert i det siste enn i
brannen [...] Det første han [naboen]
foretok seg var å slenge en bøtte vann
i hodet på meg med vanvittig kraft,
så jeg ramlet på reva på holken i dagligstuen. Siden grep han en økse og
dundret seg tvers igjennom veggen,
enda det hadde vært meget lettere å
ta veien gjennom døren.”
(26/1 1946).
Selvportræt
Ovenfor er anført forskellige detaljer fra det selvportræt, der direkte og indirekte tegnes i sørlandsbrevene. Det er et billede, der på flere punkter afviger fra
det, Sandemose tidligere giver af den nysgerrige journalist i Canada, af den rastløse og plagede rejsende i 1938, og af flygtningen i Stockholm. Disse tre perioder i hans liv henvises der sporadisk til, og som det er anført p. 591-596, ses
diverse oplevelser i Caribien og på Newfoundland i et lysere skær i sørlandsbrevene, end det er tilfældet i artiklerne fra 1938.
Generelt fremstilles barndommen og ungdommen som mindre problematisk,
end man skulle regne med ud fra bøgerne om Espen, men nogle detaljer fra
disse – og fra biografien – går igen, for eksempel tiden som gartner (29/11 1947)
og som sømand (18/5 1946); i sidstnævnte sørlandsbrev er det gamle dagbøger,
der vækker fortiden til live, men betegnende nok pakkes de ned igen, og kassen
med dem placeres i en krog i kælderen, dvs. både konkret og symbolsk langt
væk fra den lykkelige midaldrende, der har fået nok af “Wein, Weib und
Gesang, og Weltschmertz og Sturm und Drang,
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og hva det het alt sammen.”38 Idyllen er et nyt liv med småbørn og talrige praktiske gøremål. Familien og Kjørkelvik er hans ét og alt, og han er ikke meget for
at rejse væk – de nødtvungne ture til Oslo er allerede nævnt, og i tillæg til dem
hører man kun om kortvarige ekskursioner til Stockholm og København, samt
et ophold i Himmerland, mens huset er ubeboeligt på grund af ombygning.
Med til selvportrættet hører skildringerne af den energiske mand, der tilsyneladende konstant reparerer, tager sig af dyrene og grøntsagerne, saver brænde, fanger fisk, bærer vand – og foretager sig talrige andre praktiske ting.
Sørlandsbrevene er ikke dybsindige meditationer prentet i et elfenbenstårn,
men fortæller i høj grad om konkrete gøremål, og afsenderen rapporterer med
tilfredshed om fiffige tiltag: En fælde, hvori musene drukner 15/12 1945), garnfiske under isflager (9/2 1946), og en æglægningskasse, så de kannibalistiske
høns bliver narret (3/5 1947).
Han er en flittig avislæser, omend han udelukkende abonnerer på
Morgenbladet for svigermors skyld, og læser mange bøger; han har en skrivehytte, hvori han tilbringer megen tid, men bortset fra kommentarer til de sørlandsbreve, som han skriver til Aktuell, er han ikke særlig meddelsom om den del af
sit liv. Ofte giver han udtryk for at være en lykkelig og taknemmelig mand, der
halvsent i livet har fundet frem til enkle og grundlæggende værdier efter at have
været vidt omkring i verden (10/8 1946); humor og selvironi foretrækkes altid
frem for højtidelighed, og derfor virker ændringer i den afslappede fortællemåde påfaldende.
Ét eksempel er, da Sandemose anklages for dyremishandling; dels tager han
skarpt til genmæle, dels giver episoden ham anledning til at gå i rette med et
system, der tillader, at den anklagede ikke kan få oplyst navnet på angiveren
(8/1 1949 og 23/7 1949). Et andet eksempel er de sætninger og afsnit om melankoli eller splittelse, der dukker op nu og da; i kap. 7 note 23 er nævnt omtalen af
det andet jeg, Fenrisulven opfattet som en tvillingebror (26/7 1947), og personlighedens sammensathed kommer også frem i et sørlandsbrev skrevet ved tvillingernes to års fødselsdag – efter en beskrivelse af deres forskellige temperament hedder det:
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“Melankolien og sorgløsheten som lå hverandre så nær i ens eget hjerte,
syns å ha skilt lag i disse to. Nu skal grubleren og tateren gå ut i verden
på hver sitt vesle benpar [...]” (4/10 1947).
Dermed ser Sandemose i sine børn en håndgribelig udspaltning af sin egen
psyke. At være grubler eller melankoliker behøver imidlertid ikke at resultere i
destruktive anslag mod andre, så betegnelserne forekommer ved første øjekast
betydelig mere nænsomme end den ovenfor nævnte ulveskikkelse; men
sammenhængen fremgår tydeligt i Varulven, hvor Erling fortæller historien om
Kåre Svaberg til at illustrere, at “et fortvilt menneske kan tenke hodet sitt istykker. [...]
Det er bare det intrikate ved saken at lykkes det ikke å skade hjernen i mer enn
mild grad, kan mennesket vokse ut over sitt opprindelige jeg og bli farlig som
fornuftsvesen.” (s. 304; Sandemoses fremhævelse). For Erling har melankolien
hørt sammen med udvidet bevidsthed og udnyttelse af erfaringer (s. 305-306),
mens Svaberg endte med at blive taget af varulven.
At den sorgløse omtales som en tater er desuden et påfaldende ordvalg, hvis
man ser på Sandemoses artikel “En død dikter” om forfatteren William Waagner
(Dagens Nyheter, 10/1 1945); heri understreges Waagners taterblod, og han
omtales dels som en af Danmarks store lyrikere, dels som en afstumpet og gennemført asocial person. “Jeg har kjent William Waagner” – og som Espen
Haavardsholm skriver, har Sandemose nok også kendt noget af sig selv i ham
(Mannen fra Jante, s. 294). Hos Waagner udartede sorgløsheden og boheme-idealet til rå kriminalitet og alkoholisme, hvilket vil sige, at han fungerede som et
skrækbillede for Sandemose.39 Mens det sandsynligvis også er tateren i sig selv,
Sandemose beskriver, når han i et brev til Ole Storm omtaler sin ungdoms inkarnation som “en samvittighetsløs landsknekt” (Janteloven, s. 318), finder man i
den yderst rosende anmeldelse af Broby Johansens Det gamle København en positiv hentydning til forfatterens “tatersmil”:
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“[...] Rudolf Broby Johansen er en av de få danskene som ennu bærer et
tydelig og dokumentert preg av tater. Broby, det navnet som han er kjent
under av alle danske, er tateren og proletargutten som fra Nordjylland
gikk den uendelig lange veien over Kjøbenhavn inn i gammel dansk
kulturtradisjon og lærte danskene å se sitt eget land.” (Aktuell nr. 15,
24/7 1948; Sandemoses fremhævelse).
At sørlandsbrevene fortrinsvis beskæftiger sig med de lysere sider af livet ses
i to på hinanden følgende udgaver af “Natur og kultur” (21/8 1948 og 4/9 1948).
Sørlandsbrevet i førstnævnte indeholder adskillige af de førnævnte føljetoningredienser – lettelsen ved at komme tilbage fra Oslo og statusrapport vedrørende tomater, tvillinger og dyrehold; det slutter med oplysningen om, at
Sandemose et par dage senere skal rejse til Stockholm for at deltage i en kongres
om sommerfugle. Derfor forventer man, at det næste sørlandsbrev fortæller om
rejsen – men i stedet hører man om ombygning af Kjørkelvik; beretningen om
Stockholm finder man i hovedartiklen, som således for en gangs skyld ikke har
et litterært emne. “Gjensyn med Stockholm” indeholder tilbageblik på flygtningetiden (jf. p. 651-652) og er holdt i et mere vemodigt tonefald end det, der
kendetegner sørlandsbrevene.
Gensyn med Jante, med tilløb
“Brev fra sør med hilsen fra en kro i Himmerland” (Aktuell nr. 25/26, 11/12
1948) er, som det fremgår af titlen, ikke med den sædvanlige afsenderadresse,
men alligevel hører man mere om Kjørkelvik end om Himmerland, hvortil familien er flygtet fra ombygningsrod. Tankerne går nordpå til dyreholdet, landskabet og planlagte forbedringer; tekstens stemning er præget af ønsket om at
komme hjem, og det nærliggende Jante nævnes ikke med ét ord.
“Høst i Himmerland” (Verdens Gang, 22/10 1949) omhandler samme rejse,
men har næsten ingen fællestræk med epistlen. Jeg-fortælleren er “på gjennomreise fra Norge”, Kjørkelviks lyksaligheder hører man intet om, og kun hen mod
slutningen af teksten
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fornemmer man et par liniers hjemve i beskrivelsen af et norsk landskab. Heller
ikke i “Høst i Himmerland” nævnes Jante, men jeg-fortælleren kendes af de
lokale som en forfatter, der er født på Morsø.
Den mest grundlæggende forskel mellem de to tekster er, at mens fortælleren
i Aktuell giver læseren indblik i tanker og private forhold, røbes der meget lidt i
det senere rejsebrev i Verdens Gang; det er koncentreret om en beskrivelse af
stedlige typer, der er ret snurrige. Hvad angår den udefra kommende, der
videregiver sine iagttagelser fra det gennemritualiserede samfund, ligger “Høst
i Himmerland” tæt op ad “Gamle Mands Ø” og “Main Tickle” (se p. 562-564,
578-580), men hans jyske baggrund og kendskabet til danske forhold i almindelighed gør, at der i mindre grad er tale om en etnograf og hans ekspedition.
Ud fra ovenstående kan det forekomme underligt, at begge tekster senere indgår i en tekst med titlen “Gjensyn med Jante” (Årstidene hefte 6) – men gensynet, som først finder sted i 1953, optager kun en mindre del af denne, nærmere
bestemt lidt over 10% af de 54 sider. Sandemose karakteriserer selv teknikken i
et tidligt afsnit om at nærme sig barndomsbyen “ad en omvei. Jeg skal nok
komme til saken [...]” (s. 10); hen mod slutningen skriver han om “et lite innskudd blant innskuddene” (s. 51). Uden større besvær kunne man sammenklippe de 6-7 sider netto, der konkret handler om Jante anno 1953: S. 8-9 (tidspunkt
for rejsen, landskabet på Morsø, kort omtale af forældrenes grave); s. 44-47 (gensyn med Laurits Vrist, tur i byen, første besøg på kirkegården); s. 49-50 (andet
besøg på kirkegården, ved stranden); s. 57 (glimt af en avisredaktion); s. 60
(opsummering).
Sidetallene angiver, at der i høj grad er tale om indskud, men den omvej, som
forfatteren nævner, er ikke kun af en enkelt art. Groft sagt er teknikken, at
Sandemose nærmer sig et emne, viger tilbage, og derpå nærmer sig igen, og at
1953-besøget ikke så meget drejer sig om iagttagelser fra det pågældende år som
om genoplevelser af barndomserindringer. Desuden understreger han, at han er
blevet en fremmed på stedet og hele tiden tænker på Kjørkelvik (s. 9) – hvorfra
teksten også afrundes med konstateringen
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af, at “det ble nesten ingen skildring i det hele tatt, fordi det mest av alt var en
reise i det indre” (s. 60).
Næsten halvdelen af “Gjensyn med Jante” består af tidligere trykte tekster, og
Sandemoses bemærkninger om omvej og indskud forekommer især relevant,
hvis man ser på brugen af det ovenfor nævnte “Brev fra sør med hilsen fra en
kro i Himmerland”; hele epistlen anvendes, men splittes op i fire afsnit af varierende længde: S. 11-12, 17-18, 19-21, 27-28. Strukturen af s. 11-28 bliver følgende:
S. 11-12: “Brev fra sør med hilsen fra
en kro i Himmerland”

Fem år før besøget i barndomsbyen
befinder fortælleren sig inden for
overkommelig afstand af Nykøbing;
synet af stæreflokke starter en erindring om de fugle, der var væsentlige
for ham i hans barndom.

S. 12-16: “Storken, stæren og vipa”

Bl.a. om stærefløjt og fodaftrykket i
cementgulvet (se p. 145-148).

S. 17-18: “Brev fra sør med hilsen fra
en kro i Himmerland”

Om længslen efter Kjørkelvik; heri
nyskrevet indskud om eventuel tur til
Jante: “Men den tanken holder mig
hele tiden tilbake, at jeg jo bare vil til
Jante fordi jeg ingenting har der å
gjøre mer.” (s. 18).

S. 18-19 (nyt):

Om kommende arbejde på Kjørkelvik.

S. 19-20: “Brev fra sør med hilsen fra
en kro i Himmerland”

Om avislæsning og Tryggve Gulbranssen.

789
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

S. 21 (nyt):

Citat fra Karin Michaëlis-brev samt
sætning om den eventuelle udflugt:
“Vi grublet på Jante, men vi ble i
Himmerland og bodde på kro.” (s.
21).

S. 21-27: “Høst i Himmerland”

Hele teksten, bortset fra det afsluttende citat.

S. 27-28: “Brev fra sør med hilsen fra
en kro i Himmerland”

De sidste fem linier fra teksten (om
længsel efter Kjørkelvik).

Aktuell-teksten fra 194840 er således rammen om to andre tekster samt nogle
få nyskrevne sætninger, og set under ét indeholder s. 11-28 af “Gjensyn med
Jante” det første tilløb, eller en omvej, for at bruge Sandemoses ord. Jante ligger
ikke langt væk, men forfatteren kan ikke tage sig sammen til at gennemføre
turen; i stedet kommer han dertil gennem erindringen om barndommens fugle
– samtidig med at skildringen af ritualerne i den lille by i Himmerland i denne
sammenskrevne tekst får den virkning, at han under alle omstændigheder oplever lidt Jante-atmosfære. Slutningen (s. 27-28) understreger betydningen af
Norge og Kjørkelvik, omend sammenfletningen af de to Himmerland-tekster
her forekommer mindre heldig: Skildringen af gåturen “ut i det lave landet
under de altid seilende skyene” munder ud i en længsel efter et norsk landskab
– men umiddelbart efter (og på samme tidsplan) befinder fortælleren sig indendørs, ser på regnen mod ruderne og fantaserer om hjemkomsten over
Dalsvannet.
S. 28-36 rummer tre andre omveje til Jante: S. 28-32 er fjerde version (anno
1953) af en novelle, “Trekanten”, der første gang er skrevet i 1922; s. 32-34 handler om Jante-miljø kontra individuel opfattelsesevne; og s. 34-36 drejer sig om
søskenderivalisering og kamp om moderens opmærksomhed. Mens de to sidstnævnte afsnit er umiddelbart forståelige som tilløb til Jante, hvis man tænker på
Espen-bøgerne, fungerer “Trekanten” i “Gjensyn med Jante”
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på samme måde som “Sjelesørgeren” og “Elskende par” i Murene rundt Jeriko: En
novelleomdigtning af noget centralt, i dette tilfælde ulykkelig forelskelse og
jalousidrama. Novellen rummer elementer, man genfinder diverse andre steder
i forfatterskabet – venskab/had mellem mænd, et ansigt på ruden om natten,
knivstikkeri, emigration som kur for kærlighedssorg.
Ifølge Sandemose er der kun foretaget mindre rettelser i novellen gennem 31
år (Årstidene hefte 6, s. 28); som det fremgår af både dette og de foregående
kapitler, skal man være forsigtig med at stole for meget på forfatteren, når han
kommer med den slags udsagn,41 og det skulle være mærkeligt, om ikke oversættelsen fra dansk til norsk i sig selv har flyttet rundt på noget. Hans bedyrelse
af novellens ensartede præg gennem årene, samt det faktum, at han overhovedet indlemmer den i en tekst, der ellers består af barndomserindringer og iagttagelser fra 1948 og 1953, peger imidlertid på, at skildringen af Jørgen opsummerer noget centralt i Sandemoses forhold til Jante (i novellen nævnes Jante
havn (s. 28) og Jante kirke (s. 31) – Jante som stednavn kan af gode grunde ikke
have været med allerede i 1922). Hvad det præcis er, vil Sandemose ikke sige –
eller også kan han ikke: “Her er på en eller annen måte, som ikke dikteren selv
helt ut forstår, blitt sagt det som aldri blir sagt, og noe som ord aldri kommer til
å dekke.” (s. 28). Ordvalget minder påfaldende om Sandemoses indledning i
Årstidene hefte 3, hvor han skriver om de skitser fra 1920-1922, som han rekonstruerede under krigen.
I “Om Sandemoses læreår” kommenterer Johannes Væth novellen og tager
udgangspunkt i Sandemoses oplysning om, at i 1922-versionen stod der på første side “Til Røde Klaus”. Væth relaterer teksten til Sandemoses forelskelse i
Anna i efteråret 1917, hvor det er Røde Klaus, der går af med sejren – og efterfølgende dør under tyfusepidemien; desuden trækkes en linie til Misery Harbor,
hvor John Wakefield erobrede Eva fra Espen (Atlanten har så mange mil, s. 26-27).
I Mannen fra Jante bygger Espen Haavardsholm videre på denne biografiske fortolkning og nævner John Torsons rival Røde Henrik i Det svundne er en drøm –
efter at have erobret Agnes fra John dør Røde Henrik (Mannen fra Jante, s. 126130).
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Begge de ovennævnte analyser er skarpsindige, men novellen rummer et par
andre detaljer af interesse, ikke mindst den attråede pige. Hun hedder Moa, et
navn der er lige så usædvanligt som de mandlige personers Jørgen og Erik er
dagligdags. Inspirationen kommer muligvis fra det store forbillede Johannes V.
Jensens Bræen; men under alle omstændigheder er der ikke langt fra Moa til
mor, hvorved novellen berører et centralt Sandemose-motiv. Hertil kommer, at
Jørgen og Erik har kendt hinanden “så lenge de kunne minnes” (Årstidene hefte
6, s. 28) – og eftersom forelskelse i ens søster (moderens yngre inkarnation) er
tæt forbundet med Ødipus-komplekset, således som det fremstilles hos
Sandemose, er spørgsmålet, om novellen i grunden ikke handler om brødre, der
strides om deres søster – jf. incest-motivet i for eksempel En flyktning krysser sitt
spor og i Vi pynter oss med horn – og med Erik som vinderen.
“Trekanten” kan ses som et komprimeret udtryk for, hvad Jante repræsenterer i retning af nederlag og tabu, og det er derfor ikke så underligt, at den skal
med i “Gjensyn med Jante” som et af mange tilløb til et gensyn, eller at den står
klos op ad afsnit om miljø og om søskenderivalisering. Novellen opsummerer
både nederlaget anno 1917 og den umulige søsterforelskelse; og at pigen, som
Røde Klaus erobrede, hed Anna, og altså havde samme navn som Sandemoses
søster, må have sat sagen på spidsen for forfatteren.
I betragtning af at oplysningen om turen til Jante bliver serveret s. 8, har
omvejene hidtil været adskillige. S. 36 befinder vi os endelig igen i 1953 og er på
vej vestover fra Ålborg, men igen bliver det i første omgang ved tilløbene:
Thisted skal være første stop, men en uventet overnatning på en kro kommer i
vejen, og først s. 44 når Sandemose frem til Nykøbing. De mellemliggende sider
kan ses som et forspil til, at gensynet med Nykøbing har besøget på kirkegården
som et centralpunkt, eftersom de overvejende har døden som tema; det drejer
sig først om en veninde til Eva og Aksel Sandemose, derpå om forfatteren
Andreas Markusson (se p. 769-770). Og parallelt med

792
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

at ankomsten til byen konstant skubbes længere hen i teksten,42 og det i titlen
omtalte gensyn foregår gennem omskrivninger og erindringer, forsinkes også
gensynet med forældrenes gravsted. Tidsmæssigt skyldes det en
hjælpsom/emsig gartner, digressionen drejer sig om synet på alkohol før og nu,
og en indskudt ældre tekst er “- om skjenking for mindreårige”, et causeri fra
Verdens Gang, 9/1 1951. Senere på dagen vender Sandemose og hans kone tilbage:
“Jeg vet ikke sikkert hvor lenge jeg stod der mens Eva ruslet omkring i
nærheten, men det var en god stund, og det var solskin og stille [...] Vi
gikk et lite stykke ved siden av hverandre uten å si noe, inntil jeg sa hen
for meg, og uten å ane hva som om et øyeblikk skulle skje: Kjære, det finnes ikke noe vondt i det mer.
På det siste ordet brøt jeg sammen i voldsom gråt.” (Årstidene hefte 6,
s. 50).
Episoden er foregrebet tidligt i teksten, hvor der tales om “de tårer som svir
deg på kinnen og gir deg forløsning, – som en brekning når du har fått i deg en
gift.” (s. 9).43 I forbindelse hermed må ses den sondring, som Sandemose foretager på den sidste side af teksten, hvor han sidder hjemme på Kjørkelvik og gør
status; her kommer han frem til, at Nykøbing lå der, men at Jante er forsvundet
(s. 60). Det betyder, at provinsbyens ydre ramme eksisterer på ét plan, mens stedet som ensbetydende med barndommens og ungdommens konflikter og
nederlag er et overstået kapitel. I forlængelse heraf er barndomshjemmet bare et
hus (s. 60), og jeg-fortælleren er blevet “en fremmed på Morsø, en fullstendig
fremmed” (s. 9), som i 1953 længes lige så meget efter Kjørkelvik, som han gør
på 1948-tidsplanet. Tilsyneladende ligger forskellen mellem de to rejser i, at han
i 1948 – hvor han jo teoretisk set kunne være rejst 117 andre steder hen, mens
Kjørkelvik bliver ombygget – slår sig ned i nærheden; Jante er inden for bekvem
rækkevidde, hvis han finder på at ville se stedet, men han undlader det. 1953rejsen har fra starten et mere
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målbevidst præg, så implicit siges det, at fortælleren er mere afklaret og kan se
mere nøgternt på fortiden.
Men passer det? Citaterne i afsnittet ovenfor er fra 1953-tidsplanet.
Fortælleren sidder hjemme hos sig selv og ser tilbage på gensynet; han leverer
en nydelig ramme om rejsen, han ved, hvor han hører hjemme, og Jante er bare
fortid. Det lyder som moden og stilfærdig eftertænksomhed – som imidlertid
ikke rimer med de irritationsudbrud, som teksten også rummer, når der for
eksempel henvises til læserbreve i den stedlige avis og Turistforeningens forfølgelse.44 Det endelige indtryk bliver, at Sandemose nok så mange gange kan
påstå, at han er færdig med Jante – alligevel kommer han til at røbe, at han
aldrig bliver det.
I tillæg til ovennævnte tidligere trykte tekster indeholder “Gjensyn med
Jante” en version af “Fjern sommer”; denne bliver først publiceret i Morsø
Folkeblad, 13/7 1949, og siden – let ændret – som et sørlandsbrev i Aktuell nr. 23,
12/11 1949. I “Lykkelige barndom” (Aktuell nr. 39, 19/9 1964) finder vi den endelige opsummering.
“Fjern sommer” er en erindring fra dengang forfatteren var 8-10 år og en sommer følte et mærkeligt, ordløst fællesskab med en ung mand, der var en halv
snes år ældre; hver aften svømmede de fra en strand et stykke uden for byen, og
selv om drengen var klar over, at hans nærvær ikke betød noget for den anden,
ses den gentagne oplevelse nu mange år efter som et venskab. – Den centrale
oplevelse bibeholdes i de følgende versioner, men hver gang ændres drengens
reaktion og den voksnes eftertanke:
“Det blev ut på
høsten. Det blev
kjøligere og mørkere, og en kveld
kom han ikke. Jeg
ventet ennu noen

“Det ble høst. Det
ble kjøligere og
mørkere. Jeg begynte å grue meg,
for han badet sikkert ikke når det

“Det ble høst. Det
ble kjøligere og
mørkere. Jeg begynte å grue meg,
for han badet vel
ikke om vinteren?

“Så var det en dag
han ikke kom,
mange dager han
ikke kom, og jeg
så ham aldri siden. Kanskje han
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kvelder. Han kom
ikke mer. Engang
i løpet av vinteren
forstod jeg han
var reist fra Byen,
og jeg har aldri
sett ham siden.”
(Morsø Folkeblad,
13/7 1949).

ble vinter. Hver
kveld ble jeg mer
og mer spent, og
så kom kvelden
da jeg ventet forgjeves. Da gikk
jeg hjem og gråt
inne hos geita
som gav oss melk.
Det var lunt og
godt der inne.
Jeg ventet på
ham enda noen
kvelder, men det
var slutt. Det tok
meg hardt at han
ikke hadde brutt
tausheten
siste
kvelden og sagt at
nu kom han ikke
mer.
Engang i løpet
av vinteren forstod jeg han var
reist bort, og jeg
har aldri sett ham
siden.

Hver kveld ble jeg
mer og mer spent,
og så kom den
kvelden i slutten
av september da
jeg ventet forgjeves. Da gikk jeg
hjem og gråt inne
hos geita som gav
oss melk. Det var
lunt og godt der
inne.
Jeg ventet på
ham enda noen
kvelder, men det
var slutt. Det tok
meg hardt at han
ikke siste kvelden
hadde brutt taushete for å si at nu
kom han ikke
mer.
Engang i løpet
av vinteren forstod jeg han var
reist bort. Sommeren efter gikk

hadde gått arbeidsledig og omsider funnet seg
jobb i en annen
by. Jeg vet det
ikke. Jeg vet ikke
hva han het. Hver
dag ventet jeg
ham, hver dag løp
jeg ut til stranden
for å se om han
var der. Resten av
sommeren står for
meg som mørk og
tåket, og jeg konstaterte omsider
min ulykke: Han
skulle aldri vise
seg mer.
Bortsett
fra
faren min var han
det første menneske som ikke hadde avvist meg, og
jeg gav ham jo i
min angst heller
ikke riktig mulig-
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Ute suser det
mørkt og tungt.
Enda en sommer
mindre.”
(Aktuell nr. 23,
12/11 1949).

jeg noen ganger
ut og satt ved
stranden der vi
hadde badet.”
(“Gjensyn med
Jante”, Årstidene
hefte 6, s. 54).

het for å gjøre det.
Men jeg forstod
da han var blitt
borte at jeg hadde
drømt om å være
i nærheten av
ham hele livet.”
(“Lykkelige barndom”, Aktuell nr.
39, 19/9 1964).

I den første version drejer det sig bare om en konstatering af den unge mands
fravær, tilsyneladende uden større følelsesmæssige konsekvenser. I version 2 og
3 er der dels en tydelig tilkendegivelse (“gråt”), dels en fornemmelse af, at den
anden har svigtet fortroligheden ved ikke at sige noget om sin bortrejse – i version 3 tillige en reaktion året efter, der både kan tolkes som nostalgi og som håb
om gentagelse. Endelig bliver der i version 4 anvendt ord, der udtrykker en
endnu stærkere binding, og i Mannen fra Jante opfatter Espen Haavardsholm
“Lykkelige barndom” som et af flere skjulte udsagn om biseksualitet (s. 107),
formodentlig også med baggrund i, at 1964-teksten indeholder en sætning om,
at fortælleren “kastet en slags kjærlighet” på den unge mand. Haavardsholm
argumenterer energisk, men som
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tidligere anført ikke helt overbevisende, og version 1-3 er under alle omstændigheder koncentreret om, at en dreng, der føler sig ensom, undrende oplever –
eller tror – at en ældre med vilje søger ensomheden. Dermed følger teksten et
mønster, der genkendes fra Espen-skikkelsen: Outsideren, der higer efter accept
fra de ældre kammerater.
I “Gjensyn med Jante” er hovedhandlingen i “Fjern sommer” garneret med
nogle digressioner, som i denne forbindelse ikke er væsentlige; placeringen er s.
50-54, umiddelbart efter oplevelsen ved forældrenes gravsted og før de to sider,
der omhandler lillebroderen Ottos død. Eftersom sidstnævnte afsnit har udgangspunkt i, at Ottos gravsted ikke kan findes (s. 54), bliver virkningen endnu
en gang, at noget skydes ind i hovedhandlingen; muligvis skal man tillige se fortællingen om det mærkelige venskab som en illustration af den “renselse”, som
Sandemose oplever på kirkegården: Sådan var Jante også.
I Rejsen til Kjørkelvik er “Gjensyn med Jante” stort set den samme som versionen i Årstidene; der er dog to tilføjelser:
1) Causeriet “- om galskapens utspring” (Verdens Gang, 19/1 1951; trykt som
“Galskapens utspring” i Årstidene hefte 7/8) indflettes blandt eksemplerne på,
hvordan byen har ændret sig.
2) Efter grådanfaldet på kirkegården indflettes sørlandsbrevet om moderens
fingerbøl (Aktuell nr. 8, 19/4 1947; trykt som “Fingerbøllet” i Årstidene hefte 7/8).
Det hedder her, at det drejer sig om en erindring, der ofte dukker op, og afsnittets pendling mellem barndom og nutid, mellem Jante og Kjørkelvik, og mellem
mor og kone fungerer som en understregning af den ovenfor omtalte “renselse”.
Fra sørlandsbrev til epistel til Murene rundt Jeriko
Et afsnit fra sørlandsbrevet “Om uskyld og stiv kuling” (Aktuell nr. 4, 12/2
1949) bruges først i koncentreret form i “Et år ved Gamaliels føtter” (se p. 669674) og udvides senere kraftigt i “Ungt møte” (Aktuell nr. 52, 29/11 1958), hvorefter sidstnævnte epistel indføjes i Murene rundt Jeriko.
Først de relevante linier fra sørlandsbrevet, hvori episoden
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bruges som en illustration af, hvordan syndsbevidsthed – også – kan opfattes:
“I en fortid som nu er så fjern at en har vanskelig for å vedkjenne seg sin
egen person, satte jeg meg ned og solte meg på en benk ved siden av en
pike som satt der i forveien og solte seg. Efter hvert fikk jeg sagt det en
sånn sier om at det var pent vær, mens vi satt og inntok slike stillinger
som vi antok den andre ville finne flatterende. Det viste seg hun satt der
fordi hun hadde mistet den ene skohelen og slett ikke for å sole seg.
Bevepnet med en stein fikk jeg helen satt på, og så gikk vi for å drikke
kaffe med kaker til. Dette førte til at jeg ble kastet ut i et håpløst mysterium. Da historien nemlig noe senere hadde gått sin naturlige gang, sa
hun bittert: Dette burde aldri skjedd, for om en ukes tid er det tre år
siden min forlovede døde, og så hadde jeg vært uskyldig igjen hvis ikke
du var kommet.
Jeg grublet en hel del på denne selsomme fysiologiske antagelsen,
inntil jeg la saken bort blant andre uoppklarte.”
I sørlandsbrevet er tonefaldet humoristisk; fortælleren er dels ude på at gøre
indtryk på pigen, dels praktisk anlagt som amatørskomager (sad hun mon ligefrem og ventede på en sådan, eller havde hun planlagt at halte ubemærket hjem
efter mørkets frembrud?) Det romantiske i efterspillet skøjtes der let hen over,
eftersom hun ved sin udtalelse røber sig som en gås. Ræsonnementet sætter den
logisk tænkende jeg-fortæller på en prøve, men det er tydeligt nok pigens
udsagn, der har bundfældet sig, eftersom man ikke hører ét ord om hendes øvrige væremåde eller om hendes udseende.
I “Et år ved Gamaliels føtter” er der intet om bænk eller sko, og situationen
koncentreres om “et pikekammer noen få år efter Staby-tiden” (Årstidene hefte
5, s. 29); pigens udtalelse om at genvinde den jomfruelige tilstand bruges her
som et eksempel på visse menneskers idé om, at hvis der går tilstrækkelig lang
tid,
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ender det usædelige med at blive sædeligt.
I “Ungt møte” er episoden steds- og tidsfæstet til Svanemøllen en smuk sommerdag cirka 1920. Tonefaldet er vemodigt og teksten rummer adskillige præcise detaljer: Pigen er slank, 16-17 år gammel, har brune øjne og mørkt hår og et
smukt og uskyldigt ansigt; fortælleren hæfter sig ved, at de kommer fra samme
samfundsklasse,45 eftersom det er en hel tragedie for hende, at hælen er brækket af, og til forskel fra pigen i sørlandsbrevet gør hun ikke forsøg på at skjule,
hvad der er sket.
Fortælleren er også en anden. Hvor han i sørlandsbrevet straks anstrenger sig
for at spille charmør, går han nu først diskret forbi den grædende pige, men
vender om, fordi hun måske er syg og behøver hjælp; før han tager fat på sit
arbejde, spørger han høfligt, om han må sidde ned. Til gengæld er han sig
bevidst, at han gør indtryk på hende, da han kan hive det nødvendige værktøj
(hammer osv.) op af lommen.
Men episoden får ikke noget efterspil. Der er hverken konditori eller romantik i kølvandet, og det ligger i luften, at hun ikke
har en fortid at afsløre; hun får lov til at leve i erindringen som pigen, det kunne
være blevet til mere med, hvis begge havde fået bugt med deres generthed:
“Jeg så efter henne og visste like godt som jeg vet det nu, at hun slett
ikke ønsket å gå videre alene, like lite som jeg, og at det såre ønsket om
selskap var like stort i oss begge. [...] Det hender jeg minnes henne. De
ennu barnslige brune øynene, et mørkt hår som solen og den svake brisen lekte seg i, den slanke og vakre piken på sin ensomme søndagspromenade, og så kom det et glimt av eventyret, en herre med lommene
fulle av verktøy og spiker, men helten brydde seg nok ikke om henne
likevel, og kanskje hun enda en gang den dagen satte seg på en benk og
tørket tårene bort.” (“Ungt møte”).
Den oprindelige episode med den humoristiske sløjfe er en halv snes år senere blevet til en elegisk erindring. Sandhedsværdien
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i den sidste version postuleres gennem en lille digression om at imponere idolet
Johannes V. Jensen ved at gå rundt med en nedstryger i jakkelommen, men mere
væsentligt end om den ene, anden eller begge skildringer er løgn og digt, bliver
placeringen, da teksten indgår i Murene rundt Jeriko: Historien indgår i kapitlet
“Spor i sand” (se også p. 135-137, 1054) og angives at foregå “tre-fire år efter
vaksinasjonen i Cartagena” (s. 120); den er et af flere indskud i beretningen om
den timelange vandring på den jyske vestkyst en halv snes år efter episoden i
Svanemøllen.
Pigen på bænken får dermed to funktioner i Murene rundt Jeriko, hvor hun får
benævnelsen “lysengelen”. Hun skal være et bevis på, at fortælleren er sluppet
fri af oplevelsen på bordellet, eftersom hun så tydeligt opfattes som en
Madonna; desuden bliver historien om hende et forsinkende mellemspil i kapitlets hovedhandling om sporene i sandet: Har fortælleren mere held med sig,
næste gang eventyret krydser hans vej, eller bliver kvinden på stranden også
kun en erindring om en enkelt dag?46
Fra sørlandsbrev til novelle til romankapitel
I sørlandsbrevet 3/5 1947 fortæller Sandemose: “Engang våknet jeg forresten
om natten på et hotell og fant et egg i sengen. Jeg er aldri blitt så forbauset i mitt
liv. Et velskapt egg med datostempel. Det egget kunne jeg aldri tenkt meg å
spise.” I epistlen er afsnittet en surrealistisk krølle på en lille beretning om høns
og opfindelse af en æglægningskasse, men i novellen “En analysetime” (Aktuell
nr. 52, 28/11 1960) indgår det datostemplede æg i en større sammenhæng.
“En analysetime” er fortalt i 1. person og består næsten udelukkende af dialogen mellem analysand (jeg-fortæller) og analysator under en konsultation.
Denne finder sted på et ikke nærmere angivet tidspunkt, men åbenbart adskillige år efter de to begivenheder, som mest interesserer analysator: Jeg-fortælleren har i 1934 lagt et datostemplet æg og har i 1936 nyst cirka 100 små mænd ud
på en vinduesrude. Efter redegørelsen for disse oplevelser følger beretningen
om et par andre af lige så sælsom art samt analysators forsøg på at kæde dem
alle sammen med en drøm om et næsehorn.
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Der er en tydelig udvikling i novellen, eftersom fortælleren i den første fjerdedel af den udfolder sig i en monolog, detaljeret skildrer sit nyseanfald og
tydeligt nok er tryg ved situationen. Der fremtræder imidlertid et modsætningsforhold mellem parterne, da analysator begynder at stille uddybende
spørgsmål og føler sin kompetence draget i tvivl på grund af analysandens reaktioner; konsultationen ender i en hektisk råbekonkurrence og efterfølgende
afhentning af fortælleren i en politibil: “På høyeste hold ville de ikke vite av
saken, de bare sa at sånn måtte det gå når en liten psykopat ville analysere en
stor.”
Fortælleren fremstiller sig selv som en person, der er ude på at redegøre så
præcist som muligt for sine oplevelser. Til at begynde med går han beredvilligt
med på analysators ideer og vil nødigt såre ham; han begynder først at blive
stødt, da han gentagne gange afbrydes under deklamationen af et digt, der er
baseret på de underlige episoder, for han føler, at analysator ikke har respekt for
hans produkt; der er altså også for hans vedkommende tale om at blive fornærmet over, at professionen ikke tages alvorligt. Samtidig beskrives analysator
som ret inkonsekvent, eftersom nogle detaljer og associationer er uhyre væsentlige, mens andre affejes – adverbierne “skarpt”, “motstrebende”, “overbærende” og “gjennomborende” bruges til angivelsen af, hvem der formodes at
bestemme.
Som helhed giver novellen en stærkt sarkastisk skildring af en psykoanalytiker, der i stigende grad er ude på at prakke sin egen mening på analysanden og
dominere ham; han er desuden hurtig til at vende samtlige udsagn til fordel for
sine egne teorier, hvilket ikke mindst viser sig, da han anbefaler fortælleren
omgående skilsmisse og tager dennes indvendinger som et sikkert indicium på,
at det er galt fat med ægteskabet. I tråd hermed kan teksten ses som en satire
over psykoanalyse i almindelighed, eftersom analysators konklusioner er baseret på de spredte udsagn under samtalen og ikke tager hensyn til analysandens
liv i øvrigt.
Men måske er satiren dobbeltbundet, for psykoanalytikerens
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forklaringer vedrørende nyseanfald, æglægning og sex er egentlig kun en overbygning på Sandemoses tydninger af egne drømme i “Reisen til Saturn” (Fesjå
nr. 4)47 – og i sammenhæng hermed vender vi også tilbage til det ovenfor omtalte sørlandsbrev.
Som anført p. 505 drejer “Reisen til Saturn” sig om tilsyneladende uforståelige drømme, der sættes i forbindelse med artsudvikling, abort og antikonception. Drøm nr. 1 og 3 er koncentreret om sidstnævnte anliggende, og et rationelt
synspunkt sættes op mod et instinktivt; i nr. 1 drejer det sig om forspildte
muligheder for masser af børn, og i nr. 3 forekommer en rede med tusinder af
æg, hvilket i drømmetydningen fører til den iagttagelse, at tidligere praktiserede naturen børnebegrænsning gennem stor børnedødelighed.
Nyseanfaldet i “En analysetime” omtales som en fødsel – hvorved vi er tilbage i drømmene. De små væsener er maximum 0,5 centimeter – så samtidig er det
nærliggende at se dem som billeder på fostre. Af de cirka hundrede styk, der
havner mod ruden, overlever ni – et ubestemt antal muligheder kontra et
bestemt resultat? Nu er ni som bekendt Sandemoses “magiske tal”, men nok så
væsentligt er det, at disse væsener ligner ham selv eller medlemmer af hans
familie, “bortsett fra en enkelt som hadde en påfallende likhet med sønnen til
naboen.” Dette lyder meget uskyldigt, men i samme sætning omtales nabokonen som en “meget levende kvinne”, og det er tydeligt, at jeg-fortælleren var
interesseret i hende. Desuden siges der ikke et ord om, at drengen ligner naboen.48
Det datostemplede æg, som analysator derpå opholder sig ved, forsvandt
sporløst: “Noen hadde spist det.” Dette er en almindelig skæbne for et datostemplet æg, men detaljen kan desuden ses som en kobling til sørlandsbrevet,
hvor historien om Sandemoses æglægning følger umiddelbart efter beskrivelsen af kassen, som det blev nødvendigt at opfinde, eftersom hønsene var
begyndt at spise deres egne nylagte æg. Det var altså nødvendigt med rationel
indgriben i naturens instinkter, selv om det ikke fremgår af sørlandsbrevet,
hvordan dyrenes kannibalisme var opstået – et forsøg på ikke at fylde hønsegården med artsfæller?
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I sørlandsbrevet afvises tanken om at fortære det selvlagte æg, men det er åbenbart ikke blevet gemt som klenodie eller bevis, og ordvalget peger på, at en
anden har spist det – parallelt med hvad der sker i “En analysetime”. Desuden
er der to detaljer fra sørlandsbrevet, der indgår i et andet afsnit i novellen:
Æglægningen foregår på et hotel og jeg’et rejser straks efter til Stockholm. I “En
analysetime” kombineres hotel og Stockholm i den lige så sælsomme historie
om kongens harer (og burde analysator i øvrigt ikke være fremkommet med
nogle associationer vedrørende påskeæg og påskeharer?)
I Mannen fra Jante opfatter Espen Haavardsholm novellen som en slags tak for
sidst til dr. O.W. Havrevold, der havde haft Sandemose i samtaleterapi og i
februar 1950 forsøgte at få ham tvangsindlagt på Ullevål 16. afdeling. En hentydning til episoden kan læses i den manchet, som teksten er forsynet med, da
den publiceres med den nye titel “Har nordmænd sjæl?” i Politiken (19/3 1961):
“Aksel Sandemose hævder, at dette referat af en konsultation hos en psykoanalytiker i Oslo for en halv snes år siden er i nøje overensstemmelse med de faktiske begivenheder.” (Avisens fremhævelse). Der er imidlertid talrige uoverensstemmelser, som det fremgår ved en sammenligning af Sandemoses tekst og
politiets rapport om begivenheden: Dels var drabsfantasier det gennemgående
træk under konsultationen, dels var politiets rolle en helt anden (se Ole Storms
Janteloven, s. 273-275). 49
Den første novelleversions summariske indledning “Jeg sa til doktoren:”
ændres i Politiken i mere humoristisk retning til “Jeg strakte meg makelig på
pinebenken og sa til min dyre analytiker:”. Der er nogle få stilistiske ændringer,
hvoraf mindst en er foretaget af hensyn til de danske læsere (jf. p. 558-559 vedrørende praksis for 1938-artiklerne): “hadde jeg gjetet kongens harer” bliver til
“hadde jeg voktet kongens harer”.
Desuden er der i Politiken en tilføjelse, som dels kaster mere lys over den
ovenfor omtalte “sønnen til naboen”, dels skaber forbindelse mellem æglægning og nyseanfald, efter at analysator foreslår, at ægget kunne være havnet i en
rugemaskine i stedet for at være blevet spist:
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“Jeg fikk de frykteligste anelser. Nabokonen hadde hatt en sort og hvit
liten høne som var skrukk. Det husket jeg tydelig, for den sommeren
1934 hadde den forsøkt å ruge i min papirkurv, og konen hadde fått den
sønnen i 1935. Mine tær begynte å krølle seg av skrekk da jeg husket
hans kaklende stemme. Jeg strøk meg over pannen og tenkte fortvilt på
at det jo var jeg og ikke nabokonen som hadde lagt egget.”
I denne version er “Noen hadde spist det” kun den foreløbige løsning, hvormed forbindelsen til sørlandsbrevet bliver mindre klar. Til gengæld resulterer
det nye afsnit i, at en sætning, som findes i begge novelleversioner, får mere
mening: Jeg-fortælleren hilste ofte på nabokonen “i melkebutikken”, og ud fra
teksten i Politiken forekommer der hermed at være en hentydning til hendes
amning af deres illegitime barn. De nærmere omstændigheder omkring æglægningen huskes ikke i begyndelsen, fordi affæren med nabokonen har været fortrængt; at der ligger noget pinligt bag er tydeligt nok, men analysand viger tilbage fra at drage konklusioner, og analysator er ikke opmærksom på denne
sammenhæng.
Kapitlet “”Hans munn driver ham fram”” i Felicias bryllup bygger på versionen i Politiken, men har nogle mindre sproglige ændringer. Her er oplevelsen
overgået til at være Erlings, og efter en halv side i 3. person er historien i jegform hans beskrivelse af den sidste af tre analysetimer, som han indlader sig på,
fordi han lider af søvnløshed og forbigående alkoholmisbrug. Hvad der foregår
under de to første seancer røbes ikke. Beretningen præsenteres som “en halv
mystifikasjon” af det skete, så sammenlignet med den sanddru Aksel
Sandemose, der præsenteres i Politiken, drejer det sig nu om at skildre virkeligheden gennem en omskrivning.
Et enkelt sted er der en sætning, der skiller Erling ud fra jeg-fortælleren i “En
analysetime” – eller, ifølge Politiken, Aksel Sandemose i “Har nordmænd sjæl?”:
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“[...] De bør la Dem skille – like godt
først som sist.
– Der tror jeg De er for snar i vendingen, sa jeg, men var blitt litt forvirret. Jeg har aldri tenkt på å la meg
skille.
– Et sikkert og meget vanlig indisium, min herre. Men nu skal De ikke
la Dem hisse opp av slike rent faktiske ting som De efterhvert vil komme
til å erkjenne.”
(“En analysetime”/”Har nordmænd
sjæl?”; Sandemoses fremhævelse).

“[...] De bør la Dem skille – like godt
først som sist.
– Der tror jeg De er for snar i vendingen, sa jeg, men var blitt litt forvirret. Jeg var blitt skilt lenge før.
Dette forbigikk han i taushet og sa:
Nu skal De ikke la Dem hisse opp av
slike rent faktiske ting som De efterhvert vil komme til å erkjenne.”
(Felicias bryllup, s. 99; Sandemoses
fremhævelse).

Erling blev skilt fra Ellen under krigen (Varulven, s. 98), men sætningen “Jeg
var blitt skilt lenge før” i Felicias bryllup er dobbelttydig, eftersom det ikke kan
ses, om den er en replik eller en indskudt oplysning til læseren – det er
Sandemoses anvendelse af replikstreg i stedet for anførselstegn, der skaber usikkerhed. Psykoanalytikerens svar peger mest på, at det drejer sig om en replik,
men pluskvamperfektum-formen i denne hentyder i så fald til, at Erling er blevet skilt “lenge før” han skrev sit surrealistiske digt, som jo er samtaleemnet i de
umiddelbart foregående linier. Og dette kan ikke passe med, at beretningen om
analysen er skrevet længe efter den fandt sted (Felicias bryllup, s. 92).
Hvis sætningen derimod er en oplysning, hentyder “lenge før” til, at Erling
blev skilt længe før analysen. Dermed er kronologien lempet på plads, men
psykoanalytikerens reaktion kan så kun forklares ved, at han under de foregående konsultationer har hørt om Erlings skilsmisse og har glemt dette i sin iver
under drømmetydningen.
Sætningen om skilsmisse er et forsøg på at lodse Erling ind i en tekst, hvor
han egentlig ikke hører hjemme, men som i så mange
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andre kapitler i Felicias bryllup (se p. 1070-1074) er resultatet ikke ganske overbevisende.
Fra sørlandsbrev til romanfragment
Et par sætninger i et sørlandsbrev fra 1947 varieres senere i “Tilbakeblikk”:
“Radioen står på, de sender Lohengrin
fra Moskva. Jeg kjente hvordan jeg
smilte. Igrunnen en fin ondskapsfullhet til alle som har det så travelt med
åndsfriheten i Sovjetsamveldet idag.
Moskva radio har råd til å sende
Wagner!
Jeg skal ikke hefte meg større ved
at vår utslettelse var bestemt, den
totale utslettelse av alt som heter
norsk, dansk, nederlandsk, polsk,
tsjekkisk, og at denne totale utslettelsen ble hindret av Sojvetsamveldet.
Du, ja netop du, kan takke “herrene i
Kreml” som det heter, for at du og
dine ikke idag er slaktet ned eller er
slaver i Ruhr.”
(Aktuell nr. 2, 25/1 1947; Sandemoses
fremhævelse).

“Han hørte svakt at en kvinne sang
noen strofer fra Tannhäuser. Så slo
det over og han hørte en tysk og
skrattende stemme: Vi tyske har en
gang for alle fått nokk av russisk og
jødisk musikk, liksom av all annen
entartete kunst Han husket den stille natten i
Sverige da han hadde slått på radioen
og fått de ordene slynget ut i rommet.
Det hadde grøsset i ham. Menneske,
menneske, hvor går du hen?
En natt noe senere hadde han
skrudd på igjen og fått Moskva. Han
hørte dempet og fjernt at en kvinne
sang noe fra Wagner.
Det skulle vel aldri bli oppklart om
det var et svar på det barbariske tøvet
fra Berlin. Men aldri hadde han hørt
noe vakrere svar til plebeierne, de
som hadde gjort landet sitt til et slaktehus.”
(Aktuell nr. 34, 15/8 1964).

I 1947 drejer det sig om en aktuel kommentar til propaganda under den kolde
krig, et forsøg på bevisførelse for at det står langt bedre til i Sovjetunionen, end
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anti-kommunisterne påstår, eftersom Radio Moskva transmitterer vesteuropæisk musik; hvorefter Sandemose overgår til samme sælsomme form for historieskrivning, som han ved et par lejligheder også bedriver i Friheten.
“Tilbakeblikk” er en af de få epistler fra 1960’erne, som er skrevet i 3. person.
Eftersom navnet Sara forekommer i den, og Sara i en tidligere epistel “Siste gang
var Sara” (Aktuell nr. 48, 24/11 1962; denne også skrevet i 3. person) udtrykkelig
præsenteres som den aldrende Erling Viks unge kone, må man regne med, at
“Tilbakeblikk” skulle være indgået i Den ytterste strand. Hovedpersonen i teksten er altså Erling – omend det er mere fristende at mene, at Aksel Sandemose,
Espen Arnakke og Erling Vik i denne epistel går op i en højere enhed (se p. 965966).
Citatet udgør de sidste linier af teksten; Erling husker en snes år tilbage, og
episoden hører nu med til anden verdenskrig -fordi der alligevel ikke var så
meget at råbe hurra for, hvad angik Polen og Tjekkoslovakiet? Under alle
omstændigheder ændres vægtningen, for musikken er i 1964 ikke længere en
reaktion mod efterkrigstidens anti-kommunistiske propaganda, men mod nazitidens kunstopfattelse; at Wagner var en af Hitlers yndlingskomponister, hindrer ikke Radio Moskva i at sætte ham på programmet.
SMÅNOTITSER
Mottoet for Fesjå nr. 1 er et citat fra En sjømann går i land: “Hvis jeg var redaktør for “Free Press” vilde jeg hive ut alle journalistene og skrive alt sammen selv,
både om mord, hvetehøst, skibsfart, virkelighet og erotikk, og besvare dagens
enquete på syv måter.” Det er et program, som kun de to første hefter af Fesjå
lever helhjertet op til, men i mange udgaver af “Natur og kultur” i Aktuell boltrer Sandemose sig på sine sider og skriver talrige smånotitser i tillæg til de to
faste indslag, hovedartiklen og sørlandsbrevet. Størstedelen af disse notitser er
– selv 50 år efter – underholdende læsning, men uden interesse i den store
sammenhæng; de optræder især det første års tid, som
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“Natur og kultur” løber. Et indtryk af spændvidden kan man få ved at kikke på
et par numre af bladet.
Hovedartiklen i nr. 11, 31/5 1947, er en anmeldelse af to håndbøger om dyr,
og litteraturindholdet i øvrigt er korte omtaler af Nini Roll Ankers Min venn
Sigrid Undset, Odd Nansens Fra dag til dag og Lasse Strands Hvordan døde Maja?
Sørlandsbrevet handler om hunden Nic – og så er der fire notitser: To citater
med udstilling af sproglige bommerter, en opfordring til at oplæserne af
radioens vejrudsigt undgår dobbeltkonfekt, og en erindring fra 1912.
Selv om man ikke ligefrem kan tale om et mønster, ser man for notitsernes
vedkommende, at de ofte drejer sig om sproglige detaljer, for eksempel “skæve”
udtryk i en avis, manglende logik, eller ufrivillig komik. Oprindelsen til denne
type finder man i de sørlandsbreve, som Sandemose skriver i perioden december 1945-april 1947, hvor beskrivelsen af livet på Kjørkelvik ofte krydres med en
digression eller en aktuel kommentar. Læsning af bøger uden for det egentlige
anmelderpensum kan også afstedkomme nogle linier, som det ses i nr. 15, 26/7
1947, hvor en ti år gammel bog A Handbook on Hanging får anerkendende ord
med på vejen (“Her fins mange nyttige vink for dem som skal henge noen.”)
Andre tekster er sørlandsbreve i mini-format, og i øvrigt bærer notitserne
præg af, at Sandemose er en flittig avislæser, eftersom der er talrige kommentarer til aktuelle emner, herunder retsopgøret efter krigen (for eksempel tre ud af
otte notitser i nr. 17, 23/8 1947).50 – Som sagt er der ingen grund til at gå i detaljer med disse korte bidrag, men Sandemoses overskrifter til dem antyder i sig
selv hans appetit for at skrive om vidt forskellige sider af tilværelsen.51
ALICE ATKINSON OG HENNES ELSKERE
Som bl.a. Jorunn Hareide har påpeget, er der visse overensstemmelser mellem
Jørgen Haukli i Alice Atkinson og hennes elskere og John Torson i Det svundne er en
drøm: De skriver begge alenlange breve baseret på tidligere optegnelser (jf.
Gunder Gundersens formel for dagbogsskrivning), og læseren får i begge
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tilfælde klar besked om, at der forekommer både tilføjelser og udeladelser i forhold til de oprindelige dokumenter. Og i begge tilfælde drejer det sig om en
morder, der har erkendelse som sit mål, men viger tilbage fra at indrømme
sin(e) forbrydelse(r). (Høyt på en vinget hest, s. 205, 224).
Det er imidlertid nok så væsentligt, hvem adressaten er: John Torson skriver
til en søn, hvis reaktion han ikke kan komme til at opleve, mens Jørgen Haukli
henvender sig til sin søster, som han tydeligt nok er tiltrukket af (jf. Espen
Arnakke og Agnes). Om han sender denne brevbunke til hende, melder bogen
ikke noget om. Fiktionen om hende som modtager opretholdes lige til det sidste, men hendes rolle kan lige så godt være i stil med “Kære Dagbog”, eftersom
hele skrivearbejdet kan opfattes som Jørgens selvterapi; at det drejer sig om en
morder, er i øvrigt mindre klart end i Det svundne er en drøm.52
Romanforlæg og -udløbere
Som nævnt p. 655-658, 659-660 indgår et par artikler om krigen i Det svundne
er en drøm, hvorved Sandemose gør sin egen opfattelse til John Torsons – og
senere låner han en oplevelse fra sin hovedperson (se p. 701-704). Hvad angår
Alice Atkinson og hennes elskere, er der også i nogle passager tale om, at
Sandemose indfletter tidligere anvendte tekster; den væsentligste, novellen om
oplevelsen i gartneriet, er allerede omtalt (se p. 681-685). Hertil kommer nogle
tekster fra Aktuell.
I sørlandsbrevet 23/2 1946 fortæller Sandemose om sit indtryk af det nedslidte og grå Oslo efter krigen og indfletter et par lyse erindringsglimt fra trediverne i sin opsummering af et had-kærlighedsforhold til byen. Teksten er bygget op omkring en konstatering af, at “Noe er avsluttet, sluttet for evig”, eftersom Sandemose har fundet frem til andre værdier i livet på Kjørkelvik.
Romanen optager det meste af sørlandsbrevet uændret (Alice Atkinson og hen nes elskere, s. 136-138), men i modsætning til Sandemose har Jørgen Haukli ikke
fundet sit personlige paradis. Tilsyneladende bor han på det samme triste hotelværelse, som han

809
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

nævner i begyndelsen af bogen, omgås kun nogle få af sine gamle bekendte, og
bliver deprimeret af at gå rundt i byen. Kærligheden til førkrigstidens Oslo er
den samme for sørlandsbrevets forfatter og romanens jeg-fortæller, men kun
førstnævnte er i stand til at ryste det senere trøstesløse indtryk (ødelagte gader,
lange køer ved Vinmonopolet osv.) af sig. – En detalje kan følges i endnu et led:
“Oslo var en skjønn by,
og aldri blir en kvitt
sommernettene på Karljohan, minnet om en
tidlig morgenvandring
ned fra Ekeberg, eller en
jente som ikke ville ha
deg i Studenterlunden.
Hvor gyllen tegner seg
ikke i minnet en solvarm formiddag på flytebrygga hvor du satt
med en halv fillepeller
og en liter reker. Du
spyttet rekehoder i
sjøen og smakte ettertenksomt på flasken,
inntil det kom en herre i
uniform og spurte hva
du mente med dette.
Politiet tror en mener
noe med saker og ting.”
(Aktuell nr. 4, 23/2
1946).

“Jeg er bare tre og tredve år nu, men syns det
er en stund siden jeg var
ung og full av forventning. Oslo var byen som
så forventningene mine,
og aldri blir en kvitt de
lyse sommernettene på
Karljohan, minnet om
en tidlig morgenvandring ned fra Ekeberg,
lønnet med en halv liter
reker ved flytebryggen.”
(Alice Atkinson og hennes
elskere, s. 137).

“I 1929, i nærheten av
Oslo havn et sted, satt
jeg en sommerdag på en
benk sammen med tre
småbarn og spiste reker.
Jeg var kommet til
Norge for å bli, og feiret
det altså med reker i solskinn på en benk. [...]
Da slo det meg at jeg
hadde en halv akkevit i
vesken, og en dram
kunne komme godt med
til rekene. [...] en konstabel [stanset] foran meg
og pekte med en dirrende finger på halvflasken: Sitter De her og
drikker? [...]
Det sluttet i fred og
fordragelighet. Jeg lovet
at jeg aldri skulle gjøre
det mer, la flasken i vesken, og konstablen gikk
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sin vei, hoderystende
over en sånn dum danske.”
(“Reke-cocktail”, Aktuell
nr. 15, 10/4 1965; Sandemoses fremhævelse).
Når snapsen er udeladt i romanen, skyldes det sandsynligvis, at tidspunktet
er blevet flyttet til tidlig morgen, og at Jørgen Haukli indirekte beskrives som
den mest ædruelige hovedperson i hele forfatterskabet. Forskellen mellem 1946og 1965-versionen ligger i, at i sørlandsbrevet er episoden et af flere lyse minder
fra Oslo, og at den kun blev ødelagt af, at ordensmagten kom og blandede sig i
et individs fredelige foreteelse; derimod har 1965-teksten Sandemoses påståede
1929-emigration som udgangspunkt, den rummer slutningen på historien om
politiets forstyrrelse, og den fortsætter med diverse betragtninger om forfejlet
alkoholpolitik og afholdsbevægelser i Skandinavien. Det fredelige måltid sammen med børnene skal kun fungere som startskud og antyde forskellen mellem
dansk og norsk mentalitet.
I romanen følges Jørgens Oslo-beskrivelse op af, at han trisser hjem på hotelværelset og fordyber sig i en bog, hvilket fører til en lille anekdote om en elsker
af klassisk græsk litteratur og hans oplevelse med “folkehavet”; denne er hentet
fra sidste tredjedel af Sandemoses første sørlandsbrev (1/12 1945).
Karakteristikken af læsehesten er præcis den samme, men i sørlandsbrevet skal
den gamle vismands ønske om fred og ro være en parallel til jeg-fortællerens
glæde ved at være kommet hjem
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til Kjørkelvik fra Oslo, mens Jørgen i anekdoten ser et vidnesbyrd om, at et liv
mellem bøger er at foretrække frem for overfladisk omgang med andre mennesker.
Som nævnt i note 33 til dette kap. rummer sørlandsbrevet 23/3 1946 en inkonsekvens, hvis man ser på disse års bidrag til Aktuell under ét; ellers er det et
typisk sørlandsbrev, eftersom det indeholder naturbeskrivelse fra Kjørkelvik, et
par erindringer, en henvisning til litteratur og en aktuel kommentar – det hele
sammenkædet af associationer, således at resultatet bliver en velkomponeret
helhed, som inden for et begrænset antal ord kommer vidt omkring.
Af de tekster, der indgår i romanen, er det den, der klarest viser et sammenfald mellem sørlandsbrevforfatteren Aksel Sandemose og brevskriveren Jørgen
Haukli. Dette gælder for den centrale begivenhed i teksten (at have skudt sin
hund ved et ulykkestilfælde), for refleksionerne vedrørende retsopgør og quislinger, og for erindringen fra skoletiden.
Læseren af sørlandsbrevet har ingen anledning til ikke at tage det for gode
varer (medmindre sætningen om “én hund før”, fra 1/12 1945, af en eller anden
grund har fæstnet sig i hukommelsen). Beskrivelsen af det nære men usentimentale forhold mellem menneske og dyr ligger i forlængelse af andre Aktuelltekster; ordvalget og argumentationen vedrørende quislingerne er typisk
Sandemose; og man behøver ikke at have læst særlig meget af forfatteren, før
episoden fra skolen forekommer at være endnu et vidnesbyrd om voksnes
tyranni. Spørgsmålet er, hvordan teksten virker i romanens sammenhæng, når
omtalen af vejret og af Kjørkelviks landskab er strøget, og erindringerne og
refleksionerne bliver Jørgen Hauklis.
Jorunn Hareide nævner kun Unkas-ulykken og ser dette vådeskud som en
modsætning til Alices død, som Jørgen på en eller anden måde var (med)ansvarlig for – hvilket lyder overbevisende nok (Høyt på en vinget hest, s. 227). På den
anden side indgår selve fortællesituationen fra epistlen så uændret i romanen,
at den skurrer mod brevformen og de jævnlige henvisninger til, at modtageren
på grund af det gensidige fortrolighedsforhold har et
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solidt kendskab til afsenderens fortid.
Hertil kommer, at de to efterfølgende afsnit fra sørlandsbrevet lades ude af
betragtning; hvad angår det første (om quislingernes form for anger) ville
Jørgen Haukli repræsentere størstedelen af Norges befolkning, så der er næppe
grund til at opholde sig ved, at Sandemose overdrager sine egne meninger til
Jørgen. Derimod forekommer episoden i skolen ikke at stemme med det billede,
man i øvrigt får af hovedpersonen – mens den passer glimrende til både Espen
Arnakke og Aksel Sandemose og disses beskrivelser af lærerinder. I øvrigt
kommer sætningen om Napoleons soldater, “som efter så lang tid ville vært
døde likevel” (Alice Atkinson og hennes elskere s. 134), til kun at fungere som et
stykke komik, eftersom sørlandsbrevets efterfølgende sløjfe er udeladt: “Det er
lenge siden jeg skjøt Unkas, og Unkas ville iallfall nå vært død.” (Aktuell nr. 6,
23/3 1946).53
Fra artiklen “Fra ølbule til idrettsplass” (Aktuell nr. 19, 20/9 1947) er desuden
anvendt nogle sætninger om en svensk sportsjournalists sammenligning af
Jesus og Gunder Hägg. Hos Sandemose bliver dette et vidnesbyrd om, at idrætsblades proportionssans er forvrænget, mens Jørgen i romanen skriver om religionens formalisme i en sekulariseret verden (Alice Atkinson og hennes elskere, s.
53-54).
De tre ovenfor omtalte sørlandsbreve står i romanen i umiddelbar nærhed af
hinanden: S. 131-134 drejer det sig om 23/3 1946, s. 136-138 om 23/2 1946, og s.
138-139 om 1/12 1945. Desuden er s. 129-131 sakset fra “Trollet på Gammelstøl”
(Magasinet nr. 14, 14/7 1945; først trykt på dansk som “Troldtøj” i Politiken, 15/2
1942). Afsnittet skal fungere som optakt til historien om vådeskuddet og Unkas,
men beskrivelsen er inkonsekvent: S. 126 skriver Jørgen om “Engang mens jeg
hadde hytten i Trysil [...]”; alligevel omtales den s. 129 i et ordvalg, som om han
ser stedet for første gang, hvilket skyldes, at det drejer sig om en lidt forkortet
udgave af indledningen til den tidligere trykte novelle.
I “Alice Atkinson og hennes elskere” ser Torben Ulrik Nissen digressioner og
associationer som “et forsøg på ad omveje at sige

813
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

det, der ikke kan siges ligeud”, og han mener, at disse nedbryder Jørgen Hauklis
modstand mod at fortælle sandheden (Om Sandemose, s. 82, 89). Iagttagelsen
forekommer rimelig nok, når det drejer sig om Jørgens karakteristik af personer,
og “Äppeltjuven” fungerer glimrende, når det drejer sig om oplevelse af syndefald. Derimod står sørlandsbrevene svagere i sammenhængen; på diverse punkter er der overensstemmelse mellem meninger udtrykt af sørlandsbrevforfatteren Sandemose og af romanfiguren Jørgen Haukli,54 og de tekster, der anvendes
i Alice Atkinson og hennes elskere, letter læserens muligheder for at identificere sig
med jeg-fortælleren. Hvad angår de artikler, der indgår i Det svundne er en drøm,
bidrager de i højere grad til at gøre John Torson til en sammensat person.
EN PALMEGRØNN ØY
Rejsen til Caribien i 1938 gav samme år stof til artikler og til afsnit i Brudulje
(se kap. 15); men allerede før Sandemose rejste hjem til Norge fra
Newfoundland, var han begyndt på en sørøverroman, som han kaldte De saliges
øy. Brudulje og senere September kom imellem; senere genoptog han arbejdet på
bogen og blev færdig med den før tyskernes besættelse (se Johannes Væth:
“Aksel Sandemoses kriseår” i Nytt lys på Sandemose). Da han flygtede til Sverige,
tog han manuskriptet med, men først i 1950 udkommer bogen under den imponerende titel Eventyret fra kong Rhascall den syttendes tid om en palmegrønn øy.
Forside og ryg nøjes med de tre sidste ord, og det er dem, romanen er blevet
kendt under.
På adskillige punkter er bogen en fremmed fugl i forfatterskabet, og den er
kun sporadisk omtalt i forskningen. Carl-Eric Nordberg rubricerer den som en
drengebog og mener, at Sandemose skriver en morsom parodi på eventyrgenren, samtidig med at der er et underliggende og mere alvorligt tema:
Frihedsdrøm kontra magtspil (Sandemose, s. 253). Espen Haavardsholm er inde
på noget lignende, når han taler om, at denne eventyrskrøne er fyldt med vold
og drab, samtidig med at et misantropisk menneskesyn lurer under den muntre
overflade (Mannen fra Jante, s. 285).
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En egentlig analyse finder man kun i Høyt på en vinget hest, hvor Jorunn
Hareide bl.a. karakteriserer nogle af personerne ud fra bogens drømme. Det
fremgår, at disse er mere humoristiske, og mindre komplicerede og afslørende,
end i de psykologiske romaner. Jorunn Hareide opfatter først og fremmest
bogen som en spøg, men ligger på linie med Nordberg og Haavardsholm når
hun skriver, at “bokens underliggende idé i og for seg er alvorlig nok.” (s. 241).
Der er ingen tvivl om, at Sandemose har skrevet en (sø)røverroman – men
derfor kan den godt være litteratur af høj klasse, og kvaliteten i En palmegrønn
øy ligger ikke mindst i, at bogen har forskellige lag. Den kan (eller kunne i hvert
fald tidligere) både appellere til illitterære 12-årige – på grund af kanonskud,
tempo og overskuelig handling – og til voksne, der opfatter ironi og andre
sproglige virkemidler. Denne balancegang lykkes for Sandemose gennem hele
romanen, og de mange drabsscener, som Haavardsholm nævner, er et eksempel
herpå. For hvis dette udelukkende skulle være en børne- eller drengebog, ville
man måske umiddelbart synes, at blodet flyder i rigelige mængder over siderne; de talrige myrderier skildres imidlertid på en sådan måde, at selv følsomme
unge læsere får lige så få mareridt, som hvis de ser en af de gode gamle westerns, hvor indianerne heldigvis lider en slem død: Det er bare film og uvirkelighed, og det ved børnene godt, og i øvrigt drøner de videre i handlingen.
Samtidig kan voksne læsere skatte på den drastiske humor og de detaljer, der
præger voldsbeskrivelserne.55
Også den historiske ramme fungerer på to planer. For de yngre er det tilstrækkeligt, at bogen foregår for flere hundrede år siden; der er en konge, som
hedder Rhascall, og de færreste vil finde på at slå op i historiebøger og opdage,
at han aldrig har eksisteret. De ældre og lidt mere sprog- og historiekyndige
læsere vil dels vide, at rascal betyder skurk, dels at beskrivelsen af kongens bryderier med kirke og koner passer meget godt på Henry VIII, ligesom Sandemose
opfinder en ærkebiskop af Roseberry i stedet for Canterbury.
At Sandemose udgiver en roman fra 1500-tallet, efter at han i
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talrige anmeldelser årene forinden har raset imod historiske romaner, kan i sig
selv forekomme underligt – men hvis der udelukkende var tale om en parodi,
således som Nordberg mener, ville genren utvivlsomt blive udstillet på en helt
anden måde, og Claes og Eli ville ikke have fortællerens tydelige sympati. For
eksempel er det værd at bemærke, at Sandemose viger uden om de tre værste af
de faldgruber, som han advarende nævner både i Friheten og i Aktuell: Romanen
fungerer ikke på noget tidspunkt som en camoufleret historiebog; den prætenderer heller ikke at sætte sig ind i religiøse eller andre tankebaner, der styrede
menneskers liv i 1500-tallet; og der er ikke gjort noget forsøg på at indsmugle
gammeldags sprog i dialogen; det tydeligste eksempel på det moderne sprog er
nok dronningens replik til kongen: “Kan ikke skattebassen sove?” (En palme grønn øy, s. 112). Også uden for dialogen holder Sandemose sig langt væk fra
1500-tallet, for eksempel når bønderne får “klapp og kake”, eller når der tales
om en “hobby”.
I de afsnit, hvor fortælleren udtrykkelig kommenterer begivenhederne fra et
1900-tal perspektiv, gør han opmærksom på dette, og holder sig til kendsgerninger: “Leonora og Svarte Gertrude visste ikke at det var et stykke verdenshistorie de så, når de mange skipene hevet seg av havet i øst [...] Det var kappløpet
mot den nye verden som ble hetere.” (s. 61). I andre tilfælde gør han opmærksom på skik og brug: “Her må jo leseren erindre at dengang var det almindelig
å ha skjegg på seg.” (s. 69), eller han bruger en moderne parallel (“profesjonelle
velgjørenhetsdamer”) for at anskueliggøre situationen (s. 6). I det hele taget er
der en fortrolig tone mellem fortæller og læser, hvilket bl.a. fremgår, da eventuelle gætterier skal viftes af vejen: Læseren må ikke “lade seg lede bort i den misforståelsen at det var noe mystisk med Claes og Eli, slik at for eksempel Eli var
en adelig dame som holdt til på havet med sin elsker.” (s. 26). Det er jo pænt af
fortælleren at komme med den oplysning – som i øvrigt virker som en ironisk
kommentar til Sandemoses hemmeligholdelse af Elnas kønslige identitet i
Ungdomssynd.
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Paralleller til andre tekster i forfatterskabet finder man fortrinsvis i forbindelse med Claes, der skifter navn, bliver drabsmand i en alder af 17 og vælger
sømandslivet som led i en flugt. I betragtning af at så stor en del af bogen foregår til søs, kunne man forvente mere end én henvisning til den flyvende hollænder eller andre gamle kendinge fra havet (En palmegrønn øy, s. 82); at de myrdede sømænd vender tilbage og tager hævn er mere et led i spøgelsesstemningen end et mytologisk element.56
Selv om der er drabelige episoder til søs, og morsomme optrin fra London, er
det sikkert øen, der vil stå stærkest i bevidstheden hos læserne. Men faktisk er
det kun lidt over en tredjedel af bogen, der foregår dér. For Claes og Eli repræsenterer den først en uventet fare, dernæst paradis – på visse betingelser, for
samtidig med at de kan leve trygt oppe på klippen, er de afskåret fra resten af
øens samfund, det sorgløse liv på stranden; og at de samtidig er i besiddelse af
en kolossal, men helt nytteløs rigdom, bestående af guld og ædelstene, understreger deres isolation fra den gamle verden. Det er tydeligt, at synet af Leonora
desuden vækker kødelige lyster hos Claes, mens Eli skal stå for det mere sværmeriske syn på kærlighed, og det er sidstnævnte, der får lov til at dominere
bogen: På de sidste sider er Claes kun optaget af at gå hånd i hånd med Leonora,
efter han har vundet hertugdatteren og sit eget kongerige, mens Eli har fundet
en underskøn våd havfrue, en mere romantisk og mindre dyrisk udgave end
den, Kresten møder i “I Livets Korridor” (se p. 135-136).
For de bortrøvede børn er øen også et paradis, men et paradis, som
Veslegutten har skabt for dem med mord, og som kun kan opretholdes med
mord: Ingen adgang for voksne, der kan korrumpere dem. Han lever for sin
drøm, men begår selvmord, da hans egen umenneskelighed går op for ham.
Hans død er fortællerens dom over den gale mand og hans lykkedrøm, og før
afrejsen genlyder øen af dans og sang og bægerklang.
Men er der ikke også i den ironiske beskrivelse af fremtiden en snert af, at det
var en paradisø, så længe beboerne ikke kendte til forhistorien og utopien? For
her kommer den svært bevæbnede
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styrke fra civilisationen, og de bliver mødt af det våbenløse paradisfolk, som nu
skal hjem og “lære dyd og gode seder, og møte sine elskede landsmenn.” (En
palmegrønn øy, s. 159). Paradisfolket har været lykkeligt uvidende om dyd og
gode sæder, hvilket bl.a. ses af, at formeringen på øen er i god gænge (s. 158), og
nu skal de, uskyldige og intetanende om synd, transporteres til en verden, som
regeres af svig, hykleri og magtmisbrug, hvis man dømmer ud fra bogens
beskrivelse af England. I denne forbindelse kan henvises til artiklen
“Matriarkat” (se p. 773-774), for mens det er mænd, der står for styret i England
og resten af den civiliserede verden, er øen lagt i hænderne på Svarte Gertrude
og Leonora; når Vesleguttens skib ankrer op, bliver hele den menige besætning
låst inde, og han er den eneste, der kommer i land.
Som anført p. 761 skriver Sandemose i 1945, at i en røverroman bør der være
helte og skurke, og Erobreren fra Kastilia appellerer til ham på grund af dens
ramasjang. Men den eneste gennemført positive anmeldelse af en historisk
roman handler om Røde Orm af Frans G. Bengtsson (Aktuell nr. 24, 29/11 1947).
Til gengæld skulle man tro, at Sandemose i store træk skriver om sin egen bog
– som altså på dette tidspunkt ligger klar i skuffen:
“Den historiske romanen kan bare bli skrevet av den som har latt stor
lærdom og usedvanlig dikterisk evne gå opp i en høyere enhet med
ironi. [...] Røde Orm er morsom fram til alle grenser, og boken er det eleganteste hogget som er ført mod ha-stilen og det overspente juglet siden
Kjærlighed uten Strømper.
Det er ikke alltid helt klart når den infamt morsomme forfatteren
mener alvor med latteren, og noen feiltagelser er kanskje ikke feiltagelser, men en del av spøken.”
Et eksempel på en fejltagelse (?) hos Sandemose er den adelstitel, som kong
Rhascall tildeler Claes: Greve af Glasgow. Denne ville høre under det skotske
kongedømmes domæne. – Løftet om hemmeligholdelse af Claes’ rigtige navn
holdes tilsyneladende kun over en halv snes linier, men når der er indflettet sætningen
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“slik som andre berettet om det” (En palmegrønn øy, s. 120) er det svært at vide,
hvad man skal tro.
I En palmegrønn øy præger det lette tonefald og humoren for én gangs skyld
en hel roman.
Humor er en væsentlig ingrediens i Sandemoses forfatterskab. I den danske
del af forfatterskabet virker den gennem tørt konstaterende sætninger, i
1930’erne bliver det også til barokke situationer, og selv i de bøger, der har en
konstant undertone af smerte, for eksempel Det svundne er en drøm, er der optrin
og replikker, som virker forløsende på samme måde, som når Shakespeare eller
Ingmar Bergman i deres mørkeste arbejder skifter spor i en scene eller to.
Men som regel virker Sandemoses humor unægtelig bedst i små doser:
Indskud, kommentarer, overrumplende sammenligninger og konklusioner. Når
han alt for tydeligt sætter sig for at skrive en humoreske, bliver resultatet oftest
krampagtigt eller ligefrem pinligt; man føler sig taget i kraven af forfatteren med
påbud om at le, og læseren ser ganske vist, hvad der skulle være morsomt, men
knebene virker ikke, og det er umuligt at trække på smilebåndet, når “Mordet i
Gæjesgæje”, “H.C. Andersens hode” eller “Bergenseren” står på programmet.
Des mere befriende virker en tekst som “Slem historie om Odessa” – eller En pal megrønn øy.
Også hvad angår et andet punkt står bogen næsten isoleret i forfatterskabet:
Interessen for sørøvere. I “Ikke alle Sørøvere endte i Galgen” hedder det dog om
Henry Morgan, at han “blev aldrig straffet for sine grufulde Bedrifter, men adledes tværtimod af Kong Charles II og blev udnævnt til Viceguvernør paa
Jamaica.” (Hjemmet nr. 11, 11/3 1930). Samme form for rollespil og bøjning af
lovens paragraffer finder man i romanen både i forbindelse med kongen og (i de
første par kapitler) med ærkebiskoppen, der gladeligt tolererer strandhugst, når
han bare får sin procentdel af udbyttet; det kan imidlertid ikke fastslås, om
Henry Morgans karriere har luret i baghovedet på Sandemose, da Claes skal
skabes.
Et mislykket opkog på sørøverfantasierne finder man i den
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totalt umorsomme novelle “Piraten og sauelorten” (Aktuell nr. 17, 27/4 1957),
hvor en forfatter under et teaterforestilling forestiller sig en ny version af historien om kaptajn Kidd. Der er hentydninger til Martinique, Barbados og St.
Lucia, og Kidds højre hånd hedder Claes “som så mange pirater”, men som helhed er både sørøverhistorien og rammefortællingen intetsigende.
PETITSTOF I VERDENS GANG
30/12 1950 oplyser Verdens Gang, at avisen i den kommende tid vil bringe et
dagligt causeri af Aksel Sandemose:
“Hans spalte skal hete “Ord utenfor dagen”, for den skal ikke handle om
de aktuelle problemer og bekymringer, om politikk, krig og leveomkostninger. Det er små betraktninger som skal være en hvile for sinnet,
gløtt inn i fantasiens og humorens riker, små ord om natur og rare mennesker, om dyr og barndomserindringer, om årstider og drømmer – alle
slags ting som setter Sandemoses rikt fabulerende sinn i svingninger og
skaper de mest overraskende idéassosiasjoner.” (Avisens fremhævelse).
I september-oktober 1950 havde Sandemose i otte indlæg i Verdens Gang protesteret mod regeringens forslag til beredskabslovene, og i “Til orientering om
Hannibal”, en tekst om en barndomsven og dennes besøg på Kjørkelvik, finder
man en sætning om at blive “puttet i konsentrasjonsleir for sabotasje av livsviktige foretagender og lignende forhold” (Verdens Gang, 30/12 1950).57 Men den
ovenfor citerede varedeklaration beroliger læserne med, at “Ord utenfor dagen”
ikke bliver en polemisk spalte, og de indholdselementer, der nævnes, tyder på
en slags sørlandsbreve.
De i alt 39 tekster, der offentliggøres i perioden 2/1 1951-16/2 1951, lever
pænt op til forhåndsomtalen – bortset fra at et par stykker af dem netop
omhandler aktuelle problemer. Allerede i den anden udgave af “Ord utenfor
dagen” skriver Sandemose om forslag til nye skattelove (3/1 1951); 12/2 1951 er
udgangspunktet
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beredskabslovene og en leder i avisen; og i det sidste bidrag “- om kontakt”
(16/2 1951) ses portoforhøjelse og dyrere sporvognsbilletter som regeringens
middel til at vanskeliggøre menneskelig kontakt, således at der ikke bliver for
megen protest mod de nye love. Hertil kommer, at det sidste afsnit 12/1 1951
(om arbejdere og intellektuelle) kun kan opfattes som et p.s. til en diskussion
med Inge Scheflo (9/10, 10/10, 11/10 1950).
En del af “Ord utenfor dagen” minder om “Dagens historie” i Dagbladet og i
Tidens Tegn (se p. 548-549), hvad angår jeg-fortællerens evne til at havne i pudsige eller groteske situationer, hvor han stadig befinder sig, når der sættes punktum for teksten. Andre er nærmest komprimerede sørlandsbreve (alle sørlandsbrevene i Aktuell er længere end causerierne i Verdens Gang), men uden disses
føljetonpræg, og Kjørkelvik nævnes ikke en eneste gang. I den første tekst hedder det neutralt, at jeg-fortælleren for fem-seks år siden “kunne realisere en nesten livslang drøm om et hjem på landsbygden” (Verdens Gang, 2/1 1951), og han
protesterer mod, at han skulle være flygtet fra virkeligheden. Dette lyder, som
om nye læsere kan begynde her, men kun i fire andre causerier er der iagttagelser af dyreliv og landskaber; læseren af Verdens Gang kan ikke i samme grad
som læseren af Aktuell have fornemmelsen af at få jævnlige efterretninger om
daglig- og familieliv på Kjørkelvik, og den fortrolige tone mellem afsender og
modtager mangler.
En halv snes tekster er erindringer – eller fiktive ditto – fra barndom og ungdom; når hertil lægges et par stykker, der foregår lidt senere, giver teksterne tilsammen et billede af en outsidertype, der vokser op i små kår, er interesseret i
zoologi, kommer i gartnerlære, bliver sømand, er ung håbefuld forfatter i
1920’ernes København, har en Canada-rejse bag sig, og har boet i Stockholm
(omend det ikke nævnes, at opholdet dér fandt sted under krigen).
Præsentationen – eller selviscenesættelsen – af jeg-fortælleren bliver dermed
stort set den samme, som hvis man opsummerer sørlandsbrevene, bortset fra at
der mangler henvisninger til Newfoundland og Caribien.
Som anført p. 548-549 står størstedelen af petitjournalistikken
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fra 1937 isoleret i forfatterskabet. Hvad angår ældre stof, der indgår i “Ord utenfor dagen”, er i kap. 12 note 42 nævnt forbindelsen mellem En sjømann går i land
og 11/1 1951. Hertil kommer en let variation af tidligere fremførte synspunkter
vedrørende historiske romaner (3/2 1951) og en komprimering til 16 ord af den
2 sider lange samtale mellem Espen Arnakke og faderen i Der stod en benk i
haven: “Da de gamle hørte jeg ville være naturforsker, satte de meg i lære hos en
gartner.” (Verdens Gang, 20/1 1951).
Hele 14 af de 39 tekster anvendes senere i Årstidene. I 13 tilfælde er der – bortset fra titlen – tale om selvstændige kapitler med ubetydelige ændringer; kun “om skjenking for mindreårige” (Verdens Gang, 9/1 1951) indgår i en længere
tekst, “Gjensyn med Jante” (se p. 787-797).
ÅRSTIDENE
Baggrunden for udgivelsen af Årstidene var striden med Aschehoug (se
Mannen fra Jante, s. 287-288, og Janteloven, s. 276-286). I en subskriptionsindbydelse, udsendt september 1951, skriver Sandemose mere diplomatisk, at han vil
undgå diskussioner med redaktører og forlæggere, og at han ønsker, at læserne
skal have et helhedsbillede af hans arbejde. Indholdsmæssigt giver han kun
vage løfter:
“Jeg vil ikke skrive annet enn det jeg har lyst til, og jeg vil forme det efter
mine egne normer. [...] Jeg kommer nok til å skrive meget i epistelform,
og kanskje slikt vil bli nokså privat farget, men er det ikke brevet som ligger under all litteratur?” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek;
Sandemoses fremhævelse).
Hvis man sammenligner med indbydelserne til at abonnere på Fesjå (se p. 495),
er der her i 1951 ikke noget angreb på et navngivet forlag, og i det hele er tonen
langt mindre aggressiv. Man genkender dog, at den digteriske integritet stadig
sættes i højsædet, og ideen fra 1934 om “privat korrespondanse” videreføres
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jo også med lidt andre ord. Selvransagelse som direkte programpunkt er der
ikke noget af, men nok et ønske om at skrive “intimt og personlig”.
I indbydelsen spøger de oprindelige planer vedrørende Fesjå i forretningsfører Johan Vogts efterfølgende afsnit om tidsskriftet: “Opprinnelig tenkte
Sandemose å sende ut et mindre hefte hver 14. dag.” Det er i denne forbindelse
også værd at studere det udkast til subskriptionsindbydelse, som Sandemose
vedlægger et brev til Sigurd Hoel (22/3 1951; Væths samling, Det kongelige
Bibliotek); heri projekteres med et hefte på 32 sider hver 14. dag eller en gang
om måneden. Desuden omtales indholdet langt mere detaljeret end i den endelige indbydelse: Først nævnes litteraturkritik og “leilighetsvis artikler om politikk, m.m.”, og derefter hentydes til litterære arbejder i stil med sørlandsbrevene og causerierne i Verdens Gang; der skal ikke være noveller, og kun undtagelsesvis genoptryk.
Som det fremgår af de følgende sider, kommer hefte 1-13 til at afvige kraftigt
fra denne første plan. Litteraturkritik er der ikke meget af og slet ingen ny
sådan; artiklerne er langt oftere om “m.m.” end om politik; noveller er der masser af; og genoptryk af tekster inden for alle genrer er reglen snarere end undtagelsen – hvoraf også følger, at det mere drejer sig om genbrug af sørlandsbreve
og causerier end om nyskrevne i samme stil.58
En del af forklaringen på disse afvigelser bunder sikkert i de udgivelsesintervaller, som Sandemose først opridser og senere forlader. Hvis han havde fulgt
den oprindelige plan, havde det jo for eksempel været muligt at trykke aktuelle
anmeldelser og indlæg i den politiske debat; hvad angår sørlandsbrevene i
Aktuell, ligger en stor del af deres kvalitet i føljetonpræget, øjebliksbillederne og
naturskildringerne – og det er ikke altid givende at læse et par sider skrevet i
nutid om højsommer eller efterårsfarver med mindst tre måneders forsinkelse.
Og endelig bliver Årstidene i stigende grad Sandemoses kanal til at opsummere
forfatterskabet.
Hen på efteråret 1951 lå udgivelsesplanen altså fast: 4 årlige hefter a 80 sider.
Slutresultatet blev, at Årstidene (undertitel:
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Brev fra Kjørkelvik59) udkom i 13 numre med ret ujævne mellemrum fra december 1951 til marts 1955; i tre tilfælde er der tale om dobbelthefter (7/8, 9/10,
11/12).
Gammelt og nyt stof
Hvis man fraregner titelblad, kolofon, indholdsfortegnelse o.l. kommer man
op på næsten 1.000 sider tekst; størstedelen heraf er omtalt i dette og i de foregående kapitler (især i kap. 12, 15 og 16). Gennemgangen af Årstidene vil derfor
i det følgende være koncentreret om nye tekster og hefternes komposition.
Nogle af hefterne indeholder et forord, i hefte 4 skrevet af Johan Vogt. Disse
forord har nogle genkommende momenter vedrørende betaling o.l., men fortæller kun i to tilfælde noget om indholdet. I hefte 1 drejer det sig om en let redigeret udgave af subskriptionsindbydelsen – for eksempel er formuleringen
“Opptrykk vil bare forekomme i unntagelsestilfelle” udeladt, og halvdelen af
stoffet i hefte 1 har da også været trykt før. I hefte 9/10 skriver Sandemose apropos 1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor, at partier fra et par af hans
bøger, “nærmest novellesamlinger”, vil blive trykt i Årstidene (s. 9).
Hvis man tager hefte 1-13 under ét, består tidsskriftet overvejende af ældre
materiale. Det er undertiden sat ind i en ny sammenhæng (jf. om “Gjensyn med
Jante”, p. 787-797); der kan være tale om tilføjelser (jf. om “Et år ved Gamaliels
føtter”, p. 669-674, eller om kronikken fra Öland, p. 644-647); eller kompositionen kan være ændret (jf. om 1938-artiklerne, p. 581-582, 585). Hvis man isolerer
“grundstoffet”, kommer man under alle omstændigheder frem til, at 60% af Års tidene har været trykt før, og for de enkelte hefter er de afrundede tal følgende
(forord er ikke medregnet):
Hefte nr.

%tal nyt stof

%tal ældre stof

1

45

55

2

80

20
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3

55

45

4

90

10

5

50

50

6

50

50

7/8

25

75

9/10

15

85

11/12

15

85

13

35

65

Dvs.: Kun hefte 2 og 4 har en kraftig overvægt af nyskrevet stof. Hefte 7/8,
9/10, og 11/12 har en lige så kraftig overvægt af ældre materiale. I hefte 5 og 6
er forholdet 50-50, mens hefte 1 har en smule mere af det ældre og hefte 3 en
smule mere af det nyskrevne. Hvad angår hefte 13 er sagen lidt mere indviklet:
Procentmæssigt bliver der igen mere af det nye stof, men i tre af heftets otte tekster fungerer det som indledning til tekster, hvis oprindelse er af ældre dato.
Sagt lidt firkantet bruger Sandemose i stigende grad sit tidsskrift som forum
for udvalgte tekster, omend der som tidligere anført altid er tale om afpudsning
af materialet og i visse tilfælde også kommentarer af forklarende karakter. Det
er desuden tydeligt, at i de første seks hefter koncentrerer Sandemose sig om de
umiddelbart foregående år – bortset fra at “Gulleplet” fra Fesjå nr. 4 (1936) er
optrykt i hefte 3 som optakt til et P.V. Glob-citat, er den ældste tekst fra 1943. I
hefte 7/8 er der dels et par tekster fra 1930’erne, dels den endelige version af
“Skilte Veje” fra 1923 (se p. 107-108). Derefter følger i hefte 9/10 et dyk tilbage
til rejsen i 1927-1928, og på lignende måde er hefte 11/12 koncentreret om 1938rejsen.
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Sørlandsbrevene i Aktuell og disse nye “Brev fra Kjørkelvik” er dermed to vidt
forskellige ting. Når undertitlen alligevel forekommer dækkende, skyldes det
tre ting. For det første er der i hefte 1 en opsummering af afsenderadressen, altså
endnu en gang noget i stil med, at “nye læsere kan begynde her”. For det andet
er der nyskrevne tekster, der tager udgangspunkt i Kjørkelvik, med “Dagen” i
hefte 4 som det mest udprægede eksempel; og for det tredje fungerer kommentarer fra skrivebordet ofte som tilføjelser, når en ældre tekst skal pudses af; her
kan henvises til p. 643-647, 669-674 (om “Det var ikke deilig å fare” og om “Et
år ved Gamaliels føtter”, i henholdsvis hefte 3 og hefte 5).
Hefte 1: Præsentation
Det første hefte burde give et godt begreb om, hvordan Sandemose ønsker at
præsentere sin nyskabelse, nu da han kun behøver at tage hensyn til sine egne
ideer om litteratur. Hvilket helhedsbillede i mini-format vil han give af sig selv?
Den ovenfor citerede sætning om vrangvillige redaktører kan ud fra hefte 1
anskues på to måder. På den ene side kunne man mene, at den ikke er helt retfærdig, når over halvdelen af heftet består af stof, som tidligere har været trykt
– dette meddeles dog kun i to undertitler (til “Under pisken” og “Dødsstraff”).
På den anden side sørger Sandemose for i hefte 1 at inkludere to tekster, som
egentlig var beregnet på tidligere offentliggørelse (hvilket heller ikke meddeles):
“Hvorfor jeg har skrevet om litteratur” skulle have været forord til et udvalg af
anmeldelser, og “Seks guder som sviktet” havde i 1950 forårsaget et brud med
Aktuell.
Som det fremgår af nedenstående oversigt, bærer heftet først og fremmest
præg af alsidighed:
Titel

Genre

Først trykt

“Ensomhet”

essay

ny60

“Folkedemokrati”

filologisk betragtning

ny
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“Herr-fru-frøken”

filologisk betragtning

ny

“Hvorfor jeg har skrevet
om litteratur”

essay

ny

“Under pisken”

erindring

1947

“Høstnatt”

novelle

1945

“Seks guder som sviktet”

anmeldelse

ny

“Jeg kaster perler”

aforismer

ny

“Mannen fra Jungelen”

erindring

1946
(1. version 1944)

“Dødsstraff”

essay/debat

1948

“Reisen til Kjørkelvik”

erindring/epistel

1948

“En opsat Steen
paa Vinterveiaasen”

erindring/epistel

1949

Den ovenfor nævnte opsummering af afsenderadressen finder man i de to
sidste tekster, som tilsammen udgør 25% af indholdet. Førstnævnte omhandler
ungdommens længsel efter Norge og udtrykker det samme som så mange af
sørlandsbrevene: Kjørkelvik er opfyldelsen af en drøm. Den anden tekst beskriver Sandemoses

827
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

oplevelser af sten diverse steder i verden, hvilket fører videre til en afskrift af
ejendommens første skøde, hvori der gøres rede for dens afgrænsinger – markeret med sten.
Alsidigheden resulterer i et spændende hefte; én avis eller ét ugeblad ville
næppe have antaget samtlige tekster, så det ønske om et helhedsbillede, som
Sandemose udtrykker (s. 9), har gyldighed i dette tilfælde. Men når han i forordet desuden kommenterer det betænkelige i, at “lengden er blitt avgjørende for
om et kunstverk skal bli tilgjengelig” (s. 10), eftersom redaktører efter hans
mening ynder at vurdere efter antal ord i højere grad end efter kvalitet, kan
betragtningen ikke gælde for nogen af teksterne i hefte 1, som hverken er
bemærkelsesværdigt lange eller korte.
Hefte 2: Etik eller mandschauvinisme?
Hefte 2 er mildt sagt mindre alsidigt. De første 20%, “Ensomhet”, tager afsæt
i hefte 1, hvor kapitlet med samme titel har undertitlen “Betraktninger som vil
bli fortsatt i de følgende nummer”; men derpå følger en artikel på 63 sider. Det
ville naturligvis have været umuligt for Sandemose at få en tekst af det omfang
anbragt andre steder end i sit eget tidsskrift, så han lever i det mindste op til sit
løfte om kun at skrive i den form og med det antal ord, som han har lyst til.
Det drejer sig om “Unnfanget i løgn”, der med udgangspunkt i Egil RønnePetersens Provrörsmänniskan erklærer krig mod “anonym befruktning”, dvs.
graviditet hvor sæden er leveret af en donor, som kvinden ikke kender. Af gode
grunde kunne Sandemose ikke have nogen anelse om, at både lægevidenskab
og etiske diskussioner i de følgende årtier kom til at dreje sig om helt andre ting
– for eksempel reagensglasbørn, rugemødre, befrugtede æg opbevaret i dybfryser...listen kunne blive meget længere. Under alle omstændigheder har både de
praktiske og de teoretiske grænser flyttet sig grundigt siden “Unnfanget i løgn”,
således at artiklen på næsten 50 års afstand kan læses på to måder: Enten kan
man mene, at han ved at fare hårdt ud mod lægevidenskabens landvindinger på
dette område anno 1952 kommer med en relevant
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advarsel mod, hvad fremtiden kan byde på, eftersom én metode til befrugtning
vil blive fulgt op af en mere avanceret – etc.; eller man kan mene, at den problematik, som Sandemose angriber, forekommer næsten harmløs nu, og hans lange
debatindlæg dermed overdimensionerede.
Hvad angår det første synspunkt, kan man konstatere, at Sandemose udfolder en vældig energi for at opstille etiske retningslinier, men at han under dette
arbejde samtidig røber en vis naivitet: Forskere vil altid videre, dvs. hvis insemination er blevet rutine, haster man videre til nye eksperimenter og teknikker
inden for befrugtning, først på dyr, senere på mennesker.61 Lovgivning for
området vil altid halte bagefter – rent bortset fra, at der i laboratorier nemt kan
foregå ting, som både strider mod lovens bogstav og ånd.
Det andet synspunkt er sværere at forholde sig til, ikke mindst fordi
Sandemose hævder, at de uheldige virkninger først vil vise sig “langt ut i neste
århundre”. Desuden ser det ikke ud til, at der er forsket i, hvordan børn, der har
en anonym sæddonor som far, har håndteret problemet, hvis sandheden er blevet røbet for dem; der er tilsyneladende heller ikke forsket i, hvordan ægteparret biologisk mor og juridisk far har set på inseminationen mange år senere. Men
skyldes dette, at andre emner er blevet interessante som studieobjekter? Var
Sandemose dels for unuanceret, dels for pessimistisk? Det eneste man kan konstatere er, at når både ægtepar, lesbiske og enlige kvinder nu til dags i vid
udstrækning benytter sig af insemination, hvor sæden er leveret af en anonym
donor, har advarslerne anno 1952 i hvert fald ikke...båret frugt er utvivlsomt et
upassende udtryk i denne sammenhæng, så det må hellere rettes til haft virkning.
For en ordens skyld skal det siges, at over en tredjedel af artiklen består af et
frådende udfald mod Rønne-Petersens selvmodsigelser, argumentatoriske kneb
og stil, samtidig med at Sandemose erklærer sig fuldstændig enig i hans konklusioner; man oplever derfor det ejendommelige, at inden for 12 linier omtales
Provrörsmänniskan både som “en betydelig bedrift” og “ofte pinlig lesning” (Års tidene hefte 2, s. 27, 28).
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“Unnfanget i løgn” udtrykker flere steder en klar stillingtagen for ægtemandens retsstilling og viser derfor ved første øjekast en påfaldende forskel fra
“Matriarkat”, hvor kvindens opdragelse af børnene blev set som det eneste
saliggørende (se p. 773-774). Alligevel er de to tekster kun på få punkter
sammenlignelige, eftersom Sandemose i “Unnfanget i løgn” først og fremmest
angriber, at børnene “berøves den selvsagte rett å få vite hvem de har til far” (s.
84), og at lægerne gør sig skyldige i “en nedvurdering av mennesket” (s. 84).
Det uetiske i befrugtning ved anonym sæddonor udvides til alle led. Hvad
angår lægerne, burde de forske i sterilitet i stedet for at befatte sig med ting, hvis
konsekvenser de ikke kan overskue; at den ene, anden eller begge ægtefæller
kan komme på ideen om heterolog insemination (dvs. med en anden end ægtemanden som donor), beviser ifølge Sandemose, at deres ægteskab ikke er noget
værd; og en endnu kraftigere offensiv sættes ind mod sæddonorerne, som gennem salget af deres sæd viser sig som psykisk umodne – eller ligefrem psykopatiske: “Selve den ansvarsløse handlingen som de aldri har hatt og aldri kan få noen
etisk begrunnelse for, viser leverandørenes menneskelige kvalitet.” (s. 53; Sandemoses
fremhævelse).
Taberne i processen hævdes at være børnene, som først vokser op under en
skygge af de løgne og fortielser, som lægevidenskab og ægtefæller væver dem
ind i, og senere får psykiske problemer, når sandheden røbes. Desuden forudses
psykiske problemer for sæddonoren, når han mange år efter kommer til fornuft
og indser det uforsvarlige i at have onaneret i et reagensglas mod betaling: “Han
kommer til å stanse opp ved lekeplasser og andre steder for å se om han kjenner igjen barna sine, selvsagt gjør han det [...]” (s. 56).
I sin modstand mod heterolog insemination opstiller Sandemose diverse scenarier, som det overlades til læseren at digte videre på (s. 73-75). De er effektive
som propaganda, men lider – som artiklen i almindelighed – under argumentationskneb og generaliseringer. Sidstnævnte går ikke mindst ud over kvinderne,
for eksempel i henvisningerne til hæmningsløs venindesladder
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eller når de over én kam erklæres for neurotiske, hvis de er så brændende opsat
på at at få et barn, at de er villige til at benytte sig af en anonym sæddonor: De
afskaffer faderfølelsen.
Med udgangspunkt i sidstnævnte spekulerer man efterhånden over, om det
voluminøse udfald skyldes, at forfatteren føler mandens rolle truet: Frygter han,
at dette er det første skridt på vejen til at eliminere hans naturlige bidrag til
befrugtning, således at heterolog insemination (også) er et vidnesbyrd om, at
kvinden udmærket kan klare sig uden mandens seksualitet? Når Sandemose
skriver, at der aldrig før er “rettet noe tilsvarende angrep på menneskets verdighet” (s. 76), mener han måske i virkeligheden mandens værdighed?
Under alle omstændigheder er forsvaret for faderfølelser påfaldende bastant.
Men samtidig er det på grundlag af artiklen umuligt at udpege Sandemose som
en rendyrket mandschauvinist, når hans argumentation konstant bygger på
frygten for uoverskuelige konsekvenser og det uetiske i løgne og fortielser.
Indvendinger vil straks stemple én, hvorfor det bliver en smagssag, om RønnePetersen eller Sandemose er den største sofist, der optræder i teksten; for eksempel ignorerer Sandemose den hypotetiske situation, at en fertil kvinde og en steril mand i ægteskabelig samdrægtighed ønsker at få et barn, at sæddonoren faktisk er ved sine fulde fem, at lægen er glad for at kunne hjælpe ægteparret, og at
dette ønskebarn vokser op uden problemer. – En anden hypotetisk situation,
som måske mere er i tråd med en senere tids livsmønster, men trods alt ikke kan
have været utænkelig i 1952: En enlig kvinde ønsker sig et barn, men har ingen
som helst lyst til at leve i et parforhold eller at have kontakt med barnefaderen.
Er det mere uetisk, at hun bliver gravid gennem insemination, end at hun tager
en smuttur til en by, hvor hun er ukendt, og hopper i seng med en tilfældig
mand? Barnet er et ønskebarn under alle omstændigheder, og man må formode,
at moderens kærlighed kan opveje, at barnet er uvidende om faderens identitet.
En sidste indfaldsvinkel til artiklen: Sandemose hævder talrige gange, både i
sit fiktive og ikke-fiktive forfatterskab, at man
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hele tiden bør stille sig det spørgsmål, om andres affærer egentlig rager én selv;
alt er tilladt, som ikke øver pres på andre (se p. 777-778, 886-890). Hvordan rimer
det med artiklen?
Sandemose gør tidligt (s. 25) opmærksom på, at indblanding ville være malplaceret, når det drejer sig om homolog insemination, dvs. med ægtemanden
som donor. Når han angriber heterolog insemination, blander han sig derimod
kraftigt i andre menneskers privatliv; hvis man spørger, hvem der bliver øvet
pres på, bliver svaret børnene, hvis man følger Sandemoses argumentationskæde, men det er alligevel svært ikke at se hans indlæg som værende i modstrid
med det, han ellers prædiker.
“Unnfanget i løgn” følges op af nogle andre tekster om emnet, omend af mindre omfang. I Årstidene hefte 3 fylder “Unnfanget i løgn. Efterskrift i to deler” 15
sider, dvs. 20% af heftet. Dels uddybes et par hypotetiske situationer, som er
nævnt i hefte 2, dels ser Sandemose nogle skræmmende perspektiver i heterolog insemination, herunder en “standardisering” af seksualitet og “i siste instans
drømmen om å kvele all individualitet og skape et maskinmenneske.” (s. 52).
Her udtrykkes frygten for, hvad fremtiden kan byde på, og det er ikke svært at
gætte på, hvad Sandemose ville mene om befrugtning uden for livmoderen (og
om kloning).
Dobbeltkronikken “Kunstig inseminasjon” (Morgenposten, 22/9 og 23/9 1952)
kommenterer professor Jørgen Løvsets pjece Problemer omkring kunstig insemina sjon hos mennesket og angriber den for at være fyldt med postulater og selvmodsigelser; fra “Unnfanget i løgn” gentages det synspunkt, at der ikke tages hensyn til barnets tarv. “Kunstig inseminasjon” anvendes næsten ordret i
“Punktum” (Årstidene hefte 4) – som dog ikke sætter punktum for Sandemoses
bidrag. Man finder det første p.s. i Verdens Gang, 17/12 1952, et par uger efter
tidsskriftets udgivelse. Her forlader Sandemose den etiske synsvinkel og skriver
i stedet ud fra en genetisk, baseret på faren for mutationer hos afkommet på
grund af temperaturforandringer i sæden undervejs fra donor til livmoder.
Sandemoses afsluttende ord lyder: “Efter dette tør jeg stemple kunstig inseminasjon på kvinner som ikke bare etisk
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forkastelig, men en forbryterisk handling.”
Arvelighedsforskningen påberåbes også i “Anonym besvangring” (Land og
Folk, 12/3 1954), som tillige opsummerer nogle indvendinger af etisk art fra
“Unnfanget i løgn” – og indeholder et afsnit, som forfatteren ikke ville være
sluppet godt fra et par årtier senere: “Det finnes ting [...] som jeg tror vil være
innlysende for enhver som har sine sansers fulle bruk: En kvinne som ikke vil
ligge med en mann for å få et barn, hun kan heller ikke ligge med sitt barn.”
I forfatterskabet står disse debatindlæg temmelig isoleret, og i betragtning af
Sandemoses engagement ville man forvente nogle senere henvisninger til insemination. Disse er der imidlertid kun få af. I “Med hodet i busken”, der handler
om såkaldte tyskerbørn, hævdes Sandemose i en parentes, at anonym insemination rokker ved norsk retspraksis, hvad angår hensyntagen til børns tarv
(Farmand nr. 45, 6/11 1954), og desuden dukker emnet op i Årstidene hefte 13; 62
i “Sentimentalitet” hedder det:
“For eksempel bygger arbeidet for å få innført anonym befruktning på
en grunnleggende og dryppende sentimentalitet som får dens tilhengere til å oppfatte det som trumf ess, når de hånlig forteller at motstanderne polemiserer på følelsesmessig grunnlag.” (s. 31).
I samme hefte trykkes under overskriften “Utenfor dagsordenen” en lidt
anden version af det ovenfor nævnte indlæg i Verdens Gang, og i Varulven hedder det ironisk, at “Doktorbefruktning var den foreløpig siste utløper fra det
sjette bud [...]” (s. 193). Her anvendes Felicia som talerør. Endelig omtales insemination som et eksempel på, at videnskaben kan komme på afveje, i epistlen
“Uendelighet” som “den absurde idéen med såkalt kunstig befruktning av kvinner [...] dette umenneskelige og kjærlighetsløse påfunn” (Aktuell nr. 32, 1/8
1964).
I litteraturen om Sandemose behandles “Unnfanget i løgn” og dens efterfølgere yderst sporadisk. Carl-Eric Nordberg skriver, at artikelrækken er præget af
overdimensioneret argumentation og
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regner den tydeligt nok for et mindre heldigt træk ved Årstidene. En grundigere
gennemgang finder man først i Hilde Holmeslands artikel ““Konkurransen,
sammenlikningen, er mannens ulykke”” (Edda hefte 6, 1980), hvis titel er et citat
fra “Unnfanget i løgn”.
Indledningsvis foretager Hilde Holmesland en opdeling i “de to planene i
Sandemoses måte å skrive på; fiksjonsplanet og det en kan kalle forfatterplanet
eller forfatterens åpne tale. Det siste er det viktigste, og det er her en finner epistlene og essayene.” Hilde Holmesland mener, at hvis man ser Sandemoses formsprog som en dialog mellem de to planer, opdager man, at bøgerne er kritiske
over for mandssamfundet og manderollen; efter at have kommenteret citater fra
“Unnfanget i løgn” og fra det senere essay “Sjalusi” (Perspektiv nr. 7, april 1958)
går hun videre til romanerne, først og fremmest bøgerne om Espen Arnakke, for
at vise at Sandemose afslører de mandsidealer, der er herskende i et Jante-miljø.
Artiklens største kvaliteter er, at det lykkes for forfatteren at hive en gennemgående tematik ud af det temmelig rodede essay “Sjalusi” og at sætte dette i en
meningsfyldt forbindelse med andre tekster, samt at Janteloven ses i en større
sammenhæng gennem henvisningerne til bøger af Ingjald Nissen og Vilhelm
Aubert. På andre punkter må man stille sig tvivlende over for Hilde
Holmeslands konklusioner: Når hun taler om de to planer i Sandemoses formsprog, overser hun åbenbart, at den tilsyneladende “åpne tale” i epistler og essays ofte indeholder fiktion og dermed ny mytedannelse; og ved at postulere en
konsekvent linie i forfatterskabet (afsløringen af mandssamfundet) ignorerer
hun, at Sandemose i sit 44 år lange forfatterskab skifter mening mange gange –
også vedrørende kønsroller.63 Hvad angår “Unnfanget i løgn”, er det ganske rigtigt, at Sandemose skriver om konkurrence og sammenligning, men Hilde
Holmesland går efter min mening helt uden om tekstens implicitte budskab, der
netop hævder mandens traditionelle rolle. For at sætte sagen på spidsen kan man
sige, at hvor Hilde Holmesland vil pege på en bevidst afsløring af janteismens
kvindesyn, forekommer det mere nærliggende
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at fremhæve den ubevidste selvafsløring, der røber en tydelig forskrækkelse
ved, at manden måske ikke er så betydningsfuld, som det hidtil har været antaget.
Hvorefter vi vender tilbage til Årstidene.
Hefte 3-6: Noveller og nye versioner af selvportrætter
Det væsentligste af indholdet i hefte 3 er omtalt p. 685-696. Det drejer sig om
de seks noveller skrevet “efter innfallsmetoden” (s. 9); ved at trykke dem i Års tidene sørger Sandemose også for at indlemme hele den lille bog Agnes, min dei lige sommerfugl fra 1946. Teksterne står under den fælles overskrift “Ensomhet”,
hvorved linien følges op fra hefte 1 og 2, og begrebet dukker også op i “Kollektiv
ensomhet” (se p. 468-470) og i “Det var ikke deilig å fare”, den udvidede version
af “Ölands Lyksaligheder” (se p. 669-674). Kompositorisk knyttes en sløjfe ved,
at de seks noveller, der er skrevet på Öland i 1943, står først i heftet, mens det
afsluttes med “Det var ikke deilig å fare”.
Bortset fra det ovenfor omtalte “Punktum” indeholder hefte 4 kun to tekster;
den ene tager udgangspunkt i Sandemoses ungdom, den anden omhandler
(med digressioner og tidsspring) en enkelt dag i hans aktuelle liv, 6. juli 1952.
Alene herved er der en nydelig sammenhæng i heftet, og den bliver understreget af, at Sandemose på de første sider af “Møte med Arne Dybfest og Sigbjørn
Obstfelder” skriver om tidsfornemmelse; 1906-1910 var for eksempel “fire år
som et hundreår” (s. 10), 1913-1917 var som 30 eller 40 år, og fra 1917 blev årene
kortere, indtil situationen nu er den modsatte af barndommens:
“Jeg kan ikke fatte at jeg har bodd på Kjørkelvik like lenge som jeg gikk
på skole i min barndom. Det er som bare noen måneder siden, i høyden
et år, at jeg rodde kone og nyfødte tvillinger over Dalsvannet [...] men
det er syv år denne høsten [...]” (s. 11).
Eftersom hele 47 sider af hefte 4, dvs. 66% af nettoindholdet,
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senere helliges “Dagen”, bliver tidsbegrebet noget centralt.
Den anden ting, der knytter teksterne sammen, er deres beskrivelse af
Sandemoses arbejdsmetode. Denne kan fra “Møte med Arne Dybfest og
Sigbjørn Obstfelder” illustreres med et par citater fra begyndelsen af teksten;
udgangspunktet er den ovenfor nævnte tidsfornemmelse:
“Du sitter på orkesterplass og ser små barn storme gjennom et hundreår.
*
– Dine Synder ere Dig forladte!
*
Da jeg hadde satt punktum efter hundreår fikk jeg en syns- og hørselshallusinasjon. Jeg plutselig så ordene Dine Synder ere Dig forladte! med
trykte gotiske bogstaver som var nokså store og helt svarte, og en dyp
stemme sa dem høyt. Jeg satt lenge og så ned i skrivemaskinen. Så satte
jeg ordene der de meldte seg, men i en egen rubrikk. Så er det markert
også typografisk at jeg ikke ser nogen forbindelse mellom dem og det
jeg nettopp hadde skrevet. Jeg kjenner noe ubestemmelig om en
sammenheng, men kommer det ikke nærmere.
Det er ellers en konvensjon at en skal stoppe opp der en ingen
sammenheng ser. Det skal være den “mening” i det som tenkemotene
bestemmer. Men så hadde jeg aldri fått fortalt det som hendte. Det
hadde nemlig vært like galt om jeg hadde latt være å slå ordene ned
straks, og istedenfor hadde laget et innskudd og sagt -: Nu skal dere
høre, her hendte det noe rart. Det ville blitt avvist som saken uvedkommende.
Men kanskje det slett ikke var noe rart som hendte? Kanskje det slett
ikke var uten for sammenhengen og på ingen måte var uvedkommende?” (s. 11-12; Sandemoses fremhævelse).
“Man kan få lov å synes at det jeg her har skrevet ikke har så særlig
meget å gjøre med Dybfest og Obstfelder, men
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noe jeg lenge har tenkt på og så smått gått og puslet med, ble iallfall
utløst ved at jeg for noen dager siden så at man tenkte på å filmatisere
Korset av Sigbjørn Obstfelder.” (s. 13; Sandemoses fremhævelse).
Læseren føres ind i forfatterens værksted og får adgang til hans tankeforbindelser; forfatteren er klar over, at visse digressioner kan forekomme uforståelige og stiller sig derfor beredvilligt an – men i resten af teksten er der ingen direkte forklaring på hallucinationen eller på indledningen om skiftende tidsfornemmelse. Det forekommer at være en leg med læseren: En fortrolig meddelelse,
hvor det alligevel er op til modtageren at udfylde noget, i takt med at forfatteren lader sig lede af – og stoler på – associationer.
I betragtning af tekstens titel vil man for eksempel finde det underligt, at man
skal læse næsten 4 sider, eller cirka 20% af den, før de to forfatteres navne dukker op. Det medgiver Sandemose, og han nævner straks efter en titel – hvorved
læseren må tilbage til bibelcitatet og Jesu ord. At de første par sider er så koncentrerede om ungdom og tid, opklares i to tempi: Dels da det fremgår, at
Obstfelder-besættelsen fandt sted, da Sandemose var 20-21 år gammel, dels da
det nævnes, at begge forfatterne døde unge. Hertil kommer, at teksten på et par
punkter har karakter af en opsummering og korrigering vedrørende forfatteren
anno 1920 og anno 1952 (jf. p. 395-396), eftersom vurderingen af Obstfelders litterære kvaliteter kommer på plads, og bedømmelsen af menneskets frie vilje
kontra skæbnetro munder ud i en eksistentialistisk farvet holdning, omend med
et sideblik til virkningerne af en Jante-præget opvækst (s. 17).
“Dagen” er i endnu højere en (lang) epistel fra værkstedet:
“Disse sidene som skal være et forsøk på å skildre en dag, og forutsetningene for denne dagen, måtte i like høy grad bli en avhandling om
arbeidsmetode og arbeidssperring. [...] Jeg sitter nu ut på høsten med en
bunke notater, fra noen få linjer opp til flere sider, alle skrevet 7.-8. juli
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dette år. På konvolutten de lå i har jeg skrevet En dag. Blant notatene er
det noen også som henviser til andre manuskripter, og dem har jeg
gravd fram og lagt ved. Nu får vi se hva det blir til. Det er utelukket at
ikke refleksjoner blander seg inn uten å ha streng hjemmel i posen.” (s.
41; Sandemoses fremhævelse).
I forbindelse med at beskrive en enkelt dag i detaljer nævnes naturligt nok
James Joyce og Ulysses, men også mere ydmyge eksempler inden for genren,
nemlig de gængse skolestile om hvad man foretog sig sidste søndag (s. 43). I første tilfælde drejer det sig om en forfatters verdensberømte forsøg på at beskrive
bevidsthedsstrømmen, i andet om at børn prøver at leve op til lærerens formodninger om, hvad en artig elev foretager sig en søndag – på det ydre plan.
“Dagen” kan betragtes som en bunden opgave, som forfatteren har stillet sig
selv. Nu er dagliglivet på Kjørkelvik behandlet i så mange sørlandsbreve i perioden 1945-1950, at der måske ikke ville være noget specielt ved en grundig
beskrivelse af en enkelt dag, men pointen er, at teksten på ét plan kommer til at
handle om sin egen tilblivelse. Der er ingen notater fra den 6. juli (jf. citatet ovenfor), og udformningen finder først sted senere, med indføjelse af nyt stof, som
det for eksempel fremgår af s. 55: “[...] slik som det nettopp er skjedd igjen (dette
skrives i midten av oktober) [...]”
På ét punkt er “Dagen” mest opsigtsvækkende ved, hvad den ikke indeholder,
for der er ingen henvisninger til kunstnerlønnen eller til de økonomiske kvaler,
som den voldte Sandemose, efter at han Sankthansaften 1952 havde fået besked
om tildelingen. Der er hentydninger hertil i hefte 3 (se p. 647) og i indlæg i
Arbeiderbladet, 26/7 1952, og Morgenbladet, 29/7 1952; alene herudfra forekommer det ejendommeligt, at kunstnerlønnen ikke dukker op i hans tanker i det
tidsrum, som beskrives i “Dagen”, hvad enten det drejer sig om den første
glæde ved tildelingen eller de hurtigt ankommende økonomiske tømmermænd.
Hertil kommer, at i Sandemose citerer Johan Vogt et brev fra Sandemose dateret
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5/7 1952, som redegør for katastrofestemningen (s. 74-75).
Forfatteren er naturligvis i sin gode ret til at udvælge, hvilket stof han vil præsentere som en opsummering af søndag den 6. juli 1952, men i lige præcis dette
tilfælde forekommer selektionen gådefuld – også selv om man kun holder sig til
Sandemoses egne tekster og ignorerer eksterne kilder. Der er flere mulige forklaringer på forholdet, og den mest prosaiske er, at da Årstidene hefte 4 går i
trykken, er tingene faldet så meget til ro, at det ikke er umagen værd at tage diskussionen op igen. Og ud fra et kunstnerisk synspunkt, og når bestræbelserne
går ud på at beskrive dagen som “et konsentrat av sommeren 1952, en stund i
Paradis” (s. 63), ville teksten nok blive svækket ved hentydninger til økonomisk
kaos.
Men i forlængelse af ovenstående kan man også mene, at “Dagen” paradoksalt nok bliver en bekræftelse på, hvad Sandemose allerede anede, da han som
barn skulle skrive sin stil om søndagen: Der er masser af ting, som ville være
upassende i sammenhængen. Hvis man følger denne hypotese, bliver det imidlertid umuligt at afgøre, om man skal pege på et bevidst valg eller fortrængningsmekanismer.
En sidste forklaring på de manglende hentydninger kunne være, at “Dagen”
skal opfattes symbolsk og således i omskrivninger fortæller om de tanker, som
må have kværnet i Sandemoses hoved; men ideen forekommer ikke rimelig. De
uventede problemer, der melder sig om søndagen, resulterer ganske vist i tanker om, at “mismot tar du bare skade av [...] reservene hentes fram til mønstring,
og så går du i gang [...] her er det motstandere som skal i bakken.” (s. 75). Og fra
samme side kan sætningen “Jeg har aldri vært medlem av en trygdekasse” ses
som en skjult hentydning til uafhængighed og selvhjulpenhed, som kunstnerlønnen nu vil spænde ben for – men dels er den eventuelle symbolik ret kringlet, dels rimer den ikke med den ovenfor citerede bemærkning om paradis.
Det tidligste skrivearbejde, der omtales i teksten, finder sted natten mellem 4.
og 5. juli og natten mellem 5. og 6. juli, før Sandemose havde stillet sig den opgave at skildre søndagen.
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Hvilke partier der er tale om, fremgår ikke af “Dagen”: “Jeg vil ikke holde den
egentlige kronologien, men den kronologien som kommer av notatene jeg gjorde og det de viser hen til.” (s. 47). Disse notater må betyde skrivearbejdet 7. og
8. juli, mens den endelige udformning finder sted om efteråret, i det mindste
hen til medio oktober.
Fra 6. juli om morgenen og næsten 24 timer frem er Sandemose optaget af
reparationsarbejde (pumpen og folden); når teksten skal handle om “arbeidsmetode og arbeidssperring” (s. 41), skulle man ud fra en nøgtern vurdering
mene, at den 6. juli må betegnes som en helt spildt dag, men den ene pointe i
teksten er, at det fysiske arbejde er en forudsætning for kunstnerisk kreativitet –
det hedder, at kroppen næsten altid må være i funktion, for at hjernen kan arbejde, og at tankeforbindelserne indfinder sig som bedst, når trætheden er overvældende (s. 69, 71). Hvilket vil sige, at den 6. juli er en dag med intens digterisk aktivitet, der bliver til de to følgende dages notater, der igen – efter et par
måneders gæring og med tilføjelser – bliver til “Dagen”.64
Den anden pointe er, at den 6. juli ganske vist kan katalogiseres for sig selv,
men at den også fungerer som et flygtigt bindeled: Fortiden fører op til den, og
den er en forudsætning for fremtiden (s. 43). Betyder det, at den bliver væk? Ja,
medmindre den fastholdes, og en forfatter må nødvendigvis gøre det i ord: “[...]
det eneste ubeskrivelige i verden det er ordene selv.” (s. 58; Sandemoses fremhævelse). Den 6. juli, med det hårde og langvarige fysiske arbejde, er fastholdt som
en tid i paradis, ikke fordi de løsslupne får kommer tilbage til en forsvarligt
repareret fold, men fordi tankerne arbejder intenst imens:
“Mens jeg felte trær og reiste gjerde, lot jeg igjen efter meg hvert sted jeg
arbeidet en bestemt tanke, en kjensle, et sammenhengende grubleri, og
hver gang jeg kom tilbake til et av disse stedene, tok tankene fatt der de
slapp sist jeg var der.” (s. 67).
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Teksten afsluttes med en udvidet version af et sørlandsbrev fra 1949 (se p.
126-127). Det nævnes ikke, at det drejer sig om en tidligere trykt tekst, kun at det
er en legende, som nu får endelig form “med et siste tilskudd av refleksjoner fra
gjerdedagen” (s. 76). Det omtalte “siste tilskudd” går på slutningen af teksten,
hvor fortælleren mere direkte end i epistlen giver udtryk for den forandring, der
er sket med ham, og mere detaljeret beskriver sit løb hen mod udgangen. Han
når frem til et smukt landskab, på én gang ukendt og hjemme, og med baggrund
i, at det i mange af epistlerne hedder, at flytningen til Kjørkelvik var som at
komme hjem, må sætningen betyde, at stedet repræsenterer en frelse eller en lykkedrøm, som hele tiden har eksisteret hinsides de “underjordiske” år. Han kommer frem til den erkendelse, at det er Kjørkelvik, som har reddet ham. (Se også
appendiks 4).
P. 124-125 er omtalt “Te Deum”, hvor indespærringen i hulen er definitiv, men
samtidig udtrykt i positive vendinger; hovedpersonen slipper sin skræk, da han
bliver klar over sit mål, svarende til at jeg-fortælleren i “Dagen” bliver “mindre
redd og efter hvert slett ikke redd”, da han løber mod lyset (Årstidene hefte 4, s.
80). Også på et andet punkt indeholder “Dagen” en større grad af optimisme,
eftersom slutningen spiller på en variation af en af forfatterskabets kernetekster,
den yderste strand (se p. 200-202). I “Ensomhet” (Årstidene hefte 1) er der to
beskrivelser af denne: Først erindringen fra Lake Winnipeg i efteråret 1927 og
derpå allegorien om bræen.
“Men så grånet alt sammen og ble til
mismot. Det var gått opp for meg
med ett, at jeg aldri hadde vandret
mot noen strand, men mot dem som
lekte på stranden.
Ingen lekte på den barske og ødslige strand.”
(s. 14; Sandemoses fremhævelse).

“Det er sfinxen som kommer mot
meg, men den har ikke sit knuste
ørkenansikt, den har et annet, et jeg
kjenner altfor godt. [...] Jeg står i
isvann til munnen, og her leker nok
ingen på stranden.”
(s. 15).
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I “Dagen” er visheden om retningen mod lyset udtrykt således: “[...] jeg løp
som en gutt når han vet hvor det er noen han kan leke med.” Årstidene hefte 4,
s. 80). I modsætning til beskrivelserne ovenfor er stranden smuk og sommerlig,
og der er ingen skuffelse over, at han viser sig at være der alene – for én gangs
skyld i forfatterskabet. I øvrigt kan tekstens nyskrevne afsluttende linier65 om at
nå frem til det blinkende vand ses som en variation af den personlige indfaldsvinkel, der kommer ind i det sidste afsnit af “Et blått vann i urskogen” (Verdens
Gang, 16/7 1949); heri fortælles om en tilfangetagen vildmand og eneboer, der er
havnet på sindssygeanstalt efter at have forsøgt at finde “et blått vann” i
Canadas skove. Sandemose ser vildmandens tankegang som en udfordring til
den moderne “støpejernskultur”:
“For den som kommer fram til det blå tjernet i urskogen, der det ligger
som et øye og speiler alt i verden som er verd å se, han kan godt være
naken, og han trenger ikke gevær. [...] Jeg har stått på avstand og sett det
blå tjernet, men jeg kom ikke gjennom den usynlige muren som er bygd
omkring, fordi jeg ikke kunne legge fra meg kniven og gå våpenløs
fram.”
Dette lykkes for ham i den afsluttende legende i “Dagen”.
Også hefte 5 er domineret af en lang artikel, “Et år ved Gamaliels føtter” (se
p. 669-674). Den optager 60% af heftet, der også på anden måde er præget af
skildringer af barndom og ungdom gennem udvalget af causerier fra Verdens
Gang og optryk af et par sørlandsbreve; om “Fortiden sendt som fraktgods”, se
p. 784-785 og note 38 til dette kap. – Kun den ovenfor nævnte “Et blått vann i
urskogen” og “Gjerdesmutten” falder uden for dette mønster.
Den eneste helt originale tekst i heftet er “Planteren fra Guatemala”, hvorfra
et par detaljer senere uddybes i “Hvem var Falsen?” (Morsø Folkeblad, 20/10
1955).
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Fra hefte 6 er “Gjensyn med Jante” omtalt p. 787-797. De sidste cirka 25% af
indholdet består dels af “Synopsis” (se p. 485, 555 og kap. 16 note 42), dels af en
blandet afdeling, “Kortevarer”, hvoraf “Mannspersoner og underjordiske” er
omtalt p. 74-76.
Hefte 7/8: Blandingsgods
Mens hefte 1 således er præget af alsidighed, og hefte 3 har ensomhed som
hovedtema, er hefte 2, 4, 5 og 6 domineret af én lang tekst garneret med kortere. Det første dobbelthefte, der udkommer december 1953, består udelukkende
af kortere tekster af vidt forskellig art, og som det fremgår af p. 825, er der for
dette og de følgende hefter en stor overvægt af ældre materiale, hvorfor gennemgangen af dem bliver noget overbebyrdet med henvisninger til tidligere
kap. i afhandlingen.
Lidt over en tredjedel af heftet består af selvbiografisk stof – med det forbehold man altid må tage, når begrebet nævnes i forbindelse med Sandemose;
noveller fylder også lidt over en tredjedel, og resten af heftet består af artikler og
en lille samling “Kortevarer”.
Det selvbiografiske stof er ikke ordnet kronologisk, men strækker sig helt fra
barndommen (“Galskapens utspring”; se p. 797, 972-973) til skildringer fra
Kjørkelvik (“Den gode jord”; se nedenfor), og der er medtaget tekster fra centrale perioder i Sandemoses liv; således indeholder heftet “Jul 1916” (se p. 601605), “Oslo er neste havn” (se p. 596-599), “Over grensen” (se p. 638-639) og
“Atlantis” (se p. 56, 780). Den eneste nye tekst i denne kategori er “En kam og
en sukkertang”, hvor der er en humoristisk indfaldsvinkel til en episode fra de
generelt så traumatisk skildrede flygtningeår, og teksterne med udgangspunkt i
Kjørkelvik, “Møte med Hannibal” (1950) og “Den gode jord”, har en langt lysere tone end de ældre tekster.
Første version af “Den gode jord” er fra Morgenposten, 2/11 1951. Den består
af en kort indledning, der understreger det ubevidste element i kunstnerisk
arbejde, og to dagbogsnotater, fra juni og september 1951, begge koncentreret
om energisk arbejde i køkkenhaven, i det første med en afstikker til en
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erindring fra sømandslivet anno 1917.66 Gleden ved det fysiske arbejde er lige så
intens som i “Dagen”, men er her skildret uden dets virkning af inspiration –
bortset fra hvad der indirekte fremgår af tekstens kobling mellem 1917 og 1951
på grund af det gamle ar og synet af Aftenstjernen.
I Årstidene hefte 7/8 er den korte indledning fra Morgenposten strøget; i stedet
er der et forord på 2 1/2 side, som munder ud i en redegørelse for diverse associationer, inden forbindelsen knyttes til teksten fra 1951:
“[...] jeg satt forrige år ved samme tid og ville skrive om hagen og jordene [...] Det demret langsomt for meg at noe av det visstnok var havnet i en avis [...] Jeg hadde rått plukket noe ut slik at det fikk avisredaktørlengde. Nu vil jeg rette opp denne vandalisme og føre de trykte stumpene tilbake i sin sammenheng.” (Årstidene hefte 7/8, s. 135).
Sætningerne minder om forordet til “Urolige hjerte” i samme hefte (se kap. 15
note 52) og om erklæringen i forordet til hefte 1. Hvis man sammenligner avisteksten med s. 135-140, skal man imidlertid have mikroskopet fremme for at se
forskellene: Det drejer sig om en halv snes ord og et par syntaktiske ændringer.
Der er altså ikke tale om, at dagbogsnotaterne gengives mere udførligt, så det
lille forord må snarere betragtes som en forsikring til læseren om, at Årstidene
opfylder sin lovede mission.
Episoden om bord på skonnerten varieres i “Pirater i Biscaya” (Aktuell nr. 37,
27/8 1960). Arret på højre langfinger er endnu en gang udgangspunkt, men
omstændighederne, hvorunder Sandemose fik det, flyttes fra sommeren 1917 til
anden pinsedag 1916 (som dog også faldt om sommeren – 12. juni) og fra
Middelhavet til Biscayabugten; og der er ingen omtale af, at havari havde været
faretruende nær.67 I begge tekster fordriver den unge rorgænger tiden med at
drømme om sørøverslagsmål; beskrivelsen heraf er overstået på en nøgtern sætning i “Den gode jord”, hvorimod den er både malerisk og humoristisk i den
senere version. Desuden
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står han i begge versioner og piller ved en hudlap:
“Den prøvde jeg å bite av. Det ville
jeg kanskje ikke prøvd, hvis det ikke
var fordi tiden falt så lang. Jeg kom til
å rive hull. Det vesle såret akkurat i
leddet ville ikke læges. Jeg gikk lenge
og ergret meg over det, og siden kom
det altså et arr. Jeg minnes det regndøgnet i Middelhavet hver gang jeg
ser arret [...]”
(Årstidene hefte 7/8, s. 137).

“Da jeg hadde funnet en lekker hudfille å dra i og jeg nettopp svingte som
aller villest med sjørøverlåret, og det
endelig var kommet kulør på den
sureste annen pinsedag som er forekommet i Biscaya, kunne jeg naturligvis ikke holde på med noe så gørr
som å styre. Så knallet bomseilene
over med bulder og brak som om tremastet skonnert Rasmussen var rent
inn i en fjellvegg, og da jeg nettopp
hadde fått så enestående godt tak i
hudlappen med to fingrer, flådde jeg
like godt huden av halve fingeren.”
(“Pirater i Biscaya”).

Historien om arret bliver mere dramatisk, fortælleren er på nippet til at få
hovedet knust af bommen, og officererne er forståeligt nok rasende; dvs. fortælleren bliver begivenhedernes centrum – ligesom i den drabelige sørøverhistorie
– i stedet for at den tidligere versions stormvejr bliver den væsentligste dramatiske begivenhed, der i bogstavelig forstand sørger for, at de alle er i samme båd.
Når hertil kommer, at fortælleren i “Pirater i Biscaya” disker op med en usandsynlig forklaring, som accepteres, bliver tekstens krølle om sandheden vedrørende livet til søs dobbeltbundet: “[...] det er vel nettopp derfor man har vært
nødt til å romantisere sjølivet i den grad det er gjort [...]”
Da epistlen anvendes i Felicias bryllup, og oplevelsen gøres til Erlings, forkortes den en anelse, idet sidste afsnit om
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nutidens søfolk stryges; der er heller ingen oplysning om skonnertens navn.
Dateringen anden pinsedag 1916 bibeholdes, hvorved indføjelsen af teksten bliver et af flere eksempler på manglende konsekvens vedrørende sammenhængen med Varulven: Heri stikker Erling til søs i efteråret 1915, men om bord på en
anden skibstype, og selv om det fortælles, at han får sit første knivstik på
Azorerne – og således på et tidspunkt kan have passeret Biscayabugten – tyder
konteksten, herunder angivelsen af sejlruten, ikke på at han har skiftet fra bark
til skonnert (s. 58).
I Felicias bryllup er teksten anden del af kapitlet “Alltid havet”; første del er
“Lekker jente på havet”, der er en ud af fem “Små betraktninger” (Aktuell nr. 22,
14/5 1960). Af epistlen fremgår det, at den foregår på Esbjerg-Harwich-båden;
denne sætning er strøget i Felicias bryllup, hvor man umiddelbart forestiller sig,
at episoden foregår på et noget større farvand end Nordsøen, men bortset herfra er der ingen ændringer i teksten. Også her bliver jeg-fortællerens erindring
altså til Erlings, men det eneste, der knytter de to afsnit sammen, er hans viden
om maritime forhold.
Både hvad angår motiver og sprog mangler novellerne i hefte 7/8 det enhedspræg, som kendetegner de seks, der er trykt som en samlet blok i hefte 3, og de
er tilsyneladende placeret tilfældigt rundt omkring i heftet. Tidsmæssigt er der
også tale om kraftige spring, idet “Skilte veier” har sin oprindelse helt tilbage i
1923 (se p. 104-111), og to af dem, “Gunder Gundersens Gjenferd” og
“Undergang – Nei” (se p. 704-706 og p. 469-470)) ikke tidligere er trykt. Hvad
angår de øvrige noveller, er titler og henvisninger følgende:
“Urolige hjerte”: P. 587-588.
“Den skjønne Helena”: Kap. 15 note 54.
Den sidste af novellerne i heftet er den sentimentale og ret ubetydelige “Dit
kom aldri Andersen”, der handler om en mand med et rutinearbejde og hans
drøm om et bedre liv. Den første version er “Konduktøren” (Lørdagskvelden nr.
26, 13/7 1940); i Årstidene er der tale om et genoptryk fra Morgenposten, 22/12
1951. Sporvognskonduktøren,
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som i slutningen af teksten bliver myrdet, er i den sidste version seks år nærmere pensionsalderen og har et lykkeligere ægteskab; men ellers er ændringerne begrænset til, at et par erfaringer om landlivet, tidligere udtrykt i sørlandsbreve, smutter ind i teksten, og at hovedpersonen ytrer samme tanker om menneskers dumhed, som kendes fra diverse andre Sandemose-tekster.
Også artiklerne i hefte 7/8 er af forskelligt indhold; den væsentligste er “Vår
første bevissthet”, der kan følges tilbage gennem 20 år (se p. 478-485). Ellers
drejer det sig overvejende om korte tekster, der tidligere har været trykt som
sørlandsbreve eller som causerier i Verdens Gang, og emnerne er bl.a. zoologi,
digtning og tidsbegrebet. I “På fantesti” (tidligere trykt som kronik i
Morgenposten, 10/3 og 11/3 1952) blandes kortene i en enkelt artikel, idet teksten
med udgangspunkt i Kaspar Flekstads Omstreifere og sigøynere indeholder erindringsglimt, filologiske og sociologiske betragtninger, og små ekskursioner til
tre forfattere, som af vidt forskellige grunde optager Sandemose: William
Waagner, Steen Steensen Blicher og Carit Etlar.68 I betragtning af hvordan hævnmotivet få år senere spiller en væsentlig rolle i Varulven, er det værd at lægge
mærke til slutningsordene i “På fantesti”: “Blodhevn, saga, ribbet for alt som
romantik heter, når dramaet blir oppført i moderne tid.” (Årstidene hefte 7/8, s.
33).
Hefte 9/10: Canada og opsummering af Sandemose forteller
I forordet til hefte 9/10 annonceres udgivelsen af 1955-udgaven af En flyktning
krysser sitt spor på eget forlag; desuden oplyser Sandemose om sine planer for de
udsolgte bøger fra den norske del af forfatterskabet: “Min hensikt er å samle alt
jeg har skrevet, og kommer til å skrive, i en helt ensartet rekke, ferdigredigert av
meg til det siste.” (s. 8-9). Det er ikke hensigten at udgive de seks danske bøger
og “På lignende måte ligger det an med et par av mine norske, nærmest novellesamlinger. De partier jeg mener holder mål vil bli trykt ved forskjellige lejligheter i Årstidene [...]” (s. 9).
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Udtrykket “nærmest novellesamlinger” må hentyde til Sandemose forteller,
Fortellinger fra andre tider og Agnes, min deilige sommerfugl. De fire noveller i sidstnævnte er allerede trykt i hefte 3.
Næsten en tredjedel af hefte 9/10 består af skildringer fra Canada (se p. 331332). Eftersom mange af disse også findes i Sandemose forteller, og der fra denne
tillige trykkes fem af de seks digte (se p. 541-547), “En farlig sjømann” (se p. 400403) og “Sjørøverskatten”, fungerer heftet dermed som en opsummering af
bogen. Derimod er Fortellinger fra andre tider underrepræsenteret, eftersom kun
1 ud af 18 tekster finder nåde; det drejer sig om “Verden i et nøtteskall” (se p.
614), der trykkes i hefte 9/10 under titlen “Der stod en benk i hagen”. Af de i alt
44 tekster i de tre bøger holder 24 åbenbart mål.
Omkring 1949 havde Sandemose ønsket, at Aschehoug skulle udgive hans
Samlede verker, men denne plan gik i vasken. 1955-udgaven af En flyktning krys ser sitt spor blev den eneste af de planlagte genudgivelser/nyredigeringer på
eget forlag; efter Sandemoses død udgav Aschehoug i 1965-1966 Verker i utvalg
i 8 bind. Serien omfatter 12 titler, herunder en oversættelse (af Helge Simonsen)
af Ross Dane.
Af det øvrige indhold i hefte 9/10 er tidligere henvist til følgende tekster:
“Urmakeren i Botwood”: P. 595-596.
“Vårnatt”: P. 470-471.
“Gjensyn med Stockholm”: P. 650-652.
“Stillheten” (tidligere titel: “Tilbake til stillheten”): Kap. 17 note 35.
“John P. Marquand”: P. 770-772.
“Kimsing”: P. 666.
Hefte 9/10 indeholder forord + 35 tekster, og eftersom især de korte på en side
eller to er af meget forskellig art, kommer man vidt omkring. – Af tidligere trykte tekster, som bidrager til et varieret hefte, skal nævnes “Oppskrift på ål”, der
udmærker sig ved at anbefale en hel flaske Løiten til et måltid for to, men selvfølgelig også indeholder zoologiske betragtninger. Genbrugen

848
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

af de to noveller fra 1951, “Mannen som ikke var fra Kongsvinger” og
“Hevnerens julekveld”, er derimod ikke værd at bruge mange ord på; begge
hører til de pinligt humoristiske tekster, og i førstnævnte indføjer Sandemose
dobbeltgænger- eller tvillingemotivet på en så tyndbenet måde, at man ikke
skulle tro, samme forfatter har skrevet Det svundne er en drøm.
Bortset fra artiklerne om insemination er Årstidene – i modsætning til Fesjå –
ikke noget debatforum, men i hefte 9/10 finder man som den længste tekst
“Bedehuskulturen”, hvori indgår “Bedehusfolket”, et indlæg fra Verdens Gang,
30/1 1954. I sidstnævnte pointerer Sandemose, at der er gensidig respekt og
accept mellem hans familie og de lokale bedehusfolk: “Hvorfor? Fordi vi ikke
blander oss i saker som ikke raker oss.” Det drejer sig altså om den tidligere
omtalte (mangel på) livsanskuelse i praksis. Diverse punkter fra indlægget
uddybes i Årstidene, og reaktioner på det kommenteres; bl.a. betoner
Sandemose, at han ikke er kristen: “De religiøse forestillinger jeg måtte ha har
ingenting å gjøre med kristendommen.” (s. 18). Forsvaret for bedehusfolket er
dermed skrevet af en, der ikke selv har noget i klemme og efter eget udsagn kan
se nøgternt på forholdene, hvilket blandet andet munder ud i et angreb på den
evangelisk-lutherske statskirkes position i forbindelse med navngivning, religionsundervisning og kirkeskat. – Samme form for afstandtagen fra statskirkens
position i samfundet gennemsyrer “En biskop på vingene”, et udfald mod
biskop Smemos optræden i Norsk Rikskringkasting i anledning af en flyulykke
(Verdens Gang, 16/11 1956).69
Hefte 11/12: 1938-rejse, forfatterkommentarer og selvportrætter
I hefte 11/12 finder man et kort p.s. til artiklen om bedehusfolket, de to første
sider af “Vekkelse”, hvori Sandemose understreger forskellen mellem bedehusene på landet og vækkelsesbevægelserne i byerne; som eksempel på sidstnævnte trykkes uddrag af kapitlet “Fra dypet vi anroper deg, o Herre” fra
Tjærehandleren.
Halvdelen af heftet, i alt fem tekster, bygger på 1938-artiklerne og Brudulje (se
kap. 15). Tre tekster omhandler
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forfatterskabet: Den nyskrevne “Bokliste med kommentar”70 (se p. 538-541),
“Saga om Lisbet Bjørnstad (se p. 538, 697) og “Jakten på en apekatt” (se p. 538).
Endelig er der tre erindringstekster omhandlende henholdsvis 1919, 1916 og
1923; “Skjebne I” er omtalt p. 97, 330, 542, “Skjebne II” p. 604-605 og “Det fryser
bestandig hardest i solrenninga” p. 129, 667. Bortset fra “Vekkelse” indeholder
heftet således udelukkende længere tekster og er komponeret omkring tre motiver, der alle har et præg af tilbageskuen. Det er desuden et hefte, hvor undertitlen Brev fra Kjørkelvik spiller en meget beskeden rolle.
Hefte 13: Blicher m.m.
Det samme gælder i endnu højere grad for hefte 13, eftersom afsenderen
egentlig kunne sidde hvor som helst i Norge. Indholdet består af artikel, debat,
noveller, gendigtning, erindring og anmeldelse (højst uaktuel, eftersom den er
et optryk fra 1947 – se p. 771-773) – så indholdet er igen varieret. Den eneste
tekst, som er ny fra start til slut, er den korte “Ridderen av den åpne dør”, hvori
der ironiseres over militært hemmelighedskræmmeri.
Som i nogle af de tidligere hefter er der en lang hovedtekst, i dette tilfælde
“Sentimentalitet”, der fylder lidt over en tredjedel (se p. 396-397). “Drivved” er
omtalt i forbindelse med de tidligere versioner (se p. 403); den nye indledning
fra St. John’s 1916-1917 er præget af et humoristisk tonefald og dermed af en
anden Newfoundland-stemning, end man finder i det foregående heftes
“Skjebne II”.
Også gendigtningen “Presten i Vejlby” er forsynet med en delvis ny indledning sammenlignet med versionen i Verdens Gang, 3/9 1949. I 1949 hedder det i
den første sætning, at gendigtningen, som også indebærer forkortelser,71 er gjort
“til minne om Sigrid Undset”, og senere kaldes den “en rune over Sigrid
Undset” – eftersom sidstnævnte satte Blicher meget højt; at Sandemose på sin
side satte stor pris på Sigrid Undset, skyldtes næppe kun vurderingen af hendes
forfatterskab, men også at hun i 1936 skrev et forord til A Fugitive Crosses His
Tracks og under retssagen mod Hambro vidnede til fordel for Sandemose. –
Konsekvensen er,
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at Sigrid Undset fylder mere i billedet end Blicher, omend Sandemose påpeger
paralleller mellem de to forfattere og gør opmærksom på, at dansk blidhed er en
myte.
I Årstidene hefte 13 er indledningen til novellen cirka tre gange længere, og
først halvvejs inde i den finder man Sigrid Undsets navn. Vurderingen af hende
er den samme som i den første version, men eftersom der er gået seks år siden
hendes død, kan det nekrologagtige tones ned, og Blicher kan komme mere i
focus, hvilket sker gennem en kort biografi og et længere citat. Vedrørende hans
placering hedder det, at han ikke er til at komme udenom for senere danske forfattere, og at han er “vemodet og sorgen i dansk litteratur, ikke den autoriserte
og patenterte sorg som hos I.P. Jacobsen, men ulykken selv [...]” (s. 64).72 I øvrigt
påpeger Sandemose, at der er slående ligheder mellem “Præsten i Vejlbye” og
en Mark Twain-novelle; ifølge Regitze Rohdes “Steen Steensen Blicher og Mark
Twain” er Sandemose dog ikke den første, der har været opmærksom på overensstemmelser mellem “Tom Sawyer, Detective” og Blichers novelle, og i sin
artikel redegør hun for, hvordan den kan have fundet vej til Mark Twain
(Omkring Blicher, s. 58-68).
Sandemoses vurdering af Blicher bliver med tiden mere nuanceret. I 1949
omtales således “de mer tidsbestemte enn egentlig Blicher’ske sentimentale
utskeielser og skrekkromantiske overbygninger” – underforstået at det ikke i
særlig grad er Blichers skyld, at disse misliebeige ingredienser også dukker op i
hans tekster. Seks år senere er Sandemose mere håndfast, når han – samtidig
med at han udtrykker sin beundring for forfatterens sprog og naturbeskrivelser
– uden formildende omstændigheder nævner vraggods, barnagtighed og sentimentalitet (Årstidene hefte 13, s. 64). Og på et punkt skifter Sandemose mening
mellem 1949 og 1955, for i Verdens Gang hedder det: “Uten litterær erfaring kan
han nu være vanskelig også for danske.” I Årstidene er Sandemose mindre føjelig: “Mange danske sier han er for vanskelig også for dem, men det er danske av
samme kategori som de nordmenn som bare kan lese Wergeland og Jonas Lie i
oversettelse.” (s. 65). Vil Sandemose i 1955 gerne stille højere
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krav til dansk læsefærdighed, eller skoser han norsk dovenskab i kølvandet på
“oppnorsking”?
Et par år senere forkortes og gendigtes “Hosekræmmeren” (Magasinet nr. 7,
16/2 1957). I indledningen hertil anvendes mange af formuleringerne fra Årsti dene hefte 13, men skellet mellem helstøbte og dårlige tekster trækkes endnu
skarpere op. Således nævnes Blichers “uleselige avhandlinger om jordbruk” og
det hedder, at “det helt umulige skrot flyter omkring i sin egen grumsede
strøm”. I det biografiske afsnit viser Sandemose her i 1957 større indfølingsevne for Ernestine Blichers bedrøvelige situation.
Årstidene, afslutning
I et sørlandsbrev skriver Sandemose om “den innerste meningen med å slå
seg ned her ved viken: Bruke resten av livet til å registrere, finne fram til en
avsluttende sum.” (Aktuell nr. 15, 27/7 1946). Den afsluttende sum ville nu nok
samtidig have indebåret ophøret af erkendelsestrang og nysgerrighed, og alt
tyder på, at han var udmærket klar over det.
Men hvis de mange sørlandsbreve 1945-1950 ses som registrering, kan tidsskriftet ses som opsummering – hvilket alene de mange henvisninger på de foregående sider peger på. Set under ét er de nye tekster i de 13 hefter af tidsskriftet mindre interessante end Sandemoses udvalg af hvilke tekster, han vil give
deres endelige form eller genoptrykke. Er det for eksempel 1920’ernes drøm om
at blive lyriker, der får ham til at indflette fem gamle digte i hefte 9/10? Er
“Skilte veier” – den tekst, hvis oprindelse ligger længst tilbage – bare medtaget
i et anfald af nostalgi, eller går det op for ham, at dobbeltgængermotivet er af
ældre dato?
Endelig skal nævnes den mytologi, som de udvalgte tekster udtrykker. I sørlandsbrevene starter Sandemose så at sige på bar bund og opbygger og anskueliggør sit hjem med familieliv, dyr, havebrug m.m. I Årstidene griber han tilbage
til skildringerne fra 1927-1928 og 1938 og præsenterer dem i en form, der ikke
adskiller dem fra de (tilsyneladende) sanddru afsnit fra Kjørkelvik. Brevformen
forfører.
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ANDRE TEKSTER 1945-1958
I bibliografien har Sandemoses første bidrag til Friheten (20/9 1945) nr. 557;
det sidste nummer før udgivelsen af Varulven i oktober 1958 er 972 (“Sjalusi” i
Perspektiv), hvilket i sig selv giver et begreb om omfanget af Sandemoses produktion i denne periode.
Bibliografien fortæller også via numre og årstal om stærkt svingende produktion, hvad angår bidrag til aviser og ugeblade; således er det fra og med
efteråret 1951 tydeligt, at Sandemose koncentrerer sig om først Årstidene, dernæst 1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor, og endelig Varulven – hvortil
kommer, at Espens sygdom og død og det månedlange ophold i Italien i 1956
også sætter deres spor. Fra september 1945 til oktober 1958 kan peges på følgende træk vedrørende førstetryk:
Medarbejderskabet ved Friheten og Aktuell dominerer de sidste år af
1940’erne. For eksempel er der angivet 80 numre for 1946, og kun et enkelt førstetryk er publiceret i et andet blad end de to nævnte; det drejer sig om artiklen
om Tarjei Vesaas i Kvinnen og tiden (to andre numre henviser til forord og
“Elven” i Agnes, min deilige sommerfugl).
1947-1949 viser på den ene side en lidt øget spredning, hvad angår andre
kanaler, på den anden side en nedgang i antallet af numre – 1947: 45; 1948: 36;
1949: 34. Tallene er dog ikke helt retvisende for omfanget af produktionen, eftersom de numre, der henviser til Aktuell, ofte dækker anmeldelse plus sørlandsbrev, og i adskillige tilfælde også smånotitser og/eller “Vi anbefaler”/”Vi anbefaler ikke”.
I 1949 er der 21 numre for Aktuell og 13 for andre blade, hvoraf Verdens Gang
alene tegner sig for 7. I 1950 ophører medarbejderskabet ved Aktuell, og af årets
20 numre tegner Verdens Gang sig for 11, heraf 8 debatindlæg om beredskabslovene.
Også for 1951 dominerer Verdens Gang: Af de 56 numre er de 39 “Ord utenfor
dagen” i januar-februar, hvortil kommer en novelle; 9 numre vedrører Årstidene.
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1952-1955 domineres af Årstidene. Bibliografiens numre er for dette tidsrum
865-949, og af disse 85 henviser 49 til tidsskriftet.
Mellem udgivelsen af 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor og Varulven
(dvs. i næsten tre år) anfører bibliografien kun 23 numre. Det fremgår af Murene
rundt Jeriko, at Sandemose fra sommeren 1956 arbejdede på sidstnævnte bog, og
ifølge et brev til Johan Vogt begyndte han på Varulven 8/8 1957 (Sandemose, s.
103). Datoen stemmer dog ikke helt med nogle sætninger i den lange artikel om
Mykle-sagen, “Desimalene i helheten”, der blev offentliggjort 7/8 1957 i Verdens
Gang:
“Og her satt jeg da fordypet i et avsnitt til den boken jeg vil skrive om
krigsårenes nordmenn i Sverige [...] Så bladde jeg litt i manuskriptet og
så en god stund på titlen: Djevelen går ombord.73 [...] Når det er kjent jeg
sitter her og skriver på en bok som jeg vet blir beslaglagt av [riksadvokat Andreas] Aulie må det efter denne mannens særegne tenkemåte bli
en tilståelse om en planlagt forbrytelse [...] Han vil ikke sky noe middel
for å få mine pyntelig oppsatte manuskriptsider inn på kriminalmuseet.” (Sandemoses fremhævelse).74
I “I lust och nöd” nævnes juli-august 1957 som starttidspunkt (Kulturkontakt
nr. 4, oktober 1959); frem til sommeren 1958 arbejder Sandemose intenst på
Varulven: Ultimo august 1957 har han en novelle i Magasinet, og de tre følgende
numre henviser til to korte læserbreve samt “Sjalusi”, som Sandemose jo altid
omtaler som startskuddet til Varulven. Mellem april 1958 og oktober 1958 er der
ingen nye numre.
Størstedelen af Sandemoses produktion i aviser og blade i dette tidsrum er
dermed omtalt i de afsnit, der vedrører medarbejderskabet ved Friheten og
Aktuell, causerierne i Verdens Gang og udgivelsen af Årstidene;75 endvidere er
enkelte tekster fra 1945-1958 på grund af deres indhold omtalt i tidligere kap.,
for eksempel “Elven” (p. 47-51), “Oslo er neste havn” (p. 596-599) og
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“Flukten fra Barbados” (p. 586-588). Tilbage bliver en lille håndfuld, hvoraf de
relevante omtales i det følgende.
Tekster om Sigurd Hoel: Forfatterportræt og selvportræt
I forbindelse med “Mannen og tiden”, som er Sandemoses bidrag til festskriftet til Sigurd Hoel i anledning af dennes 60-års fødselsdag, først et par
opsummeringer fra “Sigurd Hoel” i Fesjå 16 år tidligere: Her er vægten lagt på
Hoels arbejde som forlagskonsulent, og det fremhæves dels, at han har en præcis vurderingsevne, dels at han er loyal over for Harald Grieg og Gyldendal
Norsk Forlag. Om Hoel som forfatter hedder det kortfattet, at han behandles
uretfærdigt, eftersom anmelderne kun tager stilling til hans rygte.
“Sigurd Hoel” blev i Fesjå annonceret som et forfatterportræt, men endte med
også at blive et selvportræt. “Mannen og tiden” rummer en mere dybtgående
karakteristik af Hoel, omend Sandemose naturligvis også her får sagt en hel del
om sin egen person og indleder sin artikel med et let omskrevet citat fra en af
sine egne bøger: “Dikteren er sin egen historiker og dermed sin samtids historiker.”76 Sammen med Hoel nævnes Garborg, Strindberg og Pontoppidan som
nogle “samtidens historikere”, så ud fra de første afsnit er det klart, at
Sandemose vil give ham en fremtrædende plads i litteraturhistorien; senere
nævnes også Vinje som en åndsbeslægtet.
Artiklen indeholder imidlertid ikke et nærmere signalement af Hoels store
skønlitterære produktion; for eksempel nævnes ikke en eneste romantitel. Det
hedder, at modsætningen mellem land og by har været bestemmende for ham,
og at han (som Vinje og Garborg) har haft et bredt virkefelt; men de emner, som
nævnes, peger snarere på 1920’ernes og 1930’ernes radikale essayist og anmelder end på romanforfatteren. Hoel udpeges som “den sentrale mannen i norsk
moderne åndsliv” og som en engageret samtidskritiker, der ægger til modstand
hos vidt forskellige grupper i samfundet – samtidig med at han som forlagskonsulent har alle muligheder for at pådrage sig refuserede forfatteres vrede. –
Med tanke på artiklen i Fesjå kan det altså se ud, som om heller ikke
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Sandemose – 16 år efter – kan gøre sig fri af at anmelde Hoels rygte.
Mens den personlige indfaldsvinkel i “Sigurd Hoel” tydeligt udsprang af
bataljen omkring En flyktning krysser sitt spor, går Sandemose i festskriftet længere tilbage i tiden, og ligesom i flere andre tekster hævdes det, at tanken om at
emigrere til Norge var af ældre dato: “Det var jo dit jeg ville, noe som hadde
vært hemmelig bestemt fra jeg var liten [...] Alt som var norsk hadde en egen
virkning på meg bare fordi det var norsk [...]” Hermed lægges op til den store
betydning, det fik, da Hoel skrev anerkendende om Storme ved Jævndøgn: “[...]
drømmen om Norge fikk ny næring [...]”77
Derimod nævner Sandemose ikke Hoels råd og dåd i forbindelse med En
flyktning krysser sitt spor og Det svundne er en drøm.
I forbindelse med Sandemoses optagethed af diverse bøger og forfattere er
det nævnt, hvorledes hans tekster om disse afspejler hans egne motiver. Også i
“Mannen og tiden” er der sætninger, der peger mindst lige så meget på artikelforfatteren som på emnet.
Først og fremmest placerer Sandemose via det indledende (anonyme) citat
også sig selv i en litteraturhistorisk sammenhæng og argumenterer dermed
meget fikst for sin egen kvalitet som digter; og når han efterfølgende skriver, at
de impulser, som driver samtidshistorikeren, “kan ha vært lystbetonte eller
pinefulle”, er der heller ingen tvivl om, at han trækker på egne erfaringer.
Er Hoel sandhedsapostel eller pornograf? Han er blevet kaldt begge dele, ifølge Sandemose – som selv har oplevet, at hans bøger er blevet vurderet på denne
forskelligartede måde. Hoel er blevet “dengt med søppel”, ifølge Sandemose –
som utvivlsomt ville beskrive visse bataljer med sig selv som centrum på samme
vis. Hertil kommer, at Hoel (ligesom Vinje og Garborg) “levde under en indre
trang til å gjøre det de ikke ville”. Det lyder påfaldende som Sandemoses
beskrivelse af Det svundne er en drøm, som blev skrevet “på tross av en utålelig
indre motstand, den eneste boken jeg har måttet skrive, men ikke ville skrive,
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men skrev.” (Murene rundt Jeriko, s. 45).
Sandemose trækker kraftigt på artiklen i festskriftet, da han 10 år senere skriver sine mindeord om Hoel (Politiken, 20/10 1960). Titlen er “Sigurd Hoel.
Digteren og samtidshistorikeren”, hvilket opsummerer det gennemgående tema
i den ældre tekst. De første cirka 30% er dog helt nyskrevet; der indledes med et
par afsnit om det sidste møde med Hoel fjorten dage før i Oslo, og dette billede
af ham skal give indtryk af hans optimisme og energi (byggeplaner og en ny
roman), hvorved det uventede dødsfald sættes i relief. Dernæst udtrykkes irritation over, at den norske vurdering af vennens værker for det meste har været
præget af “valenhet, myggestikk og infami” – dvs. at Hoel ikke nåede at opleve
den anerkendelse, som han fortjente.
Fra “Mannen og tiden” er strøget et par afsnit om Sandemoses tidlige drøm
om Norge og om hans ungdom i København; nogle nyskrevne linier omtaler
kort affæren omkring En flyktning krysser sitt spor, men på en måde, der nedtoner det gamle drama. – Kun i ét afsnit hentydes der til, at teksten bygger på
ældre stof, og ud fra Sandemoses formulering skulle man tro, at det kun drejer
sig om den sidste halve snes linier: “Jeg skrev for ti år siden, da han ble seksti år
[...]”
I Aktuell nr. 46, 22/10 1960, er nekrologen fra Politiken forkortet med cirka
25%, og her er titlen “En dag i oktober” (efter Hoels roman fra 1931).
Strygningerne går ud over karakteristikken af Hoel som samtidshistoriker,
hvorved det centrale fra både festskrift og Politiken forsvinder. Konsekvensen er,
at Sandemoses sidste møde med Hoel og dennes anmeldelse af Storme ved
Jævndøgn får en mere fremtrædende placering; det er nu kun den sidste tredjedel af teksten, der fører frem til konklusionen
om Hoel som den centrale person i norsk moderne åndsliv.
Sanselighed
Otte tekster fra denne periode anvendes senere i Murene rundt Jeriko. Den tidligste er “De levende tingene” (Verdens Gangs Jul 1948), som indeholder nogle af
de ingredienser, man ofte finder i sørlandsbrevene fra samme tidsrum:
Associationsteknik, glimt af

857
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

tvillingerne, en sidebemærkning om litteratur, et par små erindringer. Der er
imidlertid ingen direkte beskrivelser af Kjørkelvik, og måske er tonen lidt mere
tænksom end i størstedelen af epistlerne.
Adjektivet i overskriften varieres et par gange i brødteksten: “kjødelige”,
“sanselige”. Det drejer sig først og fremmest om “hele den sanselige verden som
går under med mine sanser” (Sandemoses fremhævelse); men sansebegrebet går
begge veje, hvilket ses i den første episode fra barndommen, hvor fortælleren
tvivler på, at tingene eksisterer, når han ikke kan se dem, og derfor prøver at
overliste dem. Træet står imidlertid, hvor det skal, for “treet var en luring.”
Denne iagttagelse fra barndommen (eller indsigt i omverdensproblemet) følges op af erindringen om den varme sten ved stranden. Denne kan betragtes
som en variation af den hellige sten i En flyktning krysser sitt spor, men er mindre
kompleks end denne, og den varme sten er en ven, der kan se. Den voksne fortæller har holdt fast i denne tankegang; det er ikke kun mennesket, der ser tingene, men tingene ser også mennesket, og det er dette gensidighedsforhold, der
betinger livet.
Også i de sidste afsnit af teksten spiller fortælleren på dobbeltbetydningen af
ordet sanselig. Det er ikke så overraskende, at kvindekroppen beskrives som
sanselig, men efterfølgende drejer det sig om en hyldest til familielivet og børnenes leg med sanselige ting. Da teksten let forkortet anvendes i Murene rundt
Jeriko, tilføjer Sandemose: “Rett ikke stil, fortell meg ikke at jeg nok tar feil av et
ord og nok mener sansbar eller noe liknende. Jeg mener sanselig, med alt innhold det ordet har.” (s. 125).
Teksten indgår i kapitlet “Spor i sand”, som der tidligere er henvist til p. 135137, 800. Afsnittene fra “De levende tingene” kommer efter beskrivelsen af
lysengelen, og et par betragtninger om Cartagena anvendes som overgang, hvilket vil sige, at episoden på bordellet også her har kontrastvirkning, liderlighed
over for sanselighed.
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To versioner af Hallesby
Også den næste tekst er skrevet, før arbejdet begyndte på Murene rundt Jeriko.
“En mann ved navn Hallesby” (Perspektiv nr. 4, 1953) er en aktuel kommentar,
som er fyldt med glubsk ironi; anledningen er den lidet flatterende situation,
som professor Ole Hallesby, lederen af den norske Indre Mission, havnede i, da
han udsendte bandbuller mod påholdende medlemmer af menigheden, samtidig med at hans personlige formue svulmede på grund af skattesvindel. Teksten
rummer både en psykologisk karakteristik og et par spekukationer om, hvilke
konsekvenser hans fald kan få.
I 1955 blev Hallesby genindsat som formand, men Sandemoses ærinde ved at
genbruge teksten i Murene rundt Jeriko er ikke at føre beskrivelsen af Indre
Mission up to date. Den nye sløjfe på teksten er et citat fra en Hallesby-tale fra
februar 1955 om Guds vilje med og styring af “tærings- og kræftbasiller” og
kommentaren: “Jeg leste det kjølig. En kunne ikke vente seg annet av ham. Det
var fire dager før min sønn døde av kræft.” (s. 42).
Mens teksten fra 1953 er en distanceret iagttagelse, hvor den bibelkyndige,
ikke-kristne forfatter først og fremmest betragter Hallesby som en neurotiker,
resulterer sidstnævntes absurde udtalelse om kræft dels i nogle rettelser i den
oprindelige tekst, dels i et afsnit med en personlig indfaldsvinkel. Rettelserne er
få, men sigende, som det fremgår af følgende eksempler:
“Nu viser det seg at sykdommen har
vært i så voldsomt utbrudd hos den
arme Hallesby [...]

“Så ble det avslørt at sykdommen
sannsynligvis hadde vært i sterkt
utbrudd fordi professoren selv [...]

Det er høyst sannsynlig at hans fall
kan redde mange for virkningene av
hans forrykte trusler. Hvis man har
medlidenhet med ham så er det forståelig, men herregud, av gode grunner kommer jo heller ikke han til helvete.”
(Perspektiv nr. 4, 1953).

Jeg tenkte meg dengang, og det var
nok mange som resonnerte slik, at
hans fall kunne redde mange fra følgene av hans trusler, og jeg ser liten
grunn til å føle medynk med dette
menneske, han med sitt: Gud ser hvor
meget du har. Av gode grunner kommer ikke heller han til Helvete, så han
får bære følgene her og nu.”
(Murene rundt Jeriko, s. 41; Sandemoses fremhævelse).
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Tonen i de oprindelige formuleringer skærpes, hvilket lægger op til, at det i
de efterfølgende nyskrevne linier hedder, at Hallesby er besat af en dæmon. De
sidste par sider af kapitlet kan ses som en udløber af Hallesby-teksten, eftersom
de bl.a. handler om ikke at have en gudstro.
Eventyrland fra et andet perspektiv
Fra 1956 stammer “Varför skriver inte Hanne?” (Vi nr. 21, 25/5 1956), som
inden for de følgende par måneder også offentliggøres på dansk og norsk. Det
er en tekst, som udspiller sig i tiden omkring emigrationen til Norge (der også
her fastsættes til 1929 i stedet for 1930), omend der indflettes nogle refleksioner
af senere dato. Hovedpersonen er forfatterens søn Bjarne på 7 år,78 og teksten
drejer sig om hans forelskelse i den jævnaldrende Hanne.
Ifølge det første forord i Murene rundt Jeriko (s. 5) begynder Sandemose at skrive bogen forsommeren 1956. Disse linier gentages i en lidt anden form s. 45, og
her hedder det, at der forinden var blevet gjort “små forsøk, men de hadde vært
for opprivende.” En anden oplysning om arbejdsmetoden finder man umiddelbart før novellen “Sjelesørgeren”: “Da det stod klart at jeg måtte skrive
Sønnetapet, forsøkte jeg først omveier slik som en ofte gjør når noe står nettopp
uomgjengelig og stenger.” (s. 95). Det er muligt, at historien om Bjarne og Hanne
på lignende måde skal opfattes som en omvej: I stedet for at portrættere Espen
skriver Sandemose om sin ældste søn, og det døde barn i historien er ikke hans
eget.
Samtidig kan meget af historien om Bjarne og Hanne ses som en variation af
tidligere Sandemose-skildringer af barndom, hvori
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hovedpersonen og jeg-fortælleren ofte er et barn, der lever i sin egen verden og
har spekulationer og sorger, som de voksne er totalt uforstående overfor. I
“Hvorfor skriver ikke Hanne?” bliver rollerne byttet om; her er det den voksne
jeg-fortæller, der i for ringe grad kan sætte sig ind i sit barns situation eller for
sent opdager, hvordan tingene hang sammen – samtidig med at der er andre former for svigt: Han glemmer at sende brevet, lyver, da han bliver spurgt om det,
og fortier, at han har læst Hannes dødsannonce. Når det hedder, at Bjarnes forelskelse i Hanne er identisk med, hvad de fleste har oplevet i Eventyrland, knyttes en forbindelse til En flyktning krysser sitt spor, og endvidere kan peges på
“Der stod en benk i haven” (Arbeidets Jul 1937) med det tætte forhold mellem
Ellen og jeg-fortælleren, herunder pigens lydhørhed, når den 6-årige beretter om
sin store indsats som brandmand i London; i “Hvorfor skriver ikke Hanne?”
drejer det sig om Bjarnes oplevelser på indlandsisen og til søs.
Da episoden dukker op hos jeg-fortælleren i “Hvorfor skriver ikke Hanne?”
mere end 25 år efter det passerede, er der ét element af tvivl og én konklusion,
men det kan være svært at få dem til at passe sammen. Førstnævnte går på, at
han stadig ikke ved, om han handlede rigtigt ved at sige mindst muligt om
Hanne, da han vidste, hun var død; dette er en udtalelse, der udtrykker spekulationer over en årrække og samtidig med udgangspunkt i nutidsplanet beskriver det daværende ønske om at beskytte Bjarne. Men efter drengens spørgsmål
om, hvorfor Hanne ikke svarer på brevet, hedder det: “Jeg hadde gjort meg klart
at det var en illusjon at en kan ha noen hemmelighet for barn. Før eller senere
finner de fram til alt [...]” Dette vedrører først erkendelsen anno 1930 og efterfølges af en generel konstatering.
“Hvorfor skriver ikke Hanne?” fungerer udmærket som en selvstændig tekst,
men i Murene rundt Jeriko er der i kapitlet af samme navn tilføjet et par sider, som
billedligt udtrykker mødet med Eva Sandemose i et frodigt, sommerligt landskab. Der er her ingen hentydninger til skildringen af Bjarne og Hanne, og det
er op til læseren at se forbindelseslinierne: Dels er der et element
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af barnlig uskyld i beskrivelsen: “[...] jeg konstaterte uten å tenke nærmere over
det at jeg gikk uten klær [...]” (s. 132); dels er der den ene parts tidlige død.
“Hvorfor skriver ikke Hanne?” er oprindelig trykt tre år før Eva Sandemoses
død, men de tilføjede sider inddrager ægtefællen i kapitlet.
Omveje til målet
Også “Elskende par” er først trykt i 1956. 79 I denne skildring fra Italien er der
en tilbagetrukken jeg-fortæller, der meddeler glimt fra Gaeta, folkelivet og det
omkringliggende landskab, blandet med nogle refleksioner om krigen. Han
giver tydeligt til kende, at han er en udenforstående, der midlertidigt opholder
sig på stedet; for eksempel hedder det om nonneklosteret: “Jeg kaller det et kloster, men kanskje det er en klosterskole, hva vet jeg, eller et prøvested for vordende nonner, jeg har ikke forsket i det.” Om den forhenværende tyske general,
der er krigsfange på borgen, skriver han: “[...] jeg minnes ikke hans navn og bryr
meg ikke med det.”
Titlen hentyder ved første øjekast til det italienske, midaldrende par, som fortælleren og hans “hjertens venninne” kort møder, og som beskrives som inkarnationen af Adam og Eva; men skal ordet “par” være singularis eller pluralis?
Det italienske og det nordiske par går på samme måde, da de mødes (“med
hverandre om livet”), og der tales om “den sanksjon vi to parene liksom hadde
gitt hverandre til å gjøre som vi fant for godt”, ligesom der hentydes til samme
lyster, glæder og sorger. At begge par er over den første ungdom spiller tillige
en rolle, og også på anden måde hentydes til alder, da det hen mod slutningen
af teksten går op for fortælleren, at de to italienere først for nylig har fundet hinanden; dette fungerer som en kobling til iagttagelsen i begyndelsen af teksten:
At livet slutter, når man er 5, og begynder igen, når man er 45.
Hvis “Elskende par” ses som en selvstændig historie, kan de ukendte, forelskede sydlændinge altså ses som en spejling af fortællerens og dennes venindes
situation; men når den efterfølgende indgår i en mindebog, forstærkes virkningen gennem
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læserens viden om, at Eva Sandemoses død indtraf tre år senere. Ændringerne
fra avistekst til bog går da også i retning af at gøre det lidt anonyme mere personligt, hvilket kan iagttages i følgende sammenligninger:
“Min hjertens venninne og jeg har
leid oss inn i en villa som ligger på
fjellsiden [...]

“Eva, Jørgen og jeg har leid oss inn i
en villa som ligger på fjellsiden [...]

Jeg gikk omkring med en venn av
meg [...]

Jeg gikk omkring sammen med
Anders Hagerup [...]

Den jeg var sammen med ville såvidt klart en gebrokken samtale [...]”
(“Elskende par”).

Eva ville såvidt klart en gebrokken
samtale [...]”
(Murene rundt Jeriko, s. 138, 139, 140).

I artiklen “Murene rundt Jeriko: Minnebok, selvbiografi eller sorgarbeid?” skriver Jorunn Hareide om teksten: “Gjennom skildringen av dette paret får
Sandemose sagt noe om den gjensidige erotiske tiltrekningen mellom ham og
Eva, uten å bli ubluferdig eller privat.” (Nytt lys på Sandemose, s. 188). En lignende teknik beskriver hun i forbindelse med “Sjelesørgeren”, der oprindelig
stod i Perspektiv nr. 8, 1956: “Den nærmere omtalen av Espens sykdom og død
som skulle følge denne historien, kommer ikke; følelsene omkring tapet av ham
ligger gjemt i historien selv.” (Nytt lys på Sandemose, s. 190). I sin artikel redegør
Jorunn Hareide desuden for novellens placering i bogen. Det kan tilføjes, at
nogle detaljer fra “Sjelesørgeren” dukker op andre steder i Murene rundt Jeriko,
men det er op til læseren at koble disse elementer i novellen sammen med oplysninger om Espen; for eksempel lider Agnete af en håbløs blodsygdom, og hun
har fået at vide, at hun skal dø.
I forbindelse med “Sjelesørgeren” kan det i første omgang undre, at
Sandemose vælger en præst som den person, der knytter kontakt med den
døende pige og selv har mistet et barn. Hvorfor
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bruge en præst i denne “omgående bevegelse” (Murene rundt Jeriko, s. 95) for at
komme i gang med mindebogen? Som det fremgår, udtrykkes der i adskillige
tekster skepsis over for de personer, der forvalter den officielle kristendom.
Præsten i novellen har imidlertid et højst nøgternt syn på sin egen rolle og på
menighedens syn på den, således at hans nærmeste slægtning i forfatterskabet
er præsten i “Main Tickle” (Årstidene hefte 11/12; se p. 564); beskrivelsen af
Agnetes mor og af dennes naboer kunne være forfattet af Espen Arnakke eller
af Erling Vik, men er lagt i munden på præsten.
“Første mai i Peterskirken” (Magasinet nr. 18, 4/5 1957) begynder som et rejsebrev med spredte iagttagelser fra Via Appia og Rom, men koncentreres snart
omkring dato og sted som angivet i titlen. Jeg-fortælleren, hans kone og deres
søn begiver sig af sted til Peterskirken, og da de befinder sig derinde, opdager
de, at paven denne dag skal “vises fram”.
Gennem hele teksten er der en tydelig distanceret holdning til, hvad fortælleren oplever, hvilket bl.a. fremgår af billedsprog og sammenligninger.
Sangkorene sidder i loger som i et teater; når de bevæger sig, minder de fortælleren om en flok duer, som flyver op; og med hensyn til 1. maj som katolsk højtid opfatter fortælleren det som et sikkert tegn på, at den katolske kirke “liksom
Hitler” er udspekuleret nok til at erobre festdage, som andre har fundet på.
Elementet af show og indstudering understreges, da paven kommer til syne i sin
bærestol, og snart efter er han på nært hold af fortælleren: “Han [...] hadde et
sobert og forstandig ansikt som ikke svarte til den groteske situasjonen. Øynene
var kalde og hadde et ondt glimt.” Pavens velsignelser betegnes som sort magi,
og menigheden skildres som en tilbedende masse.
Mens alt dette er hurlumhej, som fremkalder afstandtagen, er der en enkelt
person, hvis opførsel gør indtryk på fortælleren og hans kone. Det drejer sig om
en kvinde, der tilbringer et par timer i bøn i et kapel; på den ene side er der en
personlig ulykke, de kan sætte sig ind i, på den anden side er de fremmede over
for hendes religiøse overbevisning:
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“Vi stod lenge og så på henne før vi klarte å gå. Jeg så på min kone, og
hun på meg, og mellom oss hadde vi gutten vår som nå etter en ulykke
var alene med sin mor og far. Vi så på den ubevegelige ryggen hennes,
ryggen på en ung kvinne som hadde mistet en hun elsket og ga seg over
til Gud, og jeg rystet på hodet og tenkte at salig, salig er den som tror.”
I de afsluttende linier er det tanken om Jesus som ophav til den katolske kirkes religionsudøvelse, der får det til at svimle for fortælleren, men der er ingen
tvivl om, at det er den unge kvinde, og ikke paven, der forekommer ham at være
den rette repræsentant.
Versionen i Murene rundt Jeriko afviger kun på få punkter; som det er tilfældet
med “Elskende par”, indføjes navne i stedet for “min kone” og “gutten”, og et
sted rettes “min kone” til “min kjære hustru” (s. 149). I et enkelt afsnit drager
Sandemose en konklusion, som han undlader i 1957:
“La det nå være sagt at jeg sommeren
1940 fikk en forsiktig henvendelse
underhånden, om jeg ville ta jobben
som kirke- og undervisningsminister
i Norge. Jeg så undersøkende på
mennesket og sa omsider: Da ville jeg
i grunnen heller bli sjef for finansdepartementet. Han tygget alvorlig på
det og sa: Jeg visste ikke De var akademiker, men jeg skal overbringe
Deres svar. Det sa han virkelig, og
gud vet hva han tenkte og mente med
det.”
(Magasinet nr. 18, 4/5 1957).

“La det nu være sagt at jeg sommeren
1940 fikk en henvendelse underhånden om jeg ville ta jobben som kirkeog undervisningsminister. Jeg så undersøkende på mennesket og sa omsider: Da ville jeg igrunnen heller bli
sjef for finansdepartementet. Han
tygde alvorlig på det og sa: Jeg trodde ikke De var akademiker, men jeg
skal overbringe Deres svar.
Jeg kjente dette med akademikeren
som en blind og stille komikk. Var der
noen mening i det, måtte det være at
kirkeministeren burde være en ulærd
mann.”
(Murene rundt Jeriko, s. 148; Sandemoses fremhævelse).
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Sandhedsværdien i anekdoten kan roligt afvises, men den troskyldige fundering anno 1957 bliver tre år senere til en rationel argumentation, hvilket rimer
godt med, at der nu også nævnes ministeremner fra den sælsomme liste.
Når “Første mai i Peterskirken” er trykt umiddelbart efter “Elskende par” i
Murene rundt Jeriko, kommer de til at stå som en kortfattet opsummering af
opholdet i Italien. “Elskende par” giver imidlertid en langt mere personlig skildring af ægteparrets forhold til hinanden, eftersom den anden tekst bygger på
iagttagelser af det katolske cirkus.
“Den gule kronen” (Verdens Gang, 24/12 1956) kan ikke på samme måde som
de ovenfor nævnte tekster sættes i forbindelse med Murene rundt Jeriko som en
mindebog om Espen og Eva. Når den læses som en selvstændig novelle, forekommer den på grund af karakteristikken af jeg-fortælleren og skildringen af
familie og provinsby at være et p.s. til Espen-bøgerne, omend det direkte fremgår, at den er skrevet langt senere (der hentydes til, at faderen snart ville være
fyldt 100).
I Jorunn Hareides artikel opsummeres teksten som et eksempel på et af
bogens selvportrætter og som en af flere beskrivelser af omverdenens dumhed
og fantasiløshed. Sandemose kalder selv “Den gule kronen” for “et lite stykke
selvbiografi” (Murene rundt Jeriko, s. 63), men ifølge den korte introduktion er
faderskikkelsen nok så væsentlig som jeg-fortællerens barndomsoplevelse; og
eftersom “Den gule kronen” følger lige efter skildringen af faderens 100-årsdag, er hensigten med at indføje teksten måske at udvide præget af mindebog
til også at omfatte den foregående generation.
Slægtserindring eller forførelse?
Begrebet slægtserindring er nævnt i forskellige sammenhænge i
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foregående kap. (p. 110, 204, 481, 546). “Andre årtusener” (Verdens Gang, 17/4
1957) må opfattes som en nøjere undersøgelse af fænomenet, samtidig med at
Sandemose i artiklen gør opmærksom på, at han meddeler erfaringer, som han
har haft gennem 50 år, og at visionen, som han havde i vågen tilstand, ligger halvandet år tilbage i tiden. Ved at forklare så indgående, hvorfor han hidtil har
vægret sig ved at videregive sine oplevelser, sørger han desuden for, at teksten
både har karakter af bekendelse (“det som disse sidene skal bli avsluttet med
har jeg aldri fortalt”) og – via oplevelsen fra efteråret 1955 – af en hidtil ukendt
indsigt (“et lyn var slådd ned i min tanke”).
Afsnittet “Slektserindring”, der opgives at være skrevet i 1955, fylder cirka
20% af teksten. Det lange oplæg hertil kan inddeles i fire partier:
1) En kort beskrivelse af Kjørkelvik som et sted, hvor der har været beboelse
siden stenalderen. Gennem de iagttagelser, der meddeles, karakteriserer jeg-fortælleren indirekte sig selv som en person med bevidsthed om historiens gang.
2) En opsummering af den dystre og vemodige stemning, som præger efterårsmånederne 1955, mens Sandemose bor dér alene. Nøgleordene er mørke og
ensomhed og grublerier over tabet af sønnen.
3) Nogle refleksioner om “faren for åndelig innsnevring”. Her er udgangspunktet opvæksten i Jante-miljøet, hvilket fører videre til den voksnes bortforklaringer og fortielser af parapsykologiske fænomener og egne oplevelser, eftersom disse ikke var “salongfähige”.
4) En redegørelse for den aften, hvor visionen forekom: Først en oplevelse af
at høre Espens skridt – og efter at have forvisset sig om at den døde dreng ikke
var der, en trancetilstand:
“Da var det at det skjedde. [...] den uvanlige tilværelsen jeg levde i den
høsten hadde akkumulert evnen til å se, eller rettere sagt hadde ladet
opp evnen til å turde se det som aldri hadde kunnet passe seg inn i mit
våkne liv [...]” (Sandemoses fremhævelse). 80
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Ind i den vågne tilstand kommer den ene af to drømme, som Sandemose har
levet med siden barndommen. Fordi det for første gang drejer sig om en vision,
og ikke en drøm, kan han pludselig gennemskue den rituelle baggrund, hvilket
resulterer i nedskrivningen af begge oplevelser.
Rent bortset fra at den lange indledning til visionen/drømmene tilvejebringer en stigende spænding hos læseren (hvad er det præcis, man kommer til at høre
om?) skal denne indføres i forfatterens univers; skepsis eller vantro er effektivt
nedbrudt, når Sandemose endelig i “Slektserindring” citerer, hvad han skrev
dengang i 1955, og man følger ham villigt i den toleddede argumentation: Det
er jo umuligt at finde rationelle forklaringer på alt,81 og i forlængelse heraf “ligger det nær å tro at minner fra slektens tidligere liv vil ta [drømmens] form.”
Grundstemningen i “I” er fredelig: Det er solskin, alt er rent og roligt, menneskene er smukke og fremmedartede, hvad angår race og påklædning; også
husene er af ukendt oprindelse. Sceneriet og folks opførsel domineres af en
mørk monolit.
“I” er altså en enkelt gang forekommet som et syn, mens Sandemose har
været vågen; derimod har “II” gennem 50 år kun været en drøm – eller et mareridt, eftersom den er i stand til at rive ud af søvnen. Her er der mindelser om et
sted i Norden; stemningen er helt modsat “I”, eftersom det i stedet for stilfærdig harmoni nu drejer sig om uhygge, tåge og halvmørke; det centrale er ofringen af nøgne mænd. 82
Efter “Slektserindring” følger fra 1957-planet en kort konklusion, hvor de to
syner rubriceres som eksempler på henholdsvis fallosdyrkelse og ritualmord.
Sandemoses argumentation for, at det drejer sig om ældgamle, nedarvede erindringer, går dels på, at han i førskolealderen, hvor han første gang oplevede
dem, ikke havde nogen som helst mulighed for at få stof til sådanne drømme,
dels på, at de i 50 år har haft samme karakter:
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“Jeg tror – i en slik grad at jeg synes det er noe jeg vet – at i en umåtelig
fjern tid, og dengang i et meget langt tidsrum, har folk blant mine forfedre bodd i et av steinhusene ved det vesle torget, med utsikt til den svarte monolitten.”
Det er her uklart, hvorfor offerpladsen ikke nævnes i samme åndedrag; skyldes det mon blot, at sceneriet med monolitten er mere fremmedartet, eller at
sidstnævnte er mere fascinerende, fordi det en enkelt gang – i 1955 – også har
ladet sig opleve i trance? Læseren kan forsøgsvis føre forfatterens argumentation videre: Blandt Sandemoses forfædre har der også været mennesker, der har
overværet eller deltaget i ritualmord. Men bliver kommentaren så bare, at selvfølgelig har der det, og at det samme gælder for os alle?83
En svensk oversættelse af “Andre årtusener” publiceres en måneds tid senere. Kronologisk er næste ombæring af teksten dobbeltkronikken “Minder om
mennesker og mordere” og “Stilheden over Mauritius” (Politiken, 31/7 og 1/8
1960; på norsk, selv om titlerne er på dansk). Hvis man sammenligner med
kapitlet “Minner om mennesker og mordere” i Murene rundt Jeriko og tager i
betragtning, at denne udkommer 3 1/2 måned efter dobbeltkronikken, må det
imidlertid tages for givet, at teksten i Politiken er en forkortet udgave af manuskriptet til s. 71-84 i bogen. – Udeladelserne i Politiken vedrører afsnit s. 71, 72,
73, 74-76, 78, 82-84. Virkningen er, at dobbeltkronikken bliver mere koncentreret
om de to drømme og Sandemoses konklusioner, mens oplægget til dem forkortes. Der er kun få afvigelser i ordvalget, og disse skyldes næsten udelukkende
de forskellige forudsætninger hos avislæser og boglæser; således hedder det i
Politiken: “Min kone var reist til Italia med den overlevende sønnen efter at den
eldste var død.” I Murene rundt Jeriko bruges navnene Espen og Eva (s. 71).
Omvendt referer teksten i Politiken til “professor Sven Clausen”, der i bogen
omtales som “den danske professor Sven Clausen” (s. 72).
Den følgende sammenligning vil dreje sig om “Andre årtusener” og versionen i Murene rundt Jeriko.

869
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

Kapitlet “Minner om mennesker og mordere” er næsten 50% længere end
“Andre årtusener”; fra sidstnævnte tekst er imidlertid udeladt de afsnit, som
ovenfor er omtalt under 1) og 2), så andelen af det nyskrevne stof er endnu større. Når de nævnte partier er udeladt, skyldes det sandsynligvis, at beskrivelsen
af Kjørkelvik og af Sandemoses liv efter Espens død rummes i andre kapitler af
Murene rundt Jeriko, men eftersom langt størstedelen af det nye indhold tilføjes
efter drømmereferaterne, er virkningen af den nye struktur, at disse rykkes frem
i teksten; der er dermed ikke længere tale om en meget lang indledning og en
kort konklusion.
Det nyskrevne før referaterne er begrænset til s. 73-76 og ligger i umiddelbar
forlængelse af 4) i “Andre årtusener”. Det drejer sig først om definitionen på en
agnostiker (“den som søker under tvil og som vet at vi vet lite eller ingenting”),
dernæst om erindringen om den første jagtoplevelse, hvor det at nedlægge en
and resulterede i en stor lykkefølelse.
Sidstnævnte ville nok gælde for de fleste andre 14-årige, men Sandemoses
pointe er, at bedriften ved at have sneget sig på nært hold af andeflokken og
bevidstheden om at have udnyttet det ene skud, der var muligt, før fuglene blev
skræmt væk, var forbundet med en pludselig viden om at nedstamme fra generationer af jægere (samt en fornemmelse af, at disses arveanlæg var mere udtalte hos ham end hos så mange andre). Der er ikke kun tale om triumfen over et
vellykket skud, men om genkendelse.
Når vægten lægges på det at være jæger, og forbindelsen med lystmord afvises i samme åndedrag (s. 75), møder vi her en helt anden indfaldsvinkel til
emnet end i prologen til “Rotten” (Vi pynter oss med horn, s. 77-79), hvor jagtdrift
og grusomhed defineres som “rester av eldre former for parringsdriften.” I 1936
drager Sandemose tidligere tiders hordeseksualitet ind i billedet (jf. p. 141),
nævner udtrykkeligt lystmord som en rest af et forladt trin, og spørger retorisk:
“Hadde ikke din beskedne manndom noe å fortelle da du fanget din første
spurv?” (s. 79).
I 1960 møder vi en langt ædlere udgave; han er salig og har visioner, hvorved
jeg-fortælleren nærmest fremtræder som en heldig
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eller en udvalgt, i hvem urtidsjægeren endnu lever. Forbindelsen med seksualitet berøres nu kun som en sammenligning, når det hedder, at den voksnes
følelse ved at stå ved et nedlagt bytte er “svakere efter den første og lysende
gjenkjennelse, – samme forløpet som med din første elskede”. (Murene rundt
Jeriko, s. 76). Hvor afsnittet som sagt viser en tydelig forskel fra “Rotten”, rummer det til gengæld en videreførelse af tankegangen i “Gjensyn”, der i 1939 blev
strøget fra September på grund af tydeligt parapsykologiske elementer: Her bliver Røde Fane gennemstrømmet af lykke ved åbenbaringen om, at kærligheden
mellem ham og Vera skyldtes gensyn fra en anden tidsalder (se p. 609-612).
Bortset fra at et enkelt spørgsmålstegn i parentes er strøget i “Minner om
mennesker og mordere”, er drømmereferaterne præcis som i “Andre årtusener”. Det er den efterfølgende konklusion derimod ikke. Først indkredses
monolitfolkets tilhørssted til at have været en klippeø i et varmt klima, og senere sættes det i forbindelse med Mauritius84 (på grund af tidlig optagethed af
dette sted og fordi nogle postkort fra øen “for ikke lenge siden” har fundet
klangbund hos forfatteren). Efterfølgende drejer det sig ikke bare om en fjern
fortid, men ud fra den idé, at enhver tanke er en fortidig, nutidig eller fremtidig
realitet, bliver monolitfolket (også) en fremtidsvision.85
Det er her, man finder den afgørende forskel mellem “Andre årtusener” og
“Minner om mennesker og mordere” – for i den første version drejer det sig
udtrykkelig om syn af/fra fortiden; som nævnt forekommer monolitfolket at
være mest interessant, men konklusionen er under alle omstændigheder så kort,
at vægtningen ikke er særlig påfaldende. I den anden version fylder konklusionen efter referaterne 6 1/2 side, eller næsten 50% af den samlede tekst – og det
er næsten konstant monolitfolket, som er i fokus, først i en uddybning af førsteversionens idé om forhistorisk kult, dernæst som en mindelse om et harmonisk,
fremtidigt samfund. Dvs.: Ritualmordet hører fortiden til og ses faktisk som et
stadie på vejen bort fra blodtørst, eftersom det drejede sig om “stedfortredende
enkeltdrap” (Murene rundt Jeriko, s. 81);
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monolitfolkets varme Mauritius står som fredsvisionen. Hvilket måske er grunden til, at stenene dér har enkelte små røde pletter – indtørret blod fra ofringer
for længe siden.
Også de sidste par sider af kapitlet betegner en uddybning af den oprindelige tekst, for Sandemoses visioner er nu ikke begrænset til ritualmordet og
monolitdyrkelsen: “Jeg har sett byer som for lenge siden er blitt støv, og mennesker som har levd i andre tider [...] Til det aller siste har jeg trodd at alle hadde
det slik.” (s. 83). Det siges ikke, om disse visioner også har været med forfatteren lige fra barndommen,86 men oplysningen om dem – eller bekendelsen – markerer endnu en fase, og udviklingen bliver dermed efterhånden kompliceret:
Allerede i førskolealderen dukker monolitfolket og ofringerne op i drømme,
der forekommer med jævne mellemrum.
I 1955 optræder monolitfolket som en vision; forfatteren indser pludselig den
rituelle baggrund i begge drømme, nedskriver referaterne og betegner dem som
slægtserindringer.
Halvandet år senere trykkes “Andre årtusener”, hvori der redegøres for den
personlige baggrund for oplevelsen i vågen tilstand.
Mellem 1957 og 1960 knyttes forbindelsen mellem Mauritius og monolitfolket
(på grund af postkort med billeder fra øen?), og monolitfolket udvides til også
at udtrykke en fremtidsvision. 87
I “Minner om mennesker og mordere” trykkes de samme to drømmereferater
som i “Andre årtusener”, men det fremgår tillige, at Sandemose bærer på andre
slægtserindringer, også fra en langt nærmere fortid.
“Årtuseners gang”/”Minner om mennesker og mordere” er en af
Sandemoses mest fascinerende tekster; den er stemningsmættet, mystisk, og
fyldt med suggestion. Læseren drages alle disse årtusinder tilbage i tiden – og
bliver forført. For når udklippet fra Verdens Gang er lagt til side, eller Murene
rundt Jeriko står på hylden, så ordenes besættende virkning er lidt på afstand,
melder tvivlen sig alligevel. Den bunder i en nøgtern viden om Sandemoses
stædige og stadige skriveri og om hans forkærlighed for at vende tilbage til
bestemte emner:
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Hvorfor skulle det lige præcis i dette tilfælde være nødvendigt med visionen
anno 1955, før der kunne blive tale om en nedskrivning?
Hvis det drejer sig om et stort antal næsten identiske drømme gennem 50 år,
hvorfor mangler sporene af disse så i forfatterskabet?
Og hvis Mauritius gjorde et så skelsættende indtryk, allerede da han var 14 år
gammel, hvorfor skulle der så nogle postkort til, før forbindelsen blev knyttet?
Sandemose kommer skeptikerne i forkøbet på en raffineret måde ved selv at
henvise til sine evner: “[...] det ville vært min aller minste kunst å dikte litt videre på det som mange vil kalle min diktning om to folk [...] Jeg kunne funnet på
enda mer overbevisende ting.” (Murene rundt Jeriko, s. 79). Desuden bekender
han, at han tav om disse ting i mange år, fordi de ikke stemte med, hvad han
“ellers hadde stykket sammen” (s. 80) – hvilket kan læses som en forklaring på,
at drømmene ikke er nævnt tidligere, for eksempel i “Drøm, slektserindring,
instinkt” fra 1933 eller dennes sidste version “Vår første bevissthet” (1953). Men
skal de ovenfor citerede sætninger fra Murene rundt Jeriko så tages for pålydende, eller er forfatteren en højst udspekuleret taktiker?
Spørgsmålet bliver derfor, om den indtrængende tone, herunder den ovenfor
nævnte blanding af bekendelse og indsigt, er så overbevisende, at alle indvendinger overdøves. Den eventuelle hypnose kommer i sidste ende til at afhænge
af, om teksten forekommer plausibel set i lyset af resten af Sandemoses produktion.
“Cecilie” og Varulven – udvidelse og inkonsekvenser
Novellen “Cecilie” er skrevet til antologien Juliblomster.88 Det er en af
Sandemoses mest vellykkede humoristiske tekster fra de senere år, og både
hvad angår den uanstrengte humor, de pointerede sætninger og en jeg-fortæller,
der selvforskyldt roder sig ind i vanskeligheder og mirakuløst nok ud af dem
igen, minder den om “Slem historie om Odessa” (se p. 550-551). Forløbet i
“Cecilie” er imidlertid adskilligt kortere, eftersom hovedhandlingen
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kun strækker sig over en enkelt aften – hvilket år(ti) ved man ikke.
Det er ikke meget, man får at vide om den unavngivne jeg-fortæller. I sin ungdom har han været sømand, og et par detaljer tyder på, at han er forfatter –
ellers ville han for eksempel næppe omtale “litteraturens døde hav”
(Juliblomster, s. 167); det fremgår af teksten, at han er belæst og har sans for selvironi; detaljer som ægtestand og alder nævnes ikke, men eftersom han har grublet over, hvordan foredragsformen kan fornys, må han have nogen erfaring med
at optræde for større forsamlinger, og hans iagttagelser vedrørende kvinder, der
i en alder af cirka 30 udvikler sig fra grimme ællinger til svaner, tyder på, at han
selv er ældre end som så.
På ét punkt er fortællemåden lettere nonchalant – eller velegnet til at vække
læserens nysgerrighed: På s. 170 står jeg-fortælleren i flere minutter mundlam
og kaster sig derpå ud i et langt foredrag; s. 171 følger formandens højst formelle
tak, hvorpå det hedder: “Jeg må nu gå litt bakover i beretningen.” Derpå følger
forklaringen på, hvordan munden kommer på gled, samt referatet af foredraget,
og først på den sidste side (s. 176) vender man tilbage til den sårede formand og
efterspillet. Det væsentlige i novellen bliver dermed, hvorfor jeg-fortælleren
ignorerer sit manuskript om seksualoplysning og komplekser, taler om noget
helt andet, og hvordan han samtidig får opfyldt sin ambition vedrørende fornyelse af foredragsformen.
Første stadium er, at jeg-fortælleren er lettere adspredt, da han skal begive sig
op på podiet:
“[..] jeg kom underveis til å tenke på seksuelle utskeielser, altså selve
dette uttrykket [...] Ulykken ville at jeg nu også kom til å minnes mine
grublerier på hvordan foredrags-formen lot seg fornye. Jeg fikk dette
fornyelsesproblem rotet sammen med umuligheten av å bedrive seksuelle utskeielser.” (s. 167-168).89
Andet stadium er opdagelsen af Cecilie og den uventede inspiration,
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som hun videregiver til ham. I tredje stadium henvender han sig udelukkende
til hende og leverer et timelangt, flydende foredrag om et emne, som først få
minutter før er dukket op i hans tanker. Eller med andre ord: Stående over for
en forsamling på 300 mennesker snyder han dem for det lovede foredrag og fortæller en vildtfremmed, tiltrækkende kvinde, hvorfor det er umuligt at bedrive
seksuelle udskejelser. Læseren kan nemt forestille sig, at foreningens formand er
blå i ansigtet og tilkendegiver, at det har været en usædvanlig aften.
Novellen er koncentreret om det tidsrum, jeg-fortælleren befinder sig på podiet, men rummer to former for tilbageblik. Det ene går på, at hele teksten er jegfortællerens erindring: “Det er ikke til å fatte nu at hun og jeg skulle komme til
å gå fra hverandre siden.” (s. 175). De nærmere omstændigheder hører man ikke
om, og dermed heller ikke hvor længe forholdet bestod; det er inspirationen og
kommunikationen, der fascinerer jeg-fortælleren. Det andet tilbageblik afslutter
novellen og forekommer, da han og Cecilie flygter fra foredragssalen – til en hed
nat, må man formode:
“[...] jeg stod til rors en stormnatt på en liten skonnert under
Labradorkysten, det var en av de vanlige regnstormene, regnet pisket på
min oljehyre, skuten veltet seg i sjøene og jeg drømte sekstenåringens
brunstige drøm om den som tvers gjennom alt likevel var den hellige
Madonna.” (s. 176).
Er en ungdomsdrøm mirakuløst gået i opfyldelse? Tidligere i novellen er der
hentydet til Cecilies sanselige mund og let udfordrende smil; men umiddelbart
før flugten omtaler hun sig billedligt som “den spanske jomfru”. (s. 176). De
fleste komplekser hos Sandemoses mandlige hovedpersoner kommer af, at de
genner kvinder ind i enten luder- eller madonna-folden; for den sekstenårige
drejer det sig om en syntese, og drømmen er pludselig blevet levendegjort for
jeg-fortælleren (at den åbenbart ikke varer ved, er en anden sag).
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En sammenligning mellem “Cecilie” og den udvidede version af foredraget,
som findes i Varulven, fører i temmelig forskellige retninger – herunder at
Sandemose på nogle punkter foranstalter et lignende rod, som når han senere
indfletter Aktuell-epistler i Felicias bryllup.
Bortset fra at det nu ikke drejer sig om en jeg-fortæller, er ordvalget i mange
sætninger identisk, og isoleret betragtet er den humoristiske virkning den
samme – eller måske endda øget, eftersom Erlings foredrag også omfatter den
barokke historie om køkkenpigen Olga og urmageren med gummibenet.90 Men
samtidig er der ændret så mange detaljer, at “Cecilie” efterhånden får udseende
af at være en kladde; og eftersom foredraget nu indgår i en roman og tidsfæstes
til et af de vigtige årstal i denne, kommer man til at se både hovedpersonen og
Cecilie i et lys, som novellen af gode grunde ikke giver muligheder for. – I øvrigt
henviser Sandemose til antologien Juliblomster på en måde, som læserne af
Varulven ikke har nogen mulighed for at gennemskue: “Erling siterte for seg selv
Stig Sjödin: “- tänk om talarstolar kunde stå upp och försvara sig?”” (Varulven,
s. 171). Citatet stammer fra “Paragraf X”, det digt, der i Juliblomster følger umiddelbart efter “Cecilie”.
I Varulven holder Erling sit foredrag i 1934. På dette tidspunkt er han 35, han
har slået sit navn fast som forfatter, er gift med Ellen (fremgår det af andre kapitler; se imidlertid note 93) og drikker kraftigt – hvilket ikke hindrer, at når han er
ædru, er han yderst produktiv. Episoden finder sted dagen efter, at Erling har
mødt Felicia, og eftersom han bryder sin aftale med hende, føler hun sig efterfølgende ydmyget af ham og slået ud af Cecilie Skog; den eneste gang i løbet af
aftenen, Felicia dukker op i hans tanker, er i minutterne før han kaster sig ud i
foredraget: “Bare én eneste én hadde vært jomfru, tenkte han avsporet, og henne
hadde han vært lenge om å finne.” (s. 173). Til gengæld svigter han hende altså
lynhurtigt.
Mens jeg-fortælleren i “Cecilie” gabende af kedsomhed har skrevet et foredragsmanuskript om seksualoplysning og komplekser, har Erling i en lignende
grad af kedsomhed skrevet et om “noe med
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seksuelle utskeielser” (Varulven, s. 172). Dette betyder, at tanken om umuligheden af sådanne må virke lammende på ham: Han står på talerstolen og opdager
pludselig, at det, han har tænkt sig at sige, er noget vås, hvorfor han bestemmer
sig for at modsige sit eget manuskript.
Tilsyneladende er der dermed i Varulven ikke tale om, at selve emnet udskiftes, men at meningen om det vendes 180 grader. Forholdet er imidlertid lidt
mere kompliceret, for før Erling henretter ideen om seksuelle udskejelser, fortæller han historien om Olga – og mod slutningen af kapitlet hedder det, at den
“satte sine spor gjennom hele foredragsholderens liv [...] visste noen av de tre
hundre hva et virkelig trauma var? Hadde de oppfattet hva som ble født til verden av angst og aggressivitet da Olga ble vekk i bryggepannen [...]” (s. 180-181).
Hvilket kringlet nok betyder, at Erling i Varulven fortæller om netop det emne,
som jeg-fortælleren i “Cecilie” bestemmer sig til at ignorere; samt at Erling både
fortæller om et aspekt af seksualitet, som ikke har stået på dagsordenen, og forvirrer forsamlingen ved at tale om umuligheden af seksuelle udskejelser.91
I øvrigt skinner de forskellige lag fra de to versioner igennem, når det om
mødedeltagerne på første række hedder, at de “hadde anlagt utseendet av virkelig fagkunnskap på komplekser” (Varulven, s. 174) og at de “hadde forberedt
seg, lest over på kompleksene og var parate” (s. 177). Sætningerne stammer fra
“Cecilie”, men eftersom Erlings foredrag har været averteret, burde mødedeltagerne selvfølgelig have læst om seksuelle udskejelser i stedet; og når de har forberedt sig grundigt på en aften om komplekser, har de ingen grund til at føle sig
totalt snydt, når historien om Olga ikke handler om andet.
Også i Varulven er det svanen Cecilie, der redder foredragsholderen, og ligesom i novellen introduceres hun i flere tempi. I romanen skyldes dette imidlertid ikke en nonchalant fortæller, men Erlings omhyggelige erindringsmetode:
“[...] skulle alle nyanser med i noe som ble gjenopplevd måtte en gjenoppleve det mange ganger. Det kunne ta seg ut

877
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

som helt nye versjoner, men var i virkeligheten andre lag i samme historien, eller den ble sett fra et annet plan.” (s. 177).
Og eftersom hun også omtales i senere kapitler af romanen, er der flere detaljer end i novellen:92 Hendes udbytte af foredraget er bl.a. en skilsmisse; forholdet mellem hende og Erling varer højst et halvt år; og da de flygter i en taxi, tilkendegiver Erling ved straks at spørge om hendes adresse, at han er gift (igen:
se også note 93). Sætningen om den 16-åriges drøm er strøget i denne version.
Labradorkysten minder måske for meget om Espen Arnakke – men hvorfor så
ikke et andet sted? Alderen stemmer med oplysningen om, hvornår Erling blev
sømand – men drømmen passer mindre godt med den tidligere beskrivelse af
hans følelser i kølvandet på historien om Gulnare.
Cecilie hører man mere om allerede i det følgende kapitel i Varulven, hvor det
er Felicia, der tænker tilbage til 1934 og genoplever jalousi og ydmygelse. Senere
i bogen, men på samme tidsplan, hedder det, at Cecilie endnu kan gøre hende
bange. Det sidste glimt af Cecilie får man på 1958-tidsplanet, hvor det dels hedder, at hun i 1946 skød sin mand i fuldskab, dels at hun og Erling “tålte ikke
synet av hverandre og det var ikke bra da de kom i samme kretsene. Likevel
hadde Felicia aldri sett henne siden omkring 1939.” (s. 387). Det er uklart, hvilke kredse der hentydes til. I Felicias bryllup er der en kort og lettere farcepræget
episode fra det halve år, hvor hun er Erlings elskerinde (s. 38-39).93
VARULVEN
I tillæg til henvisningerne til Varulven i dette kap. er bogen tidligere omtalt i
forskellige sammenhænge i kap. 7-16: I forbindelse med varulvesymbolik, fortælleteknik (herunder forholdet mellem forfatter, fortæller og hovedperson),
myter, slægtserindring, trekantsforhold, (mangel på) livsanskuelse, navnet
Gulnare, alkoholisme og beskrivelsen af flygtningetiden.
Ingen af Sandemoses andre bøger er blevet analyseret så
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grundigt som Varulven. Næsten uanset hvilken indfaldsvinkel som anvendes, er
det især mordgåden, tidsplanerne og Erling som eventuel bærer af forfatterens
ideer, der står i centrum. Som så ofte står Jorunn Hareide for den grundigste diskussion af bogen (78 sider i Høyt på en vinget hest), men talrige andre forskere har
beskæftiget sig med bogen.
Kronologi og motivanalyser
Ifølge Espen Haavardsholm er Varulven enklere fortalt og lettere tilgængelig,
hvad angår komposition, end de fleste andre af Sandemoses berømte bøger
(Mannen fra Jante, s. 308); men spørgsmålet er, om Haavardsholm ikke simplificerer sagen lidt. Han kan have ret i, at læseren ikke har særligt besvær med at
finde ud af, hvornår de enkelte kapitler foregår, men den indbyrdes sammenhæng mellem tidsplanerne er temmelig kompliceret.94 Hertil kommer, som tidligere nævnt, at Sandemose har gjort sit til at gøre den unødig kompliceret – eller
direkte inkonsekvent – på grund af forskellige lapsus og mangelfulde regnestykker, hvad angår personernes alder. Claus Brenøe har minutiøst gjort rede
herfor i “En kritisk analyse af Varulvens kronologi” (Edda hefte 4, 1980), som
både er præget af præcise iagttagelser og af elegant skrivekunst.
Forklaringen på den manglende logik skal sandsynligvis findes i, at Varulven
indtil sommeren 1957 kun har eksisteret som nogle løse lapper og stikord, og at
Sandemose under udarbejdelsen ikke har haft tilstrækkeligt overblik over modstridende oplysninger eller konsekvensen af rettelser i de forskellige versioner.
Lignende træk er tidligere bemærket hvad angår de tre Canada-romaner og
sammenhængen mellem En sjømann går i land og En flyktning krysser sitt spor,
men dér drejer det sig trods alt om forskellige bøger; i forbindelse med Varulven
ser Sandemose ud til at have været mere optaget af helheden end af detaljerne,
og desuden må redaktøren på forlaget have sovet grundigt i timen.
En redegørelse for hvordan ét motiv spiller en afgørende rolle for læserens
opfattelse af personernes handlinger både i 1915, 1934 osv. finder man i Jostein
Solands artikel
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“Kjærlighetsrittet i Varulven” (Om Sandemose, s. 101-126), hvor han undersøger
hesteassociationer i bogen og gennem dem redegør for den årsagskæde, der
fører frem til mordet på Felicia.
Også Erland Lagerroth opholder sig ved årsagskæden (eller med hans betegnelse “Varulvs-kedjan”) i “Att finna fram till en livshållning eller I balans efter
den skapande skadan” (Edda hefte 1, 1992). Et par diagrammer sørger for overblik over romanens tidsplaner, og som alternativtitlen angiver, drejer det sig i
denne artikel bl.a. om, hvordan de skader, som bogens personer påfører hinanden på de forskellige tidsplaner, influerer deres handlemåde og livsholdning.
Lagerroths analyse er på et væsentligt punkt et opgør:
“Den tidigare forskningens misstag har samband med att den försummat en viktig tanke i romanen: tanken att skadorna i livet kan bli til växt punkter, ur vilka en större personlighet kan växa. Skadorna kan bli skapande, skapa större karaktärer och människor.” (Artiklens note 16;
Lagerroths fremhævelse).
Tanken er både fristende og sympatisk – men er de tre hovedpersoner i balance?95 Er der ikke også før Felicias død tegn på, at Lagerroth er for optimistisk?
Argumenterne i artiklen fremføres engageret, og man istemmer gerne med forfatteren i, at Varulven er en overmåde rig bog – men enkelte steder forekommer
det, at Lagerroth er så betaget af Felicia, at følelserne overskygger logikken; et
eksempel er note 16, hvor det hedder, at Felicia er “den lyckliga, den strålande.
DET ER STORT.” (Lagerroths fremhævelse). Man kan fristes til at mene, at artiklens forfatter her er blevet smittet med samme form for betagelse, som fremkommer et par steder i romanen og svækker et realistisk billede af Felicia. Et
eksempel er, da Gulnare i 1946 forsøger at lange Erling en lussing:
“Hovmesteren var underveis, men ble stanset av Felicia som smilende
og opplagt vekslet noen ord med ham som hadde hun
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ingenting sett. Hovmesteren så seg fort omkring, han skjønte at det gudskjelov var en av de affærene som hadde oppløst seg selv, og han kjente
seg tydelig tryggere nu da fru Venhaug var kommet.” ( Varulven s. 66).
Episoden skal fortælle noget om Felicias position, men umiddelbart vil man
synes, at det er en ynkelig overtjener på Bristol, når han kan blive så beroliget af
den 30-årige Felicias blotte nærværelse. Et andet eksempel er konsultationen
hos psykiateren, som ler “forbauset og unnskyldende” (s. 188); igen er der tale
om en form for ærbødighed over for fruen på Venhaug, men man må formode,
at Felicia har valgt en velkvalificeret og professionel person, og der er næppe
grundlag for, at hendes nøgterne forklaringer skulle få ham til at bukke i siddende stilling.
Mord eller selvmord?
Lagerroths eftersporing af årsagskæden har den logiske konsekvens, at han
ikke tøver med at udpege Gulnare som Felicias morder, omend han mener, at
Sandemose med vilje har nøjedes med (stærke) indicier i Varulven for så at ville
komme med den endelige afsløring i et af de planlagte efterfølgende to bind;
imidlertid henviser Lagerroth til, at der ifølge Felicias bryllup ikke er tvivl om
morderens identitet.
Eller...? Groft sagt kan der de første mange år efter udgivelsen af Varulven ses
to løsninger på mordgåden: Enten bliver Felicia dræbt af Gulnare, eller en “realistisk” opklaring er under alle omstændigheder betydningsløs, eftersom morderen er Varulven. Således står sagerne indtil 1986, hvor Ruth Jørholt i “Felicia
försvann, kan någon säga hur?” (Atlanten har så mange mil) argumenterer for, at
Felicia begår selvmord.
Ifølge Lagerroth er dette et skinproblem a la spekulationerne om, hvor mange
børn Lady Macbeth havde; men Ruth Jørholts hypotese kan ikke så godt afvises
udelukkende med en henvisning til Felicias bryllup, når Sandemose netop heri
udfolder så store anstrengelser for at gøre Erling til forfatter af både denne bog
og Varulven. Dette fortælletekniske kneb, der i første omgang
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antydes på sidste side af sidstnævnte og senere fremgår af diverse kapitler af
Felicias bryllup, kan man enten bedømme som et opfindsomt bidrag til diskussionen af forholdet mellem forfatter, fortæller og hovedperson – eller man kan
mene, som nævnt p. 474, at det er unødvendigt hokuspokus i den forstand, at
ens læsning af Varulven højst kan blive forvirret; og når man nu faktisk ved, at
der eksisterede en person ved navn Aksel Sandemose, der skrev en bog om
Erling Vik m.fl., hvorfor så ikke lade det være godt med det? Rokker det overhovedet ved læserens opfattelse af personer og handling? Begynder man straks
at læse bogen igen, og reviderer man i så fald sine synspunkter – for eksempel
ud fra den tankegang, at når Erling beskrives, beskriver han sig selv, eller at det
er ham, der lægger Felicias ord om ham i munden på hende? Næppe. Eller for
at sætte sagen på spidsen: Hvis Varulven nu havde været det sidste, Sandemose
nåede at publicere – havde man så efter s. 428 også været overbevist om, at man
netop havde læst Erlings version af historien, eller er det først i Felicias bryllup,
at sammenhængen åbenbares? Trods alt hedder det i Varulven kun, at han planlægger at skrive om, hvad der hændte i Felicias tid...
Men Ruth Jørholt tager Sandemose på ordet og lader ideen om Gulnare som
morder stå for Erlings egen regning. Derved falder Lagerroths hovedindvending væk. Hvis man skal diskutere med Ruth Jørholt, må man i stedet undersøge, om hendes argumenter er holdbare.
Gulnare udelukkes som morder, eftersom hun “ikke kender til Felicias direkte medvirken til likvidationen af hendes mand” (Atlanten har så mange mil, s.
151). Desuden hedder det, at “Felicia ikke har taget Erling fra hende og heller
ikke står i vejen for en ny forbindelse mellem Erling og Gulnare [...] Logisk set,
skulle Gulnare altså ikke have noget motiv for et jalousimord på Felicia.” (s.
152).
Men den scene, der ifølge Ruth Jørholt viser, at Gulnare ikke ved, hvem der
myrdede hendes mand, peger faktisk på det modsatte: Da Erling nævner mordet på Felicias to brødre, er Gulnare allerede inde på tanken om opgør mellem
quislinger og frihedskæmpere;
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Erlings korte indskud stopper ikke hendes talestrøm, hvilket viser, at hun ikke
bliver chokeret over denne forbindelse – hvad hun jo burde være, ifølge Ruth
Jørholt.96 Gulnares verbale udfald er her ikke bare dikteret af jalousi eller misundelse, for hvis de var det, havde hun haft brug for at sunde sig eller komme med
uddybende spørgsmål i kølvandet på Erlings afbrydelse. – Hvad angår det
andet citat fra artiklen, har Ruth Jørholt helt ret i sine antagelser; problemet er
bare, at der her opstilles et krav om rationel tænkning, og den har sjældent
adkomst, når det drejer sig om hævnmord.
I den efterfølgende argumentation kommenterer Ruth Jørholt Felicias “last”
og mener, at en sen erkendelse heraf (= 1958) resulterer i en form for personspaltning, som kommer til udtryk i den papirlap, som Erling finder: “Kunne jeg
ta henne av dage med svart magi, skulle jeg ikke betenke meg.” Med ordet henne
skulle Felicia altså hentyde til sig selv. Når det afvises, at der kunne være tale
om Gulnare (hvilket andre forskere har ment), argumenterer Ruth Jørholt ud fra,
at scenen på Bristol ikke giver belæg for, at Felicia kender sammenhængen
mellem Gulnare og fru Kortsen og derfor ikke har grund til at omtale hende.
Men her må bogens forskellige tidsplaner tages i betragtning. Felicias selverkendelse er af ældre dato, og hendes sorte humør i det kapitel, som Ruth Jørholt
henviser til, skyldes ærgrelse over Erlings dårlige timing: Hvis hun havde vidst,
at han kom, havde hun ikke behøvet at udstille sig for gartneren. Der er ikke
belæg for, at hun bliver chokeret, eller at hun pludselig skulle ønske at bruge
sort magi på sig selv. – At papirlappen ikke nødvendigvis hentyder til Gulnare,
som det normalt antages, er en anden sag: Der er ikke noget, der tyder på, at
Felicia bekymrer sig om Gulnare – heller ikke om Gulnare i skikkelse af fru
Kortsen – for hun har aldrig repræsenteret en trussel. Derimod ved vi, at Felicia
aldrig er kommet over, at Erling i 1934 svigtede hende til fordel for Cecilie Skog,
som endnu (på bogens sidste tidsplan) kan gøre hende bange, hvorfor der er
grund til ønsket om at blive hende kvit.
Spørgsmålet om hvor meget Felicia kender til sammenhængen
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mellem Gulnare og fru Kortsen er imidlertid væsentligt for en forståelse af
andre kapitler. Ruth Jørholt holder sig som sagt til restaurantscenen – men den
finder jo sted i 1946. Da Felicia hører om “en fru Kortsen”, forbinder hun det
kun med, at hun under krigen likviderede en overlærer Kortsen; man kan ikke
gå ud fra, at hun på dette tidspunkt skulle være orienteret om fornavnet på den
likvideredes ægtefælle, og når Erling siger, at han “skal fortelle om det siden”
(Varulven, s. 66), må man opfatte det som en afværgemanøvre – for da Felicia i
maj 1950 opdager Erlings hemmelige rum, finder hun nogle pakker: “Historien
om Gulnare, stod det på en av dem. [...] Det var visstnok litterære arbeider alt
sammen, det var nok også Historien om Gulnare.”97 (s. 13-14).
I maj 1950 er personen med det højst usædvanlige navn Gulnare altså en fiktiv skikkelse for Felicia; i august 1957 er hun reel nok, selv om Felicias viden ikke
stammer fra Erling – dette fremgår tydeligt af dennes samtale med Julie (s. 150).
På et eller andet tidspunkt inden for det følgende halvår må Erling imidlertid
have fortalt historien om Gulnare anno 1915 til Felicia,98 for april 1958, og altså
efter Felicias død, hedder det:
“Engang han var kommet til å nevne Gulnare, hadde Felicia sagt hun
gjerne skulle truffet ham da han var seksten år. [...] Han hadde aldri røpt
for henne noe om Gulnare og fru Kortsen. Gulnare hadde hun fått rede
på, men sikkert ikke sammenhengen med fru Kortsen (han var slett ikke
sikker).” (s. 425).
Hvad angår den første sætning i citatet, giver Felicias ord om de seksten år
ingen mening, medmindre hun kender til de nærmere omstændigheder vedrørende 1915; og hvad angår de to næste sætninger, ville det ligne Felicia dårligt
ikke at finde ud af sammenhængen, når hun – uden at fortælle det til Erling –
på et tidspunkt efter maj 1950 undersøger sagen. At se en papirpakke med
påskriften “Historien om Gulnare” giver i sig selv ingen
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spor, men det rimer udmærket med Felicias karakter, at hun skulle have fået nys
om fru Gulnare Kortsens “landssvikersalong” (s. 387) og i denne forbindelse har
skaffet sig efterretninger om fru Kortsens baggrund; i en anden forbindelse
hører man for eksempel, at det er lykkedes for hende at få oplysninger fra strafferegisteret (s. 10). – At også Jan desuden ved før Felicias død, at Gulnare har
undergået en forvandling, fremgår af hans ordvalg: “Hva mener du for eksempel om en som engang var hun med eventyrnavnet, var det ikke Gulnare hun
het?” (s. 370).
Nok så væsentlig som ovenstående indvendinger er, om selvmord overhovedet rimer med Felicias karaktertræk, som de i øvrigt fremtræder i bogen. Ifølge
Ruth Jørholt er der ingen uoverensstemmelser: Hun får sin hævn over Erling, og
hun er overbevist om, at børnene og Jan klarer sig.
Men et selvmord rummer under alle omstændigheder et element af selvopgivelse – som vi ellers ikke finder hos Felicia. Og når Ruth Jørholt bygger så kraftigt på, at beslutningen om selvmordet skyldes en erkendelse vedrørende “lasten”, er der igen noget, der ikke passer: Det ville være en panikreaktion. For
ganske vist fremgår det ikke præcis, hvor lang tid der er mellem “erkendelse”
og “selvmord”, men det kan kun være et spørgsmål om ganske få dage.99 Det
forekommer udelukket, at Felicia ville handle så impulsivt.
Alter ego?
Spørgsmålet om i hvor høj grad Erling Vik dækker Sandemoses egne meninger, og dermed indirekte appellerer til, at læserne skal bifalde hans værdier, er
blevet diskuteret i et par artikler om bogen. Også på dette punkt kan
Sandemoses lille nummer med forfatter og fortæller forvirre begreberne; for i
tråd med at man kan hævde, at Erlings viden om morderens identitet ikke er
den endegyldige forklaring (Erling har jo bare skrevet bøgerne...) kan man også
hævde, at Sandemose fralægger sig ansvaret for de normer, som bøgerne
udtrykker.
Ligesom det er tilfældet med mordet på Felicia, kan dette hurtigt udarte til
spidsfindigheder, men i det følgende vil det
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ligge til grund, at forfatteren til bøgerne er Aksel Sandemose. Noget andet er, at
det måske ikke er så ligetil at indkredse denne Sandemose.
Både mundtlige og skriftlige udsagn om ham tyder på en kamæleonagtig
skikkelse; breve skrevet til forskellige mennesker inden for ganske få dage kan
indeholde højst varierende versioner af de samme begivenheder; dagbøgerne er
en blanding af selvafslørende journaler og litterære kladder; og i tilsyneladende
selvbiografiske tekster og epistler bruges ordet jeg på en måde, der undertiden
nøje følger, undertiden ligger langt fra, hvad andre kilder nøgternt meddeler.
Hvilket bl.a. kommer af, at Sandemose bruger stof fra sit eget liv til at skabe
romanfigurer – og når romanfigurerne er skabt, bruger han dem, når det drejer
sig om hans eget liv; nogle eksempler er nævnt i forbindelse med Canada.
Der eksisterer tre biografier, som hver for sig er udmærkede, og det er ikke
hensigten, at denne afhandling skal blive et tilløb til en fjerde. Men både de talrige omarbejdelser af tilsyneladende selvbiografiske tekster (for eksempel om
jul 1916 og om flugten til Sverige), og de stikprøver på biografiske kendsgerninger, der i diverse kap. er nævnt som korrektioner, peger på, at Sandemose
efterhånden opbygger et billede af en forfatterpersonlighed. I takt med at han i
stigende grad skriver jeg (i forbindelse med Canada-rejsen og 1938-rejsen), bliver der tale om en maske eller en mytologi. Hvordan formede hans liv sig på
Kjørkelvik, for eksempel – eller hvad med hans sidste leveår? Tilsyneladende
har vi mange og fine vidnesbyrd i sørlandsbrevene, Årstidene og de sidste års
epistler. Hans breve, og hans venner og bekendte, fortæller en historie, som på
væsentlige punkter er afvigende.
Men forfatterens valg af, hvad der kommer på tryk under navnet Aksel
Sandemose, udgør tilsammen det materiale, som der i denne sammenhæng må
tages stilling til; og det selvportræt, som han vælger at udstille for offentligheden, kan kun tyde på en fundamental overensstemmelse mellem Erling Vik og
Aksel Sandemose.
I ““Varulven” – “Flyktningen” Tur-retur” (Vinduet nr. 1, 1965)
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diskuterer Arild Haaland hovedpersonerne i En flyktning krysser sitt spor, Det
svundne er en drøm og Varulven. Den hårdeste dom fælder han over John Torson,
som kaldes en Espen, der er stagneret cirka midtvejs i erkendelsesprocessen, og
det hedder, som nævnt p. 657, at Gunder må ses som talerør for forfatterens
ideer. Haaland er tillige skeptisk over for Erling og argumenterer imod den i
1965 gældende opfattelse, at han skal opfattes som “et slags talerør for dikteren
selv”; tværtimod mener Haaland, at Sandemose vil udtrykke, at Erling mangler
adskilligt for at nå sin frigørelse, eftersom han isolerer sig grundigt – hvilket
bl.a. viser sig gennem hans “utrolig iherdige kampholdning overfor broren
Gustav etter alle disse år.” Men Gustav er inkarnationen af samtlige hårrejsende stupide brødre i forfatterskabet, så det er uklart, hvorfor Erling her overhovedet skulle demonstrere en overbærende holdning; og hvad angår den frigørelse og/eller indsigt, som også Haaland ser som idealet, forekommer det tydeligt, at en vis grad af isolation er Erlings eneste udvej til at nå den.
Haalands opfattelse af Erling ligger på linie med Carl-Eric Nordbergs; i
Sandemose kaldes Erlings livsholdning “dybt foruroligende” (s. 270), og
Nordberg ender faktisk med at føle slægtskab med og sympati for tre af de personer, der udstilles mest i bogen: Viktoria Hagen, Gustav Vik og Elias Tolne.
En helt modsat fortolkning finder man i “Kjærlighet og verdi i Aksel
Sandemoses roman Varulven”, hvori Ivar Havnevik bygger på, at bogen vil formidle en etik, og at hovedpersonerne ikke skildres med ironisk distance: “Deres
verdiutsagn har gyldighet som om de var forfatterens egne, iallfall tilnærmelsesvis.” (Norskrift nr. 16, 1977). Ifølge denne artikel bliver repræsentanterne
for “anti-værdierne” dermed Gulnare (som voksen), Viktoria og Gustav.
Endvidere skal nævnes Per Sallings artikel “Varulven i os alle” (Edda hefte 4,
1989), der diskuterer Varulven som en romanbearbejdning af de samme problemer, som K.E. Løgstrup behandler i sin filosofi om den etiske fordring. Artiklen
rummer udmærkede iagttagelser vedrørende Erlingvik og vedrørende romanfigurernes
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indbyrdes relationer, ligesom Løgstrups filosofi kommenteres på en interessant
måde; men en grundlæggende svaghed ved artiklen er samtidig, at Erling m.fl.
dermed udelukkende får deres dom ud fra de præmisser, som Løgstrup opstiller.
Salling mener, at romanen har “et delvist selvbiografisk præg” og at
Sandemose har lånt sine egne træk til Erling; der er altså her tale om eksterne
vidnesbyrd for at fastslå visse paralleller. Men når Salling kommer ind på etik,
støtter han sig til Den etiske Fordring for at argumentere for, at Erlings holdning
ikke svarer til romanens budskab. Dette kommer klarest frem, når Jans livssyn
fremstilles som idealet:
“Den bro, Løgstrup ovenfor bygger mellem næstekærligheden -spontant at efterleve fordringen i sin hverdag og den naturlige kærlighed, er
for Jan en selvfølgelighed [...]”
“Jan kunne have sagt det med Løgstrups ord [...]”100
Om Erling hedder det derimod i artiklen, at han “ignorerer tilværelsens givne
grundvilkår: den gensidige afhængighed”; han betegnes som en ret ansvarsløs
person, og hans (mangel på) livsanskuelse opfattes som svigtende selverkendelse. – I denne forbindelse får Salling det i øvrigt til, at Øystein Myhre eftertrykkeligt gendriver Erlings meninger, men han overser, at Øysteins indvendinger udelukkende går på Erlings syn på historien som en gentagelse og ikke
på hans idealkrav til sig selv.
Med Løgstrups filosofi som målestok bliver Varulven til en udlægning af den
etiske fordring; den bliver åbenbart en (moralsk) bedre bog, hvis man forkaster
sammenhængen mellem Erling og Sandemose og i stedet etablerer en ny,
mellem Jan og Sandemose. Men dels forekommer det betænkeligt at vurdere en
roman og dens personer ud fra et på forhånd givet facit – i dette tilfælde altså at
en romanpersons livssyn kun finder nåde, hvis det svarer til Løgstrups; dels
kommer Salling med denne fremgangsmåde uvægerligt til at ignorere de talrige vidnesbyrd, der foreligger vedrørende en overensstemmelse mellem Erlings
og Sandemoses meninger. Det ser da også ud til, at Salling kun i
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begrænset omfang har konfereret med anden litteratur af og om Sandemose.
P. 655-658, 659-660 er der peget på overensstemmelser mellem meninger, som
John Torson udtrykker i Det svundne er en drøm og som Sandemose udtrykker i
ikke-fiktive tekster. Hvad angår Erling Vik er det endnu tydeligere, at
Sandemose ikke har til hensigt at skabe afstand mellem sin forfattermaske og sin
hovedperson; både i dette og i de foregående kap. er nævnt eksempler på
Sandemose-holdninger, som genfindes i romanen. Skellet bliver tilmed mindre,
når man sammenligner Aktuell-epistler og Felicias bryllup – men det er selvfølgelig en anden sag (se p. 1068-1074).
Selv med et nødtørftigt kendskab til Sandemoses biografi ser man talrige
overensstemmelser mellem den faktiske Aksel Sandemose og den fiktive Erling
Vik. Alder og erhverv springer i øjnene, det samme gør pengeforlegenhed,
periodisk afhængighed af alkohol og imponerende produktivitet i 1930’erne; de
tre biografier har afdækket andre punkter, for eksempel skriver Espen
Haavardsholm, at Erlings beretning om “fru murersvenn Pedersen” har en nøje
lighed med en oplevelse, som Sandemose havde i København i sin ungdom
(Mannen fra Jante, s. 143-144).
Det er imidlertid ikke nødvendigt at gå til disse eksterne vidnesbyrd for at se
paralleller, for hvis man holder sig til det jeg, der optræder i Sandemoses artikler, anmeldelser og epistler før udgivelsen af Varulven – det som ovenfor er kaldt
hans forfattermaske eller hans forfatterpersonlighed – er der her tilstrækkelige
holdepunkter, både vedrørende konkrete forhold og meningstilkendegivelser.101
Hvad angår de førstnævnte kan opsummeres: Opvækst i proletarmiljø i provinsby, mange søskende (og efterfølgende ringe kontakt med dem), nogle ungdomsår til søs, alkoholmisbrug, en svær start på forfatterbanen, vanskelige
flygtningeår i Stockholm, arbejdsvaner. Faktisk ligger den eneste fundamentale
forskel i skildringen af forældrene.
Vedrørende de meninger, der udtrykkes, kan bl.a. på følgende punkter peges
på enighed mellem forfatteren Aksel Sandemose og romanpersonen Erling Vik:
Individ over for kollektiv, Freud,
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Darwin, Oxford-bevægelsen, dumhed, quislinger, kristendom, døden, livsanskuelser, slægtserindring, natursyn, historisk bevidsthed, melankoli, mænds
fejlagtige kvindeopfattelse, omverdens syn på forfatteren.
Summen af disse overensstemmende værdinormer gør, at det må anses for
umuligt, at Sandemose med Erling Vik skulle have skabt en romanfigur i den
hensigt, at læseren skal tage afstand fra ham; og at han tillige har indrømmet
eller ligefrem udstillet egne svagheder rokker ikke ved dette billede. Arild
Haaland og Per Salling er naturligvis i deres gode ret til at synes, at Erling ikke
er særlig fin i kanten, men når de åbenbart mener, at han afsløres af forfatteren,
burde en konsekvens af deres argumentation blive, at de samtidig udtrykte dyb
mistillid til allehånde meninger, som Sandemose giver til kende i sine ikke-fiktive tekster.102
Som allerede nævnt er den længste diskussion af Varulven Jorunn Hareides
kapitler i Høyt på en vinget hest. Hendes konklusion vedrørende overensstemmelsen mellem Erling og Sandemose ligger på linie med ovennævnte, omend
fremgangsmåden er noget anderledes: I sin argumentation holder hun sig til
eksterne vidnesbyrd som biografiske oplysninger og interview med Sandemose
samt til Aktuell-epistler, som er skrevet efter udgivelsen af Varulven. Kapitlerne
om romanen er især værdifulde ved at den s. 26-27 citerede vise om varulven
sættes i forbindelse med bogens handling, og ved at varulvekræfterne i personerne fremtræder tydeligt gennem analyserne af romanens syner og drømme –
undertiden med små afstikkere til Felicias bryllup. Desuden argumenterer hun
for den interessante teori, at “Sandemose selv ikke alltid så hva som lå i drømmene i Varulven.” (Høyt på en vinget hest, s. 317). Det drejer sig her om visse
inkonsekvenser i bogen, og det hedder også, at varulven som destruktiv kraft
forklares på to måder, som er indbyrdes modstridende.
Komparatisme, feminisme, voyeurisme – og monumentalisering
Den eneste rent komparative behandling af Varulven finder man i Maria
Schottenius’ artikel “Kristin Lavransdatter og Varulven”
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(Edda hefte 3, 1986), hvor de to romaner sammenlignes ud fra “intertextualitet
som ett receptionsestetiskt och meningsproducerande fenomen”. Hensigten er
at lade bøgerne tale med hinanden, og forfatteren dokumenterer flere interessante paralleller i sin argumentation for, at Sandemose begynder, hvor Sigrid
Undset stopper; samtidig påpeger Maria Schottenius imidlertid selv så mange
forskelle, at hendes konklusion, at det forekommer “uppenbart att romanerna
på ett djupt sätt hör samman”, er tvivlsom: De modererende udsagn ender med
at blive for mange. 103
En helt ny indfaldsvinkel finder man i Bolette Berliners artikel “Køn og skrift
i Varulven – en “forskelsfeministisk” Sandemose-læsning” (Edda hefte 2, 1988),
der tager udgangspunkt i den franske forfatter Hélène Cixous’ arbejder om
“kvinde-skrift”. Det teoretiske fundament præsenteres imidlertid stedvis
uklart,104 og under sin behandling af romanen anvender Bolette Berliner for at
fremme sin argumentation 1) et par postulater om personerne og 2) nogle hårrejsende generaliseringer vedrørende kvinder og mænd.
1) Ifølge artiklen svigtes Erling af Gulnare – men dette stemmer jo ikke med,
at det er forældrenes hårdhændede behandling af hende, der umuliggør det
aftalte møde (at han føler sig svigtet, fordi han ikke kender sandheden på dette
tidspunkt, er en anden sag).
At det skulle være mødet med Felicia i 1934, der får Erling til at slippe “noget
af angsten for kvinden” passer heller ikke, for så er historien om “fru murersvenn Pedersen” uden mening; den beretter netop om en forløsning for den unge
Erling.
Medusa-ansigtet helliges en grundig gennemgang, hvorunder forfatteren
fremsætter diverse interessante hypoteser, men for det første koncentrerer hun
sig om en enkelt skildring, hvorudfra hun generaliserer til seksualiteten mellem
Felicia og Erling, og for det andet bygger hun på ideen om at Erling i den
pågældende situation er “skræmt iagttagende”. Det eneste, han er bange for, er
det rent konkrete, om han eventuelt kommer til at brække Felicias fingre; der er
ikke tale om, at han er bange for hendes lidenskab eller kvindelighed. Erlings
“distance”, som Bolette Berliner
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taler om, er udelukkende resultatet af, at hans orgasme kommer før Felicias, og
hvis man læser videre i Varulven s. 111, ser man, at Felicias forargelse og irritation, som Berliner omtaler, fordufter på et par sekunder.105
2) S. 148 skriver Bolette Berliner:
“Det er ikke sært, at kvinder til alle tider har haft problemer med at
gribe om pennen.
Pennen er den falliske skaberkraft og kreativitet, der sætter sine spor
på det jomfruelige blanke papir og fortæller sine versioner af historiens
gang og oprindelse i faderskabets navn.” (Bolette Berliners fremhævelse).
Men et “fallisk” redskab er nu engang nødvendigt, hvad enten man anvender
sig af runer, kileskrift eller hieroglyffer. Hvad angår prentning af bogstaver, er
det svært at forestille sig, hvad man i adskillig hundrede år skulle have brugt
som skriveredskab, hvis det ikke var en eller anden version af en (fjer)pen, og
det uanset, om man var kvinde eller mand. Man kan desuden spørge: Hvis
mænd ikke har haft svært ved at gribe om pennen, betyder det så, at de har set
skriveprocessen som en lystbetonet defloration? – og er mange mandlige forfatteres skræk for det jomfruelige blanke papir i virkeligheden udtryk for
kønsangst? – Det forekommer mere logisk, men åbenbart for udramatisk, at se
pen og papir som et praktisk fremskridt i forhold til mundtlig litteraturoverlevering.
Hertil kommer, at forfatteren i denne fremstilling helt ignorerer, at skrivemaskiner – og senere: computere – har været i brug i adskillige årtier. Der er ingen
redegørelse for, hvilken forskel dette gør for “skaberkraften”, men hvis man
tager citatet alvorligt, skulle opfindelsen af tastaturet jo repræsentere en revolution for kvindelige forfattere og et smerteligt tab for mandlige.
Generaliseringerne vedrørende mænd er lige så besynderlige:
“De færreste mænd forsoner sig nogensinde fuldstændigt med

892
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958

den kendsgerning, at de er født af en kvinde [...]” (s. 143).
“Den menstruerende kvinde bliver en så truende skikkelse, fordi hun
vedvarende udgør en påmindelse om mandens frygt for kastration og
død.” (s. 143).
“Kvindens lyst er ikke længere mandens ære, men tværtimod genstand for hans misundelse og modpol til hans egen seksuelle armod
med ejakulationen som skuffelse og punktum for nydelsen, i modsætning til overflodens cirkulerende strøm i kvindens nydelse.” (s. 152).
Det er ikke til at se ud fra artiklen, om ovenstående citater skyldes sælsom
uvidenhed, eller om de afspejler forfatterens ønskeopfattelse, som er nødvendig
for at argumentationskæden kan hænge sammen. Hvis generaliseringerne passede, skulle millioner af mænd gå omkring med centnertunge traumer:
Uafklarede forhold til mødre, hyppige anfald af kastrationsangst (eller ophører
disse, når den kvindelige partner har passeret overgangsalderen?), samt livslang
misundelse – som vel på et eller andet tidspunkt burde have fået dem til opgive disse såre miserable ejakulationer. Under alle omstændigheder bliver den
nuancerede persontegning i Varulven og jagten på erkendelse reduceret til et
behjertet forsøg fra Sandemoses side på hengivelse til “kvinde-skrift” (se desuden p. 51).
En senere analyse af bogen er Steen Klitgård Povlsens “Kikkeren og seeren.
Om synets metafor i Aksel Sandemoses Varulven” (Nytt lys på Aksel Sandemose).
Titlen angiver Klitgård Povlsens indfaldsvinkel, og i artiklen beskriver han,
hvad han kalder “det onde blik” og “det rene blik” – og pendlingen mellem
disse – hos personerne, koncentreret omkring Erling, eftersom romanens slutning peger på, hvem forfatteren er: “Hvis fiktionen ender med at afsløre, at den
er skrevet af Erling Vik, har teksten fra sin første episode afsløret, at dens forfatter ikke alene er en seer, men også en kikker.” (s. 162).
Denne tese forfølges med stor konsekvens og fører til adskillige skarpsindige
fortolkninger; men spørgsmålet er, om der ikke
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samtidig fremkommer en skæv vægtning, når opmærksomheden i så høj grad
rettes mod det at se, at også helt dagligdags foreteelser forlenes med en metaforisk betydning. I adskillige af de sætninger, der fremhæves i artiklen, er det
således vanskeligt at se, hvilket andet ordvalg der skulle have været anvendt i
en realistisk beskrivelse af personernes gøren og laden; og selv om kikker-motivet på grund af drivhusseancerne naturligvis er væsentligt i bogen, finder man
i andre forfatteres romaner næppe en lavere frekvens af verber eller idiomer, der
vedrører synssansen.
Et eksempel på den skæve vægtning er Klitgård Povlsens fremhævelse af, at
Erling under sit skandaløse foredrag hele tiden har blikket rettet mod Cecilie.
Imidlertid hedder det udtrykkeligt i romanen, at hun er den eneste i forsamlingen, han henvender sig til, hvorfor hans opførsel – på dét punkt – ikke er så
underlig. Det kommenteres tillige, at Felicia har øjnene med sig – men hvordan
skulle det ellers udtrykkes, at hun er hurtig i opfattelsen? Et tredje eksempel er,
at Klitgård Povlsen hæfter sig ved, at “Erling ligger og iagttager Felicia, mens
hun klæder sig af.” (Nytt lys på Aksel Sandemose, s. 163). Det gør han ubestrideligt (Varulven, s. 111), men hvad skulle han ellers gøre, når et stearinlys er tændt,
og det er ham, der er gået først i seng? Han har ikke været på Venhaug i adskillige uger, så at lukke øjnene eller kikke ind i væggen ville være mere opsigtsvækkende. Når Klitgård Povlsen ser passagen som et eksempel på, at Erling er
voyeur, må de fleste mænd samtidig henregnes til denne subspecies.
Det seneste arbejde om Varulven er det 100 sider lange afsnit i Kollisioner af
Anna Forssberg Malm. Bogens undertitel Aksel Sandemose som outcast och monu ment hentyder til den tese om udvikling i forfatterskabet, som Anna Forssberg
Malm følger fra En flyktning krysser sitt spor (1933-udg.) til Varulven, om hvilken
det hedder: “Man kan säga att romanen upphöjer ett ‘Sandemoseland’ till norm,
som det i de övriga här undersökta romantexterna funnits en strävan att lämna.
Den förändrade författarpersona och -position som skrivs fram i romanen utesluter en rasande kamp för att ta sig från periferi till centrum.” (Kollisioner, s.
296). Samtidig med at Sandemoses indre og ydre “monumentalisering” diskuteres grundigt og fører frem til et kritisk syn på romanen, inddrages for første
gang det næsten 2000 sider lange manuskript til Varulven, som befinder sig i
Sandemose-arkivet i Nykøbing Mors, hvilket resulterer i væsentlige iagttagelser
vedrørende struktur og personkarakteristik.
*
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Anmeldelserne i Friheten og i Aktuell fungerer dels som forbrugeroplysning,
dels – parallelt med anmeldelserne i 1930’erne -som tilkendegivelser af
Sandemoses mening om digtningens funktion. Fra disse tekster kan trækkes
linier til hans betragtninger over matriarkatet og til det skiftende syn på underholdningslitteratur.
I sørlandsbrevene tegnes et selvportræt, en registrering af en harmonisk tilværelse på landet, mens tidligere selvbiografiske teksters redegørelse for kriser
nedtones. Nogle af sørlandsbrevene, eller dele af dem, udbygges senere til selvstændige tekster.
Også Årstidene har karakter af selvportræt og erindring; partier fra Brudulje
omskrives til jeg-form, og i opsummeringen af Canada-rejsen lægges der vægt
på det selvoplevede. Fra midten af 1950’erne stammer en række tekster, der
senere indføjes i en ny sammenhæng i Murene rundt Jeriko.
I Varulven indgår kun en enkelt tidligere trykt tekst, men symbolkomplekset
er af ældre dato; vedrørende hovedpersonen har forfatteren anført så mange
overensstemmende detaljer og meningstilkendegivelser fra ikke-fiktive tekster,
at der er en høj grad af sammenfald mellem Erling Vik og Aksel Sandemose.
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Noter til kapitel 17
1

I forordet til Dikteren og temaet skriver Thorleif Skjævesland: “Bokmelderen
Sandemose var ujamn. Noen av artiklene gir inntrykk av hastverksarbeid [...]” (s.
12). At der var tale om hastværk, kan man hurtigt overbevise sig om ved at blade i
bibliografien og se på datoer, men vurderingen forekommer ikke at være helt retfærdig, hvad angår teksterne i Friheten. Muligvis hentyder Skjævesland til de korte
omtaler i Aktuell, hvor man undertiden finder opsummeringer på en halv snes linier; men i så fald er det inkonsekvent, når det efterfølgende hedder, at “Aktuell kom
ut hver 14. dag i disse åra, og her fikk Sandemose mer ro og tid til å skrive om de
bøkene han var spesielt interessert i.” (Dikteren og temaet, s. 13). Og som det vil
fremgå, skrev Sandemose i Aktuell også lejlighedsvis om bøger, der ikke appellerede til ham.

2

Sandemoses sammenstød med Borgen under flygtningetiden kan ikke aflæses i de
anmeldelser, han skriver i Friheten – alle Borgens bøger får rosende omtale, og en
enkelt negativ detalje bliver omhyggeligt korrigeret halvandet år senere i Aktuell:
“Johan Borgen” (Friheten, 16/10 1945) er en anmeldelse af Dager på Grini; heri
udtrykker Sandemose tvivl om, hvorvidt hele bogen er skrevet på Grini. Dagen
efter trykker avisen et indlæg af Johan Borgen, der takker for “Aksel Sandemoses
strålende anmeldelse”, men gør opmærksom på, at senere tilføjelser begrænser sig
til epilogen og et par andre linier: “Dette bare fordi det er annen gang mitt lille forord dras i tvil, og det er ikke noe morsomt at noen skal tro en lyver – ikke nå lenger.”
Sandemose tager åbenbart irettesættelsen til sig, for en kort anbefaling af Odd
Nansens fængselsdagbog Fra dag til dag slutter:
“Professor Francis Bull gir boken en begeistret lovprisning, og det kan en forstå, men han slutter: “Alt annet som er skrevet fra fengslene, bygger jo på
erindringer bakefter; men her...”
Francis Bull må ha gode kort på hånden når han slynger ut en slik beskyldning mot flere forfattere, blant andre Johan Borgen.” (Aktuell nr. 11, 31/5
1947).

3

I “Dårlig mord” omtales, at handlingen i Quentin Patricks Mord ombord (oversat af
Georg Svendsen) foregår om bord på et skib, hvorefter det hedder:
“[...] merkelig nok ligger disse personers lugarer bare “et steinkast” fra hverandre. Den nidkjære anmelderen gikk utenfor og hev en stein. [...] Et enkelt
regnestykke sier da at båten har vært 25 kilometer lang [...]”
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En anden perle finder man i “Problembok” (27/3 1946), en anmeldelse af Ingrid
Påhlmans roman Hvorfor akkurat meg? oversat af Gerda Diesen:
““Han åpnet garderobedøren...med en sikkerhet som viste han var lokalkjent.” Herregud, det er hans egen garderobe i hans egen leilighet, så takke
faen han er lokalkjent.”
I “Flere slags plimsollere” (Aktuell nr. 1, 2/1 1965) nævner Sandemose kort, at
han efter krigen var litteraturanmelder; ud fra denne epistel skulle man imidlertid
tro, at han var af den nænsomme type: “[...] på bunnen er jeg et godt menneske og
lot være å anmelde verket som var noe kvasilitterært skvip.”
4

I “Kriminalroman” (22/2 1947), en anmeldelse af Quentin Patricks Døden går på
skole, oversat af Inger Borch Egge, skriver Sandemose om det gådefulde udtryk
“den malte damen” og kan oplyse, “at det formodentlig i originalen har stått
Painted lady”, dvs. sommerfuglen Parameis cardui. Efter at en række andre bommerter er nævnt, hedder det: “Den intelligente leseren kommer derfor på den i
sannhet oppsiktsvekkende tanken at det kanskje er oversetteren som er morderen.”
I “Novellekunst” (22/1 1947) hedder det: “Anmelderen mins ikke andre bøker
som er ordentlig oversatt fra dansk enn Pelle Erobreren (Håkon Evang) – og nu
Røde Hester i sneen (Eivind Hauge).” Hukommelsen er imidlertid af kortere varighed, for i “Noen lenge oppsparte injurier” skriver Sandemose:
“Jeg vet ikke om en eneste som kan oversette fra dansk til norsk eller
omvendt. [...] Samtlige jeg har lest er slik pakket med misforståelser, forvrengninger og det rene vås, at oversetterne burde hatt sine manuskripter i
hodet.” (Farmand nr. 52, 24/12 1955).
Efterfølgende skriver Sandemose, at oversættelserne af hans egne bøger er gode
nok, eftersom de er kontrolleret af ham selv, men i så fald må han have været åndsfraværende, da han i 1938 kontrollerede den danske udgave af En flyktning krysser
sitt spor, oversat af Hakon Stangerup.

5

De kommunistiske klichéer findes endvidere i følgende anmeldelser:
“Johan Scharffenberg og Erasmus Montanus” (17/4 1946) og det efterfølgende
debatindlæg “Være eller ikke være” (11/5 1946); heri kaldes Sovjetunionen for
“verdens originaleste statssammenslutning”.
“Betty Smith og Vicki Baum” (14/2 1947); sidstnævnte omtales som kryptonazist
og udtaler sig uberettiget om Sovjetunionen.
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“Den blodige veien” (13/3 1947); overskriften hentyder til Arturo Bareas roman
af samme navn. Den lange anmeldelse giver kun et overfladisk indtryk af bogen,
men indledes med et udfald mod Martin Tranmæl og beskriver i øvrigt Spanien
under og efter borgerkrigen.
6

I anledning af Martin Andersen Nexøs 75-års dag i 1944 udgav Arbetarkulturens
Förlag i Stockholm bogen Mot ljuset med bidrag af nordiske forfattere; i “Fragment
av en selvbiografi” fortæller Sandemose, at han allerede som dreng blev betaget af
Pelle Erobreren. I “Tyveri i kunsten” (Aktuell nr. 12, 21/3 1964) fremhæves romanen
som den betydeligste af Martin Andersen Nexøs bøger.

7

En lidt tidligere programerklæring hvad angår den uafhængige kunster finder
man i “Et Trøstens Brev til en beundrerinne med litterære ambisjoner” (Expressen,
22/12 1944):
“Du skal vite at i kunsten gjelder det alt eller ingenting, og du kan uten videre ta ordene for nettopp det de indeholder: Alt eller Ingenting. Du skal gå fra
alt, eller bli fratatt alt. [...] Om noen sier du skal gi det gode eller det skjønne,
at du skal være nasjonal eller internasjonal, sosial, oppbyggelig eller nedbrytende – avvis dem alle, og du skal ikke være høflig. [...] Du skal ikke gi deg.
Du skal bli ensom. Du skal kjenne mye spytt i ditt hår, og megen sorg. Du
skal følge det som vi ikke har noe bedre navn på enn samvittigheten, og det
er hårde vilkår.”

8

Jf. en lignende formulering i “Kunst og demokrati”: “Kunstneren er ensom med
det som har pint ham.” (13/11 1946). Den polemiske anmeldelse af Nic Stangs bog
Tidskifte i maleri og skjønnlitteratur indeholder også den ofte gentagne formulering
om, at hvis man har valgt at skrive, er man ikke digter. Også senere vender
Sandemose tilbage til denne tanke, for eksempel i “Lysbringerens demon” (Årsti dene hefte 7/8) og i et par af de sidste års epistler i Aktuell (se p. 933-934).

9

“Det er uklart hvorfor denne damen som heter noe annet har satt seg i hodet å
skandalisere det hederlige navnet Christensen. [...] “Sønn av første ekteskap” er fra
ethvert synspunkt noe uforskammet sprøyt.” (20/11 1945; om Synnøve
Christensens roman -overskrift: “Bendelorm”).
“Betraktninger og samtaler er så banale at det kanskje burde være straffbart.”
(27/3 1946; om Ingrid Påhlmans roman Hvorfor akkurat meg?)
“[...] en hører den klissete tonen og ser hodet på skakke tvers
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gjennom de skrevne ordene [...] Paulus visste nok hva han gjorde, da han skrev i
det første brevet til korintierne, at vil kvinner ha rede på noe, da skal de spørre sine
egne menn hjemme [...]” (30/7 1946; om Prestekone Esters bog Plukk om prester).
“I sin hele ånd er den bare selvopptatt og representerer det overfladisk dypsindige tankerotet og mondéne, seksuelle skabb som bidrog til å gi nazismen slagkraft.” (14/2 1947; om Vicki Baums roman Marion lever).
Anmeldelserne dementerer eftertrykkeligt Sandemoses lammefromme udsagn
om, at “det aldri er tillokkende å dra syndere til galgeberget” (i “På dette skal du
leve” (25/11 1946), som i øvrigt indehaver rekorden, hvad angår forholdet mellem
digressioner og bogomtale).
10

I Det svundne er en drøm udtrykker John Torson den tanke, at kvindelige forfattere
skriver efter mønstre, som mænd har fabrikeret (s. 308).

11

Fem år senere, i “- om modige menn”, er Sandemose mere opmærksom: “Jeg liker
ikke at den både kloge og skarpe Kristian Gleditsch i denne forbindelse skriver
menn istedenfor mennesker.” (Verdens Gang, 12/2 1951; Sandemoses fremhævelse).

12

En yderst positiv vurdering af Olav Storstein finder man til gengæld i “Jakten på en
apekatt”, hvori det hedder, at han er “den betydeligste kritiker i Norge” (Årstidene
hefte 11/12, s. 124).

13

I tillæg til de allerede nævnte henvisninger forekommer nogle mindre væsentlige:
I forbindelse med en omtale af Nordahl Grieg (18/12 1945) varieres en kritisk
kommentar om Sven Stolpes opportunisme under anden verdenskrig – se “Kaj
Munk” (3/11 1945).
I anmeldelsen af Alf Prøysens Dørstokken heme (9/4 1946) nævnes forlagets vedlagte skrivelse om Krigsnotater av Mannen i gata (anmeldt 5/12 1945).
I “Gjøngehøvdingen” (28/9 1946) citeres fra en nylig anmeldt bog af Odd Hølaas
(18/9 1946).
I “Kriminalroman” (22/2 1947) omtales Døden går på bedehus, anmeldt 7/12 1945.
17/1 1947 henvises til en bog, Forspilte dager, “som i nærmeste fremtid vil bli
omtalt i Friheten”, hvilket sker 3/3 1947.

14

Sandemose nævner Grøn ungdom og grå sjæle, hvori man for eksempel finder følgende sætninger:
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“[...] at der ikke er meget at vente sig af en nasjon, der som den danske altid
har mødt dem med forfølgelse og misundelse, der rager op over middelmådigheden.” (s. 12). “Vi var unægtelig rå, men det kom vist af, at vi så så ideelt på kvinden. Vi kunde ikke finde os i, at der var en, der ikke passede til vor
ideelle smag.” (s. 25).
Også Knud Hjortøs overvejelser om det talte sprog kontra skriftsprog i litteraturen (s. 44) må have appelleret til Sandemose.
15

Hvilket også gælder for hans anmeldelser i Aktuell; et sørlandsbrev, 24/7 1948,
indeholder dog en omtale af Marcus Lauesen som en “premieromansprinter”.

16

I “Menneskesyn og etiske holdningar i Alf Prøysens prosa” skriver Kari Marie
Engen om Dørstokken heme: “Boka vart ikkje lagd særleg merke til, og gjennombrotet på bokmarknaden kom med Drengestu’viser i 1948.” (Norsk Litterær Årbok 1972,
s. 51).

17

I ét afsnit føres angrebet på Sartre frem på en raffineret måde, eftersom Sandemose
skriver generelt om en ung forfatter, der drømmer om at få en følgeskare:
“Hvis han blir hengende i en slik infantilisme og har dialektiske evner som
en Sartre, vil han omkring seg skape en klikk av andre dialektikere som taler
med the master’s voice, og som vet like lite som han om kunstens lykke og tragedie.” (Sandemoses fremhævelse).

18

En sætning fra “Pretensjoner”, hvori Vox populi anmeldes yderst negativt (5/12
1945), varieres også senere som Erlings tanker. I Friheten skriver Sandemose om
Kristen Gundelachs “blodperverse artikkel “Miljøets straffskyld”, vel nok det nedrigste som ble skrevet av en nordmann under okkupasjonen”; i Varulven kommer
Erling efter Torvald Ørjes besøg i tanker om “en annen [nazist], han som hadde
offentliggjort den blodlystne artikkelen Miljøets Straffskyld” (s. 75).

19

Bortset fra den første, 1/12 1945, er samtlige epistler trykt i kursiv. Skellet mellem
genrerne fremgår, hvis man ser på Sandemoses rubrik i Aktuell nr. 23, 12/11 1949,
hvor der kun er en enkelt tekst; overskriften er “Sørlandsbrev”, og teksten hedder
“Brev til en sjømann”. Den drejer sig ikke om livet på Kjørkelvik, men om litteratur, og er derfor ikke trykt i kursiv.
Kun i ét tilfælde (17/4 1948) er der sammenfald mellem rubrikkens hovedartikel
og sørlandsbrev: “Om å vinne freden”
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handler om efterkrigstidens Norge, mens epistlen med udgangspunkt i oplevelsen
af foråret i årene siden 1940 henviser til denne artikel og uddyber et par af synspunkterne i den.
20

Et mere personligt og anekdotisk udgangspunkt nævnes i “Bare stikk innom”
(Aktuell nr. 54, 12/12 1959):
“Alle faller vi på våre gjerninger. Engang for over tyve år siden hadde jeg
nemlig lurt Alf Larsen til å drikke en kokt baier med sukker i mot forkjølelse.
Han er en mann med sine meningers mot og har aldri siden den kvelden lagt
skjul på at jeg var en elendig skribent.”

21

Sandemose nævner ingen Oscar Wilde-titler, men at dømme ud fra artiklens syn på
Poe har han sandsynligvis tænkt på The Picture of Dorian Gray. – Denne bog nævnes i artiklen “Om å vinne freden”, men her med en anden indfaldsvinkel, eftersom det drejer sig om litteraturs “intime sammenheng med menneskets vekst. Det
gjør den [litteraturen] til et speil i slekt med portrettet til Dorian Gray – et speil som
nok har størst utsikt til å gjøre nytte når en i første omgangen snur seg forbitret fra
det.” (Aktuell nr. 8, 17/4 1948).

22

Jf. anbefalingen af Lise Børsums Speilbilder: “Denne boken er ikke større og ikke
dyrere enn at alle som har en beskjeden lønn kan skaffe seg den, og alle bør gjøre
det.” (Aktuell nr. 4, 21/2 1948).

23

Der tænkes her på følgende:
“En lovende forfatter kjennes på sin ubehjelpsomhet. [...] Derimot kan det
nok hende at han alt i den første boken rører ved noe som siden blir vesentlig i forfatterskapet. Det ser ut som en naturlov iallfall under nordisk himmel
at en forfatter må skrive opp til seks-sju halvgode bøker eller nokså dårlige,
hvis en skal ha noen grunn til å tro han blir til noe. [...] dårlige eller ikke, så
er det sinn i den unge dikterens arbeider.” (Sandemoses fremhævelse).
At Sandemose i debutbogen Fortællinger fra Labrador behandler emner, som siden
bliver væsentlige i forfatterskabet, er klart nok, og når han nævner “seks-sju” bøger
rimer det mistænkeligt godt med antallet af udgivelser på dansk.

24

Et par citater (fra den danske oversættelse Hr. H.P. Pulham) kan anskueliggøre,
hvorfor bogen appellerer til Sandemose:
“Barndomstiden, saadan som jeg husker den, var en Tid, hvor man stadigvæk prøvede at passe sig til efter noget nyt. Der
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var visse taagede Individer, der indtog et Slægtskabsforhold, der blev mere
og mere klart, efterhaanden som Tiden gik, og der var nogle lysende
Øjeblikke – Erindringen om en Sommerfugl, om Blomster i Haven og
Græshoppernes Musik, den første Sne, Stjernerne mod en dybtblaa Himmel
– men det meste laa bagved en Slags Dis. Jeg har læst en hel Del Bøger om
Barndommen, f.Eks. The Golden Glow, The Believing Years, men ingen af dem
virker overbevisende paa mig, for de er en Voksens Forsøg paa at udmale sig
et Barns Tankegang.” (s. 50).
“Naar jeg hører visse Mennesker tale om Barndommens lykkelige Tid,
kommer jeg til at tænke paa, om de mon ikke har glemt en hel Del om den.”
(s. 53).
Det skal tilføjes, at også et andet Sandemose-motiv nævnes i anmeldelsen, dog
mere i forbigående, nemlig den pige, som hovedpersonen ikke får: “Du blir aldri
forelsket slik som i den første. Det lar seg ikke gjøre å sveve mellom stjerner mer
enn én gang.”
25

I “Min vise om Skamlingsbanken” hævder Sandemose: “Jeg hadde aldri hatt det så
godt i Danmark som da jeg traff beslutningen om å reise.” (Perspektiv nr. 6, februar
1954). Som så ofte, når Sandemose udtaler sig kategorisk, kommer man nærmere
sandheden ved at vende udsagnet 180 grader.

26

Et lille udvalg:
“De fleste ulykkene i verden kommer av at mannfolkemennesket er så sykelig redd for sin verdighet.”
“Innerst inne kan de [mændene] ikke slippe den tanken at hun er et forlystelsesobjekt og ikke noe annet, et møbel i et harem.”
“Det voldsomt stigende tallet på skilsmisser er først og fremst en følge av
kvinnens frigjøring [...]”
“Hans verden går under, og det er på tide, for den er ikke bedre verd. Give
Gud at den måtte gå under!”
“Det fins ingen annen vei enn den som fører til matriarkatet, hvis ikke
menneskene skal styrte under den byrden som det moderne samfunnet legger på oss [...]”

27

Fra en biografisk synsvinkel kan det også nævnes, at ordene om, at “mannen skal
ingen rett ha”, rimer uhyre dårligt med Sandemoses reaktion på bruddet med
Karen Lange under krigen.

28

Sandemoses bud på en bedre verden er yderst radikal, men den har en forløber i
litteraturen, for i 1900 udkom Det ideale Hjem
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– skrevet af en af hans erklærede yndlingsforfattere, Henrik Pontoppidan; heri er
det Adam Malling, der drømmer om en bedre verden, herunder at børn altid burde
tilhøre moderens hjem.
En tidlig beundring for Pontoppidan udtrykkes i “Hilsner til Henrik
Pontoppidan paa 70 Aars Dagen”, hvor Sandemose er i selskab med Harry Søiberg,
Jeppe Aakjær, Ove Rode, Henri Nathansen, Harald Bergstedt, Sophus Claussen,
Frederik Poulsen, Gunnar Gunnarsson, Holger Begtrup, Oluf Thomsen og Thomas
Mann. I Sandemoses fødselsdagshilsen nævnes Lykke-Per og Det forjættede Land
som “Bøger, som leverer Beviset paa ærlig Digtnings Sanddruhed i Modsætning til
Historikeres banalt “sande” Beretninger, der vil forblive Forvrængning og halv
Sandhed, indtil de genfortælles af en Kunstner.” (Politiken, 24/7 1927). Jf. hvad
Sandemose skriver en snes år senere: “En kunstner skal være sin egen historiker og
dermed sin samtids historiker.” (Det svundne er en drøm, s. 25). Her understreges
betydningen af egne erfaringer og selverkendelse, men ideen om digtning som en
højere sandhed end den rent historiske er den samme som i 1927. I “Mannen og
tiden”, der er trykt i festskriftet til Sigurd Hoels 60-års dag, fremhæves det, at “Få
har vært samtidens historikere som Garborg, Strindberg, Henrik Pontoppidan og
Sigurd Hoel.”
Anmeldelsen af R. Broby-Johansens Hverdagskunst – Verdenskunst indledes med
ordene: “Henrik Pontoppidan skriver at når et menneske dør, er det en verden i det
små som går under.” (Aktuell nr. 4, 21/2 1948). I indledningen til “Presten i Veilby”
fremhæves Henrik Pontoppidan (sammen med Johannes V. Jensen) som en af de
moderne forfattere, der ikke kender til “blide danske” (Verdens Gang, 3/9 1949).
I kronikken “Goethes katt” omtales Pontoppidan i øvrigt som et forbillede med
hensyn til omarbejdelse af tidligere trykte tekster: “Denne mangelen på pietet over
for eldre saker er jeg omtrent sikker på at jeg lærte av Henrik Pontoppidan.”
(Berlingske Tidende, 12/12 1964). Pontoppidans bestræbelser gik imidlertid fortrinsvis ud på at stryge alt overflødigt, hvilket tydeligst fremgår i omarbejdelserne af
Lykke-Per, De dødes Rige og erindringerne; i Et Kærlighedseventyr ændres førsteudgavens lykkelige slutning til en tragisk.
29

Lidt uden for nummer er den sarkastiske og vittige “Skamstøtten. En innsenderbatalje i en Oslo-avis, anno 1975”, hvori Sandemose med læserbreve og redaktionelle bemærkninger kommenterer forslag til en Quisling-skamstøtte (Aktuell nr. 6,
22/3 1947).
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30

Tankegangen genfindes i et sørlandsbrev et halvt år senere, men her begrænset til
omtalen af en enkelt gruppe, præstestanden efter reformationen; de havde det
svært, “inntil de hadde underkastet seg totalt og lært seg de nye spillereglene, slik
at de trodde de var frie mennesker. Frihet er tilvant form. [...] prestene ble sparket
og terrorisert inntil de hadde lært å lyde seierherrene.” (Aktuell nr. 23, 13/11 1948).
Selv om der også her er tale om spilleregler, er forfatteren ikke i tvivl om graden af
“frihed”.

31

En tidlig formulering af synspunktet finder man i En flyktning krysser sitt spor: “[...]
jeg tror vi kunde være helstøpte de fleste av oss hvis vi bare undte andre å bli det.”
(1933-udg. s. 143, 1955-udg. s. 132).
I epistlen “Din neste og de andre”, nogle få måneder efter udgivelsen af
Varulven, skriver Sandemose:
“Det er få gode ord som er blitt så misbrukte som at du skal elske din neste
som deg selv. Din neste er ikke hvem som helst. Det står tydelig nok din neste.
Andre får du nøye deg med å la leve i fred. Da tjener du dem ærligst og best.”
(Aktuell nr. 3, 17/1 1959; Sandemoses fremhævelse).
I “Rop ikke på hevn” er ordvalget mere direkte:
“Å lage vansker for mennesker med andre livsvaner er en mørk og skummel
norsk folkeforlystelse. Det er en tanke som er nesten utenkelig i Norge, nemlig denne: Hva angår dette egentlig meg?” (Aktuell nr. 23, 1/6 1963; Sandemoses
fremhævelse).

32

Herunder højst sandsynlig en skjult henvisning til en bog, som Sandemose har
anmeldt i Friheten, 13/11 1945. Det hedder her om Mikkjel Fønhus’ Køia i
Tusterdalen: “Det er skilderikunst [...] Mikkjel Fønhus er begynt å snylte på drømmen din om fjellet og skogen.” I sørlandsbrevet omtales “en svindelbok om skog
og fjell, en spekulasjon i din og min naturglede”, som efter endt læsning ryger i pejsen. Mens anmelderen nøjes med at være negativ, kan forfatteren af sørlandsbreve
fortælle mere personligt om sine reaktioner – blandt andet om sin morskab ved i
Morgenbladet at se Fønhus omtalt som “vår ærligste og rensligste dikter” (Aktuell nr.
1, 12/1 1946).
24/8 1946 forekommer en anden krydshenvisning, som kun en læser af Friheten
kan opfange; vedrørende nødvendigheden af at holde fast i virkeligheden anno
1946 hedder det: “La de døde gå på bedehus med en historisk roman under
armen”, en ironisk opsummering af negative anmeldelser i Friheten, 7/12 1945 og
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3/1 1946 (af henholdsvis Døden går på Bedehus og to historiske romaner).
Kun et enkelt af sørlandsbrevene indeholder egentlige anmeldelser (Aktuell nr.
13, 25/6 1949).
33

Pudsigt nok lægger det første sørlandsbrev samtidig op til en af de få inkonsekvenser, der fremtræder, når man ser på de 100 tekster som en sammenhæng: 1/12
1945 bedyrer Sandemose, at han kun én gang tidligere har haft hund, nemlig da
han var barn; men 23/3 1946 fortælles historien om Unkas, som blev dræbt ved et
vådeskud. Sidstnævnte sørlandsbrev indgår senere i Alice Atkinson og hennes elske re (se p. 812-813).

34

I forbindelse med jagt og naturoplevelse dukker en sætning af ældre dato op i et
sørlandsbrev. Allerede i Ross Dane hedder det om Theodor, at han i North Coulee
tager riflen med, når han går lange ture: “Han skød ikke meget, men en voksen
Mand kunde jo ikke gaa for bare at gaa.” (s. 176). I September varieres sætningen i
forbindelse med Røde Fane: “Det var liksom en var ute i ærend når en hadde rifla
eller hagla med, og det kunne jo treffe han så en coyote.” (s. 144). Sandemose gør
iagttagelsen til sin egen i Aktuell nr. 13, 29/6 1946:
“Et påskudd, – det er børsa nok ofte. [...] Iallfall er det besynderlig at jeg nesten aldri kommer hjem med noe uten at det har vært vitner. Når det alltid har
vært slik, kan det tyde på at en ikke ser seg serlig nøye omkring efter noe å
fyre på når en er alene, men er ute i et helt annet ærend enn å drepe.”
I Varulven gælder det for Jan, at “jakten alltid for ham hadde vært mer meditasjon og vennskap med skogen enn egentlig jakt. Han likte ikke å streife omkring
uten å kunne innbille seg selv at han hadde noe å gå efter.” (s. 270). Endelig dukker tankegangen op i kronikken “En ødegård i Vestfold” (Politiken, 23/7 1961) og
overgår til Erling, da teksten indføjes i Felicias bryllup.

35

Den larmende storby får senere en speciel behandling i “Tilbake til stillheten”, hvor
Sandemose under et ophold i Oslo forstyrres af fly, biler, sporvogne – og naboer,
selv om den lånte lejlighed er nogenlunde lydisoleret. Vedrørende sidstnævnte rettes irritationen mod arkitekter og myndigheder, mens storbylarm og meningsløs
lyd sættes ind i et videre perspektiv: Dels at før indførelsen af moderne teknologi
hørte mennesker “i hovedsaken det eneste som mennesket hadde hørt i en million år”,
dels at tempoet i bylivet splitter tilværelsen op i småstykker. (Byggekunst nr. 2, 1954;
Sandemoses fremhævelse).

905
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958
36

En kombination af Erlingvik-lignende vision og slægtserindring oplevet gennem
dagligdags gøremål ses 30/10 1948:
“Og det er døden og livet og evigheten en har med i båten når en sitter en
fullmånenatt på Dalsvannet og plokker røye ut av et garn. Også for tusen år
siden padlet det folk rundt det lutende fjellet ytterst i Kjørkelvika for å hente
den lekende røyen [...] Det ene slektleddet av menneske og røye forsvinner
efter det andre, men livet blomstrer og landet står.”
Tankegangen ses også i Aktuell-tekster fra de sidste år; i “Alene med et brev”
drejer det sig for eksempel om at føle sig “som et ledd i skapningens flokk [...] tusener av dyr og mennesker som i tusener av år hadde gått denne veien i en tynt befolket egn [...]” (21/5 1960).

37

I Vi pynter oss med horn tænker Bjarne tidligt i bogen, at “Alt som sies i en stue blir
boende der. Luften i gamle hus er mettet med gammelt liv.” (s. 24). Her er den drastiske løsning at sætte ild til huset, hvis man vil føle sig fri; tankegangen hænger
sammen med indholdet i Bjarnes senere beretning om søsteren (se p. 216-218).
John Torsons beskrivelse af U.S.A. giver udtryk for resignation: “Amerika har
bare spøkelser, ingen sjel. De forente statene er et kaldt land med døde veier og
døde hus, døde byer. Et land med bare en gryende sjel. Norge er et levende land.”
(Det svundne er en drøm, s. 130).

38

Der er imidlertid en skjult henvisning til episoden en måned senere, da Sandemose
skriver, at “av indre opplevelser kommer det stadig nye, hver gang en åpner skattekistene med ulykke og lykke som ble ens reisegods på veien mot siste stasjonen.”
(15/6 1946). Alt det, han stuvede til side i kælderen, har han stadig inde i hovedet;
jf. også at sørlandsbrevet fra 18/5 1946 får titlen “Fortiden sendt som fraktgods”,
da den optrykkes i Årstidene hefte 5.

39

Da “En død dikter” anvendes i Friheten (30/8 1946) ændres “Jeg har kjent William
Waagner” til “Undertegnede har kjent William Waagner, men bare på avstand i det
siste par årene før han stupte i 27.” I Årstidene hefte 2 udvides beskrivelsen, blandt
andet med den oplysning, at Sandemose har læst nogle af Waagners utrykte manuskripter. Artiklen i Årstidene rummer desuden nogle generelle perspektiver, som
rykker ved den tidligere beskrivelse af tateren, idet den “mørke” side af dennes
personlighed beskrives i ordvalg, som snarere leder tanken hen på destruktiv
underbevidsthed.
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På grund af de forskellige tidsplaner er Sandemose omhyggelig med at angive
datering: “Og vi drar tilbake til Himmerland, senhøstes 1948.” – “Jeg slår over i
nutidsform til noe som ble skrevet der nede i Himmerland:” (Årstidene hefte 6, s.
17).

41

Et andet af slagsen forekommer også i “Gjensyn med Jante”, nemlig at En flyktning
krysser sitt spor blev skrevet i 1931; men dateringen kan kun gælde for den selvanalyse, der dannede grundlag for manuskriptet.

42

Her tænkes på komposition og sidetal – for meddelelsen om, at ægteparrets
veninde er død, får dem til at opgive tanken om en overnatning i Thisted og straks
tage videre til Nykøbing (s. 38). Det er det eneste sted i teksten, hvor der er tale om
en fremskyndelse af planer, hvilket formodentlig skal understrege betydningen af
besøget ved forældrenes gravsted.
Veninden er Grete Jacobsen Sjørslev, der oversatte Det svundne er en drøm til
dansk.

43

I Det svundne er en drøm befinder John Torson sig 17. maj 1939 i haven til sit barndomshjem. Da han opdager, at tårerne løber ned over kinden på ham, husker han
en nat på et hotelværelse i Kansas City tyve år tidligere:
“Jeg så plutselig noe om tårer. De kunne bety innefrysning eller forløsning.
[...]
Hjemløshet, hjemve jeg ikke selv hadde visst om – som ble murt inne en vinternatt med vonde tårer på et øde hotell i Kansas. Jeg forlot det værelset som amerikaner. For noen gruelige år det hadde vært inntil da!
Det ispansret jeg hadde lagt om hjertet mitt den natten, – det smeltet ut av øynene på meg nå i denne stund.” (s. 134).
John Torsons tårer i 1939 er dermed af samme art som jeg-fortællerens i 1953; det
skal desuden nævnes, at umiddelbart efter at “ispansret” smelter, dukker hans far
op i en vision.

44

Se indlæg af Turistforeningens formand Oscar Bang i Morsø Folkeblad, 16/3 1951 og
6/4 1951.

45

I epistlen bruges vendingen “hun var en av mitt folk”, som i sammenhængen lyder
ret højtidelig. At “Ungt møte” skildrer et møde, som kunne være blevet til meget
mere, ses også af en sætning i “Vitenskap på avveier” (Aktuell nr. 45, 2/11 1963):
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“All forelskelse og romantikk til tross, så søker du deg en ektefelle du kan snakke
med, en som er av ditt eget folk.”
46

En endnu mere romantisk fortolkning er også mulig, men ikke særlig sandsynlig:
Fortælleren ser aldrig kvindens ansigt – er det ligefrem et gensyn, han bliver snydt
for?

47

I “En analysetime” foregår æglægning som nævnt i 1934 og nyseanfald i 1936. De
to årstal stemmer forjættende med udgivelsesperioden for Fesjå – et vink fra
Sandemose om en vis sammenhæng?

48

Bortset fra Sandemoses forkærlighed for 9-taller: Fra en biografisk synsvinkel
kunne tallet ved første øjekast have forbindelse med, at Amalie Jakobsdatter fødte
ni børn, hvoraf et døde som lille; oversat til novellens sammenhæng otte plus en
outsider. Men i “En analysetime” hører man ikke mere om den afvigende nr. 9,
hvorimod den korte omtale af ham tages op i den næste version af teksten, “Har
nordmænd sjæl?”

49

Et ekko af politirapporten dukker op så sent som i Felicias bryllup; i kapitlet af
samme navn forbereder Erling sig til duel med Jan og vil dæmpe lyden af sin karabin, når den skraber mod stenene på jorden: “Han tok av seg den ene strømpen og
trakk den over kolben. Hva var det dette minnet ham om? Jo, det var en politirapport: Erling Vik var iført slåbrok og én strømpe og så helt ufarlig ut.” (s. 120).
I politiets rapport af 4/2 1950 hedder det: “Sandemose lukket selv op. Han var
iført slåbrok og strømper og så helt ufarlig ut.” (Væths samling, Det kongelige
Bibliotek). I Felicias bryllup er detaljen ført ud i det groteske – omend man kan spekulere over, om én strømpe gør et lige så ufarligt indtryk som to.

50

En tidlig skepsis over for, hvad retsopgøret vil føre med sig, ser man allerede i
“Ihjältrampad av en gåsflock”:
“Vi är så innerligt trötta på quislingarna, de är för dumma och för tråkiga.
Bara de på segerns dag kunde gå upp i rök, försvinna rätt ut i luften, så vi
slapp ha mer befattning med dem.” (Folket i Bild nr. 22, 27/5 1945).
Sandemoses lede ved quislingerne kan ikke rokke ved hans afstandtagen fra
dødsstraf, men i et senere sørlandsbrev hedder det, at man “kunne forstått en massakre i mai 1945, en gjengeldelse i uhemmet hat og hevnlyst.” (Aktuell nr. 11, 31/5
1947).
Jf. Varulven, hvor Erling (på 1957-tidsplanet) tænker om retsopgøret:
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“Et samlet folk ville ha Quislings hode, og da burde folket tatt det hodet uten
å stikke sitt eget i busken. [...] Vi var blitt lei av ham, vi ville være kvitt ham,
men jeg tror det var en utbredt dagdrøm at han skulle dø av seg selv.” (s. 7576).
51

Eksempler fra tre numre af Aktuell:
23/8 1947: “Om diktere”, “Om boktitler”, “Om å være nødt til”, “Om barneoppdragelse”, “Om andre folks navn”, “Om statsborgerskap”, “Om å holde på rette
hesten”, “Om å komme trekkende med noe”.
18/10 1947: “Om umettelighet”, “Om slimete vann”, “Om høflighet”, “Om tyskertøser”, “Om bestilt takknemlighet”.
6/3 1948: “Om retten til regnvær”, “Om beskjedenhet”, “Om noe aktuelt”, “Om
en uforbederlig sakfører”, “Om uenighet”, “Om julenissen”.

52

I et brev til Aschehoug, 20/5 1947, skitserer Sandemose det første udkast til romanen, der på dette tidspunkt hedder Stengebudet:
“[...] jeg tror intrigen er absolutt ny [...] det er fortellingen om et drap som blir
begått efter at det ble oppklart, og efter at morderen er hengt. Og det var den
myrdede som overlevde.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek;
Sandemoses fremhævelse).

53

Udtrykket findes også i Vi pynter oss med horn, hvor Bjarne fortæller om familiens
gård i Nordland; gennem adskillige generationer er småbørn blevet dræbt ved at
falde ud over fjeldet:
“[...] de satt der på knausen og holdt på med barnebegrensning i hundre år,
og kanskje i fem hundre for alt jeg vet. Inntil de ikke greide det lenger, men
de hundre årene var gått iallfall, og nå hadde de jo vært døde alle sammen
likevel.” (s. 205).
I En palmegrønn øy bruges vendingen som led i en nonchalant beskrivelse af en
henrettelse: “Uslingen skrek gudsjammerlig da de førte ham bort, men han hadde
ærlig fortjent sin skjebne, og nu, så lenge efter, ville han jo likevel vært død.” (s.
109). – Jf. Johan Herman Wessels “Smeden og Bageren”: “Den Bager græd Guds
jammerlig, / Da man ham førte væk.”

54

I tillæg til de tidligere nævnte kan henvises til følgende citater, der viser Jørgen
Hauklis slægtskab med Espen Arnakke og/eller Erling Vik:
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“Jeg har alltid forstått dumheten, det har vært min plage.” (Alice Atkinson og
hennes elskere, s. 11).
“Uten den ensomme meditasjon har ingen gjort noe originalt i verden.” (s.
59).
“Penger og lærdom fører ingen til humanitet, og det gjør heller ikke fattigdommen. Det gjør alene viljen til å gå i seg selv.” (s. 102).
“De døde er borte. Vil en snakke om liv når vi er døde – besynderlig anakronisme – blir det et liv i slekten og i den gjerningen vi har øvd.” (s. 113).
“For meg kan alle drømmer karakteriseres med det ene ordet selverkjennelse.” (s. 128).
“[...] jeg hadde et vaktsomt øre for zoologi.” (s. 144).
55

Tre eksempler:
“Han rusket svakt i spydskaftet med hendene før han utåndet, han skjønte
vel at det ikke var så heldig å ha det stående der.” (En palmegrønn øy, s. 13).
“[...] deres lykke var gjort, hvis de tok med seg hodet til den karen i saltlake.” (s. 69).
“Midt i det brune, frodige helskjegget til Petrus Olavesen stod plantet en
dolk som hadde festet ham til golvet, tvers gjennom hjertet. Han så utilfreds
ut, og det var ikke så vanskelig å forstå. [...] Hvis ikke Petrus Olavesen hadde
vært så død, ville han sett hvor pent det var, som han lå der i det vaklende
fakkellyset, med det utskårne beinskaftet på kniven stående rett op av skjegget, og med blodvingene, som langsomt skiftet form.” (s. 121-122).

56

Den flyvende hollænder er endnu værre stillet i den næste roman, eftersom han
kun optræder i Varulven i Tante Gustavas levende beskrivelse af ægtemanden, der
havner i toppen af et fyrretræ: “Hva var det med en de kalte den flygende hollender?” (s. 107).
I forbindelse med Claes og Eli i robåden og deres ankomst til øen er det fristende at trække forbindelseslinier til de to symbolladede kapitler i Felicias bryllup, hvor
Erling og Jan duellerer på en ø – med karabiner som våben, hvilket lyder særdeles
umoderne. Øen er beliggende i troperne og skildres med nogle detaljer, der tillige
gælder for paradisøen: “Brenningen stod hvit innover de brede strendene. Ellers
visste han, men ikke hvordan, at andre steder gikk fjellet stupbratt i havet.” (s. 120).
Enkelte af Erlings og Jans overvejelser i robåden kan også
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ses som paralleller til situationen i En palmegrønn øy (at dø på havet eller overgive
sig til skæbnen inde på øen), men beskrivelsen af vulkanøen, hundene og den
underliggende rivalisering mellem Jan og Erling gør, at det ikke er muligt at drage
konklusioner.
57

Da teksten anvendes i Årstidene hefte 7/8 (under titlen “Møte med Hannibal”), er
den eneste væsentlige ændring et nyindsat afsnit om jern:
“Jeg visste når jeg var i nærheten av jern, og ennu i seksten års alderen var
det så mye igjen av dette at jeg unngikk å komme ut med en jernskute. Jeg
har ofte tenkt at kunne jeg bare én gang gjenoppleve den ruinerende utstråling fra jern, ville jeg komme på sporet av en glemt og gammel hemmelighet.
[...] Det er noe merkelig og halvt uforståelig i at man såpass langt ute i sitt
livsløp kommer til å fortelle noe man alltid har visst, men aldri sagt noe om.”
(s. 83-84).
Den sidste sætning udtrykker det samme element af betroelse, som man finder i
“Andre årtusener” (se p. 866-869). – Som helhed tilkendegiver refleksionerne –
sammen med sætningerne om Hannibals evne til at tage bestik af vejr og vind – en
overbevisning om, at generationers egenskaber og kundskaber nedarves, men at
de går tabt, når der ikke er brug for dem i det moderne samfund. I “Verdens undergang” udvides begrebet til også at gælde fremtiden:
“Den tanken har streifet meg i blant om ikke mennesket vet alt, både om det
svunne, nærværende og kommende. Det er ingen oppfinnelser eller oppdagelser gjort i den forstand vi tror: Det er mennesker som i sin bevissthet har
klart å heve opp i lyset hva det alltid har visst.” (Årstidene hefte 9/10, s. 66).
I “Jernet som symbol hos Aksel Sandemose” tager Tom Øivind Kristensen
udgangspunkt i citatet fra hefte 7/8 og følger beskrivelsen af jern i adskillige bøger
(Edda hefte 3, 1972); Ragnhild Fearnley imødegår nogle af konklusionerne, bl.a. på
baggrund af sit kendskab til privatmennesket Sandemose, i “Aksel Sandemose, sin
egen historiker og sin samtids historiker” (Edda hefte 3, 1973).

58

Selv om mange af sørlandsbrevene fra 1945-1950 er af høj kvalitet, er det kun et
fåtal af dem, der anvendes i Årstidene – oftest tekster, der blot overfladisk vedrører
livet på Kjørkelvik. Sandemose må have følt, at for eksempel causerierne fra
Verdens Gang, hvor hver tekst står langt mere isoleret, egner sig

911
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958
bedre til genoptryk; som tidligere nævnt anvendes af de 39 ialt 14, heraf 8 i hefte 5.
59

Bortset fra at undertitlen tager tråden op fra 1940’ernes titler “Sørlandsbrev” og “fra Kjørkelvik”, skal den sikkert også hentyde til Kolbotn-brev af en af Sandemoses
erklærede yndlingsforfattere, Arne Garborg.

60

Der indgår dog et afsnit fra “Den ytterste strand” (Kvinnen og tiden nr. 9, november
1950).

61

Sandemose var næppe vidende om, at han allerede i 1952 var alt for sent ude med
advarsler: Det første forsøg på befrugtning uden for livmoderen blev gjort i 1944, i
1949 opdagede man, at sæd kan nedfryses til senere brug, og i 1951 blev en ko
brugt som ruge”mor”. (Time, 8/11 1993).

62

Det skal dog nævnes, at i hefte 6 bryder Sandemose med sit princip om ikke at lade
andre komme til orde i sit tidsskrift, eftersom han trykker et ultrakort brev fra
Trygve Braatøy, der udtrykker sin tilslutning til Sandemoses synspunkter.

63

Hilde Holmesland skriver:
“Alle hovedpersonene i forfatterskapet er menn fra “John Batley, alias Jim
Halifax, alias Herman Eriksen” i debutnovellen “Blind Gade” til Erling Vik i
Varulven. Dette faktum burde ha satt enhver på sporet av at hele forfatterskapet handler om menn og mannssamfunnet.” (Edda hefte 6, 1980, s. 352).
Konklusionen er imidlertid meningsløs, eftersom talrige forfatterskaber gennem
tiden har haft mandlige hovedpersoner, uden at man af den grund vil sige, at de
“handler om menn og mannssamfunnet”.
I øvrigt er “Blind Gade” ikke Sandemoses debutnovelle (se kap. 7), hvortil kommer, at hvis Hilde Holmesland med ordet mener debut i Forum eller danske debutnovelle, er titlen “Den blinde gade”; her finder man imidlertid intet om Jims alias,
der først nævnes i den senere version i Fortællinger fra Labrador. – En anden fejllæsning finder man i henvisningen til “en tømmerhoggerleir i Alaska, en nybyggerkoloni i Alaska” (s. 355), eftersom Canada er det nordligste, man kommer i forfatterskabet.

64

Jf. i Varulven om naboernes uanmeldte besøg, når Erling arbejder i haven i huset
uden for Oslo:
“De var uskyldige, de var hederlige, Erling likte dem. De hadde oppfattet det
kunne være et arbeid å skrive. Men her
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stod han jo med en rive. De hadde ikke oppfattet at en kunne skrive med en
rive, med en spade, eller mens en lå på ryggen og så opp i skyene. Hvordan
fortelle dem at det nettopp var nu han skrev? [...] Et bål som hadde flammet
høyt var uhjelpelig slokket, syner og lange tankerekker, inspirasjonen selv, alt
det som til natten skulle ta form på ark efter ark [...]” (s. 197).
65

Mens Årstidene hefte 4, s. 76-79 øv., ret nøje følger sørlandsbrevet fra 1949, er det
meste af s. 79 øv.-80 en kraftig udvidelse af det.

66

“Det var et rart treff at jeg skulle finne dem [notaterne fra 9. juni] i kveld, 30. september, for jeg har nettopp sittet her og fortsatt dem, uten å minnes den flere måneder gamle begynnelsen.” Køkkenhaven er det naturlige forbindelsesled mellem de
to “dagbogsnotater”, men desuden kan peges på, at det den 9. juni hedder: “Noen
greier slet seg på dekket under storm [...]” Efterfølgende fortælles om sammenholdet om bord for at bjerge skuden i havn. Den 30. september udtrykkes bekymringen for verdensfreden gennem tanken om “hvordan skipbrudne løfter revolver mot
hverandre i samme båt.”
Det hedder om rejsen: “Fra Cartagena gikk vi i ballast til Ibiza efter salt til
Færøene. Den korte reisen ble ganske dramatisk, som jeg et sted har fortalt om.” I
“Den gode jord” ser det ud til at dreje sig om en kombination af elementer fra
“Ballast” (Ibiza som destination) og “Paa Søen igen” (de løsrevne genstande); se p.
174, 399-403. En skipper som “spør pent istedenfor å kommandere” ville i øvrigt
være utænkelig tidligere, og jeg-fortællerens tørn ved rattet er også en ny tilføjelse.

67

I “Pirater i Biscaya” hedder det:
“Jeg er aldri riktig kommet over at skonnerten kort og godt het Rasmussen.
Det vil interesserte kunne få bekreftet hvis de vil slå opp i et eller annet register, og finner de den ikke der het den Rasmussen likevel.” (Sandemoses fremhævelse).
I Murene rundt Jeriko skriver Sandemose: “Det er ikke mange som har krysset
Atlanteren med en skute som het Rasmussen.” (s. 39). Helt præcist hed den Chr. H.
Rasmussen – men Sandemose sejlede med den januar-september 1917, som det
også nævnes s. 39. Pinsen 1916 var han påmønstret Katrine af Marstal, der sejlede
på Nordatlanten.
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68

Vedrørende William Waagner, se p. 469, 786.
Blicher omtales med beundring flere steder i forfatterskabet, for eksempel i “Et
år ved Gamaliels føtter” (Årstidene hefte 5); se p. 672. Om “Præsten i Vejlbye” og
“Hosekræmmeren”, se p. 850-852.
Carit Etlar får jævnligt spark med på vejen, når Sandemose i 1940’erne skriver
om en af sine yndlingsaversioner, historiske romaner. Den første irritation over den
populære forfatter finder man i En flyktning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 255 (1955udg. s. 228).

69

Den kortvarige, men energiske debat i Verdens Gang er et af flere eksempler på, at
Sandemose selv i en ret ubetydelig tvist vil stå som den retfærdige part:
I “En biskop på vingene” bygger argumentationen på, at biskop Smemo selv har
henvendt sig til NRK for at få taletid i nyhedsudsendelsen; endvidere antydes det,
at han har mavet sig ind foran indslagene om Ungarn og Suez.
17/11 meddeler NRK, at biskoppen var blevet opfordret til at komme til mikrofonen, og at han ikke havde noget at gøre med placeringen af mindetalen. Dette
burde være en bet for Sandemose, men i “Den umyndige biskop” lykkes det for
ham at ignorere den oprindelige argumentation: “[...] hvem som har tatt initiativet
er uvesentlig.” Endvidere hedder det, at biskop Smemo burde have afvist radioens
“nærmest uanstendige forslag” (Verdens Gang, 25/11 1956).

70

Citatplukkene fra anmeldelser finder man dog også i “Kritik – med Offerets
Kommentarer” (Quod felix nr. 16, 24/5 1927) og i “Forfatter og forlegger” (Fesjå
hefte 3).

71

Både i 1949 og 1955 hedder det, at Blicher forsvinder, hvis han oversættes til godt
norsk, og derfor beslutter Sandemose sig for et sprog, som hverken er norsk eller
dansk, men stadig Blicher; dette er en forklaring, som anmelderen Sandemose ikke
ville have tolereret, ligesom han ville have harcelleret over forkortelsen.
Gendigtningen af “Hosekræmmeren” (se p. 852) er præget af en endnu mere
hårdhændet forkortelse, som blandt andet går ud over det berømte indledningsafsnit.
Ellers kendes oversætteren Sandemose kun fra en lydefri oversættelse af den
venezuelanske forfatter Rómulo Gallegos’ farverige roman Doña Barbara, som
udkom på norsk under titlen Donna Barbara i 1941. Arbejdet blev gjort for at få skillinger i kassen (se Johannes Væths artikel “Aksel Sandemoses kriseår” i
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Nytt lys på Sandemose), men skildringen af den selvstændige og ukonventionelle
amazone Donna Barbara har sikkert appelleret til oversætteren – inklusive sætninger som “Varulven var ikke lenger den forrykte blandingen av hat og lyst.”
(Donna Barbara, s. 37).
Selv om det ikke fremgår af kolofonen, må Sandemose have benyttet den engelske udgave af romanen.
72

I “Diktarkärlek” (se p. 44-45) udtrykkes en skeptisk holdning til I.P. Jacobsens indflydelse:
“Det var vår olycka, at Jacobsson blev bröstsjuk. Hans sjukdom förde honom
själv och tusende andra till hälvetet. Alla börja efter hans recept. Med [Men?]
det, som hos honom var tungsinthet, blir hos alla mindre andar inbilskhet.”
I “J.P. Jacobsens By” hedder det: “[...] ikke uden Grund læses han nu især af elegiske Ynglinge [...]” (Berlingske Tidende, 25/8 1929). I den norske version “En by i
Jylland” ændres læseskaren til “elegisk ungdom og svermeriske piker”, hvilket
ikke lyder mere positivt (Dagbladet, 24/4 1937).

73

Djevelen går ombord var længe titlen på det manuskript, der endte med at blive til
Varulven. I et interview i Arbeiderbladet, 11/10 1958 (omkring udgivelsen af romanen) hedder det, at den planlagte skildring af flygtningetiden i Sverige skal have
førstnævnte titel.

74

Varulven rummer en enkelt ironisk henvisning til Mykle-sagen: “Felicia hadde
uttalt seg om nakenhet og Paradiset på en slik måte at hun mindre enn et halvt snes
år senere kunne blitt satt under tiltale for det.” (s. 128). Benmærkningerne til Julie
falder i slutningen af 1940’erne. Når det drejer sig om ytringsfrihed og seksuelle
tabuer, ville man naturligvis forvente ordet tidligere i stedet for senere.
I “Hjem uten hank” angriber Sandemose det censurtiltag, som retssagen mod
Mykle repræsenterede, men går samtidig i rette med Mykle på grund af hans efterfølgende reaktion: “Mykle måtte demonstrere han var en som ingenting hadde
lært, at han var et tomt menneske som ingen indre domstol hadde. Og han falt.
Han fortjente det.” (Aktuell nr. 6, 7/2 1959).

75

Disse afsnit dækker cirka 75% af bibliografiens numre i dette tidsrum, hvis man
udelukkende regner med førstetryk. Hvis der medregnes tekster, hvortil der trækkes linier (for eksempel dobbeltkronikken om Et Dukkehjem) og tekster, der senere
indgår i Årstidene (for eksempel “Høst i Himmerland”) kommer man op på cirka
80%. En opgørelse i sider ville i begge tilfælde føre til

915
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 17: 1945-1958
et højere procenttal på grund af “Natur og kultur”/”Sørlandsbrev” i Aktuell og
diverse lange tekster i Årstidene.
76

I Det svundne er en drøm er formuleringen: “En kunstner skal være sin egen historiker og dermed sin samtids historiker.” (s. 25).

77

Sandemose daterer anmeldelsen til 1923-1924, hvilket er lidt tidligt, eftersom
Storme ved Jævndøgn først udkom 15. november 1924; anmeldelsen stod i
Arbeiderbladet, 6/10 1925. Ifølge “Mannen og tiden” skrev Hoel: “[...] denne forfatteren er en av dem som kommer til å bli lest i Norge.” Dette er en komprimeret gengivelse af følgende:
“Norsk og dansk litteratur går mer og mer hver sin vei. En del forfattere av
den eldre generasjon har ennu et publikum og utøver ennu litterær innflytelse i begge land. Av de yngre er det bare ganske få som formår å trenge
igjennem hinsides grensen.
Jeg tror at Aksel Sandemose vil bli en av dem.”
Hoel har i anmeldelsen øje for Johannes V. Jensen og Jack London som de litterære forbilleder – og leverer i omtalen af “Manden fra Hulen” titlen til Sandemoses
første roman på norsk: “Fortellingen handler om en ung sjømann som går i land.”
Se Ole Storm: Janteloven, s. 163-193, for en redegørelse for kontakten mellem Hoel
og Sandemose i 1920’erne og 1930’erne.

78

Sandemoses ældste søn hedder Bjarne, født 17. april 1924 – men årstallet 1929 er
medvirkende til, at hans alder må ændres i teksten, hvor han jo skal være gammel
nok til at kunne skrive et postkort. Tvillingedøtrene Hedda og Eva er født 8. april
1922.

79

Teksten er trykt på norsk i Tidens Kvinder nr. 24, 12/6 1956 (det daværende Tidens
Kvinder var et smagfuldt dameblad med tendens til snobberi og dermed vidt forskelligt fra 1990’ernes saftige erotiske magasin af samme navn); den svenske oversættelse i Dagens Nyheter, 9/9 1956, og udgaven i Magasinet nr. 1, 5/1 1957, er på
enkelte, uvæsentlige punkter forskellige.
I Murene rundt Jeriko hedder det: “Da jeg satt i Italia, var det ikke stort jeg fikk til.
Av ting som tilhører den litteraturen man kaller skjønn, var det vist bare dette.” (s.
137). Umiddelbart efter følger “Elskende par” (s. 137-143); eftersom “Første mai i
Peterskirken” følger s. 143-149 uden det sideskift, som ellers er sædvanligt i bogen
ved overgang til nyt kapitel, refererer ordet “dette” muligvis også til sidstnævnte
tekst.
Det fremgår af et Sandemose-manuskript til det aldrig udgivne
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dobbelthefte 14/15 af Årstidene, at også dobbeltkronikken om Ibsen (se p. 745-746)
er skrevet i Italien (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
80

Flere år senere, i “Vemodig gjensyn”, beskriver Sandemose, hvordan han har hørt
både Espen og Eva:
“Ennu bort imot et år efter at de døde hørte jeg dem gå i etasjen over eller i
trappen. Det skremte meg aldri. De kunne ikke ville meg noe ondt. Så sluttet
det efter hvert. Jeg hører dem ikke mer, og det hender at jeg leker med den
tanken at de ikke straks kunne slippe hjemmet sitt, men omsider fant fred i
en annen dimensjon. [...] Det var jo bare hallusinasjoner dengang, fordi både
kropp og sjel var i opprør, og en vridde seg i pine.” (Aktuell nr. 28, 4/7 1964).

81

Jf. Sandemoses argumentation i “Ønskekvisten” en halv snes år tidligere:
“Jeg tror det er noe sludder at det finnes mer mellom himmel og jord enn
mennesker kan forstå eller komme til å forstå etter hvert som de udvider sin
erfaring. Derimot vet jeg at det hender mange underlige ting som vi ikke i
øyeblikket ser noen forklaring på.” (Magasinet nr. 15/16, 10/4 1948).

82

I sit indlæg ved Jorunn Hareides doktordisputats, Universitetet i Bergen, 22/2
1980, opsummerede Harald Noreng de to slægtserindringer på følgende måde:
“Tilbedelsen av fallos-symbolet i klippebyen, med deltaking av menn og
kvinner på like fot, kontrasteres av en seksuelt betont offerhandling med bare
mannlige deltakere. Livskultus er blitt avløst av dødsritual.”
Noreng peger desuden på tekststeder i Det gamle Testamente, som kan have
inspireret Sandemose til slægtserindring nr. 2, og trækker forbindelseslinier
mellem præsternes hammer, Tors hammer og Erlings guldhammer. (Edda hefte 5,
1980).

83

I Religion/Livsanskuelse, redigeret af Finn Stefánsson et al., hedder det: “menneskeo fring: har været kendt i en lang række kulturer som en kultisk funktion. Særlig
kendte er m hos aztecerne, fønikerne og i Norden (Odinsofre, moselig).” (s. 254).
I The Golden Bough af James Frazer finder man talrige omtaler af menneskeofring,
så at dømme ud fra disse to standardværker ville det snarere være mærkeligt, hvis
man ikke havde forfædre, der havde kendskab til ritualmord – men dette giver selvfølgelig
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ingen rationel forklaring på, hvorfor Sandemose allerede fra 6-års-alderen skulle
have set menneskeofringer i sine drømme.
En senere henvisning til myter og barndom finder man i “Evig eies kun det
tapte” (Aktuell nr. 13, 30/3 1963). Epistlen omhandler først og fremmest myten om
Lokes forvandling til laks, og i denne forbindelse nævner Sandemose en forestilling i barndommen om, at han kunne blive en fisk – selv om det var umuligt, at han
på dette tidlige tidspunkt skulle have hørt om myten:
“Så lenge har mytene fulgt oss at de nedarves i vår tenking. Slikt avvises i
alminnelighet av vitenskapen fordi det “ikke kan bevises”. Det betyr ikke
noe særlig. [...] Når vi som små barn får forestillinger vi ikke kan ha fått andre
steder fra enn vårt eget indre, – hva så?” (Sandemoses fremhævelse).
84

Placeringen er foregrebet gennem et indføjet adjektiv lidt tidligere: “Det må være
vidt adskilte hendinger.” (“Andre årtusener”). – “Det må geografisk være vidt
adskilte hendinger.” (Murene rundt Jeriko, s. 78). Ritualmordet er jo udtrykkelig
henlagt til “et nordisk land”, men det varme solskin i beretningen om monolitfolket kunne teoretisk også hentyde til sommer i Skandinavien. – Se endvidere note
87.

85

Det kan i denne forbindelse nævnes, at mellem første og anden version af teksten
udtrykkes denne tankegang to steder. Først er der Erling Viks fundering: “Det vi
kaller spådommer og profetier, er det ikke alt sammen minner?” Varulven, s. 288).
Året efter hedder det i “Dyr og menneske”:
“Jeg har grunn til å tro at tingene kan speile seg i hverdagen og i historien før
de skal komme, at gamle myter kan være speilinger av det som skal skje, slett
ikke alltid minner om det fremfarne.” (Aktuell nr. 35, 15/8 1959).
Endvidere skriver Sandemose i “Oppvåkning”, at han under indflydelse af naturen og stjernehimlen “kjenner nærværet av henfarne slekter. Jeg vet noe om gjentagelse og gjenkomst som menneskene i sin grådighet og sitt overmot alltid har forvansket.” (Aktuell nr. 44, 8/10 1960). Epistlen indgår i Felicias bryllup som Erlings
refleksion.
En sandsynlig inspiration for visionerne er kapitlet “Fyrtøjet” i Johannes V.
Jensens Bræen, hvor Dreng efter at have fundet sin “ildsten” i gnisterne fra den
skuer tilbage til menneskelivets oprindelse og frem til 1900-tallets Chicago.
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I Felicias bryllup er slægtserindring en af Erlings egenskaber: “[...] minnet fra andre
tidsaldrer lyste opp i bevisstheten hans – to av synene så å si hver dag gjennom
hele hans liv [...]” (s. 85). Sætningen er en af mange, der på visse punkter gør
afstanden mellem Sandemose og Erling forsvindende lille; hvilke to det drejer sig
om nævnes ikke, men et sted i bogen har Erling en drøm fra ældre tider:
“I det samme visste han uten noen overraskelse at han var av den gamle slekten, og det var like før han kunne gripe det gamle slektsnavnet og hva han
selv het, – den gamle slekten av golvvaskere i templets ytre regioner [...]” (s.
84).
I vågen tilstand har han en vision, hvor han ikke selv er deltager, men evner at
følge den mandlige persons tanker (s. 104-105).

87

Efter dobbeltkronikken i Politiken, men før udgivelsen af Murene rundt Jeriko, omtales Mauritius i “Ku, sau, gris og kenguru” (Aktuell nr. 38, 3/9 1960). Som helhed
drejer epistlen sig om jagt og udryddelse af dyr, og øens opdagelse tidsfæstes til
1513:
“Hadde det vært mennesker der før kunne de ikke i mange årtusener ha vært
bofaste, for på den fruktbare fjell-øy trivdes et liv som aldri hadde kunnet
blomstre ut hvis det ikke hadde hatt fred for rovdyr og menneske i utenkelige tider.”
Hvis omtalen af øen i epistlen kombineres med slægtserindringen, skulle monolitfolket altså have forladt øen for mange tusind år side – eller også gælder visionen fremtiden.
Mauritius nævnes endvidere i “Mod Halleys komet”, der i manchetten præsenteres som en tekst, der vil indgå i Murene rundt Jeriko. I “Mod Halleys komet” hedder det, at fortælleren “har lengtet efter et sted med den dype stillhet, stedet selv ,
det jeg hadde sett østen for sol og vesten for måne i tusenårenes stillhet over
Mauritius i Det indiske Hav.” (Politiken, 2/10 1960; Sandemoses fremhævelse). Ud
fra sammenhængen er det sandsynligt, at Sandemose her hentyder til oplevelser,
der går helt tilbage til barndommen, men ud fra denne tekst ville man tro, at det
drejede sig om drømme eller dagdrømme. – Da “Mod Halleys komet” indgår i
Murene rundt Jeriko, trykkes den 14 sider før slægtserindringerne, hvilket betyder,
at den første dunkle henvisning til Mauritius (s. 57) pludselig får en udvidet betydning.
I “Symbolene” nævner Sandemose uden nærmere forklaring
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“den lysende monolitten” som et eksempel på, at det enkelte menneske kun gennem symboler har adgang til det oversanselige eller en opfattelse af himmerige
(Aktuell nr. 16, 3/4 1963).
Selv om Sandemose ikke anvender ordene vision eller slægtserindring i “Ormen
i lyngen”, er hans iagttagelse af hugormen, der dateres til cirka 1910, et eksempel
på en trancetilstand i barndommen:
“[...] jeg minnes hvor opptatt jeg var av den og hvordan synet langsomt bragte meg bort til et fjernt drømmerike, tropiske skoger jeg aldri hadde sett,
Paradiset selv. Det gikk underlige kjensler igjennom meg, en følelse av evig
hvile i naturen.” (Aktuell nr. 37, 5/9 1964).
88

Undertitlen er En antologi tillägnad Einar Ebe på hans sextioårsdag. Ebe var chef for
Folket i Bilds Förlag; under krigen afsatte Sandemose adskillige tekster til Folket i
Bild. Blandt de andre bidragsydere er kendte navne som Per Anders Fogelström,
Jan Fridegård, Eyvind Johnson, Moa Martinson, Vilhelm Moberg, Arthur Omre,
Alf Prøysen og Nils Johan Rud.

89

Startskuddet til dette aspekt af novellen finder man i “Vårnatt”, hvori det hedder,
at der aldrig har eksisteret seksuelle udskejelser, eftersom “naturen setter sin
kjedsommelige grense.” (Aktuell nr. 4, 18/2 1950).

90

“Dagens historie” i Tidens Tegn, 5/8 1937, indeholder en 14-årig køkkenpige ved
navn Olga, men rummer i øvrigt ingen paralleller til den senere drastiske historie.
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Ivar Havnevik misforstår foredraget, når han skriver, at Felicias seancer i drivhuset betyder, at hun bliver ført ind i “perversjonen – en form for “seksuell
utskeielse” som Erling benektet eksistensen av nettopp da han svek Felicia i 1934.”
(“Kjærlighet og verdi i Aksel Sandemoses roman Varulven”, Norskrift nr. 16, 1977).
Erling siger ikke et ord om perversioner, når han taler om umuligheden af seksuelle udskejelser – han argumenterer for, at rent biologisk sættes der en naturlig
grænse: “Når en hadde hatt gleden var det jo ikke noe å skeie ut med, en hadde
ingen lyst sånn i farten. Det var ikke noe en kunne gjøre og så magasinere til en
annen gang i trengsmål.” (Varulven, s. 173).

92

En af de detaljer, der uændret overføres fra “Cecilie”, er hendes alder, “et par og
tredve år”, hvorved hun altså er to-tre yngre end Erling. Aldersangivelsen resulterer senere i en lapsus,
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eftersom det fastslås i Varulven, s. 387, at hun er “et par år eldre enn [Erling]”.
93

Og denne episode bidrager til den kronologiske forvirring – for ifølge Varulven kan
den kun foregå i 1934. Alligevel overvejer Erling, om han skal gå “hjem til Ellen”
(Felicias bryllup, s. 39). Men Erling er 35 på dette tidspunkt, og Ellen er 15 eller 17
år yngre (Varulven, s. 98). Muligvis har hun stået brud i en yderst ung alder, men
er ægteskabet krakeleret så hurtigt?

94

Den mest udførlige gennemgang af bogens tidsplaner og den udvikling i bogen,
som de repræsenterer, finder man i Ivar Havneviks lange artikel “Kjærlighet og
verdi i Aksel Sandemoses roman Varulven” (Norskrift nr. 16, 1977). Som det fremgår
af kommentarer i dette kap., er det ikke alle dens konklusioner, der forekommer
lige uangribelige, men Havneviks grundige arbejde er ikke til at komme udenom,
og man kan kun beklage, at den planlagte monografi, der omtales i forordet, ikke
er blevet færdigskrevet. Som eksempel på en af artiklens landvindinger kan nævnes Havneviks tese om, at Felicias forhold til Jan repræsenterer en fortsættelse af
hendes kærlighed til faderen.
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I “Kjærlighet og verdi i Aksel Sandemoses roman Varulven” skildrer Ivar Havnevik
den eventuelle balance på en lidt anden måde:
“[...] når konfliktene truer med å sprenge forholdet, blir samlivsformen en
motkraft mot en slik trussel. Erling kan reise når presset blir for sterkt; Felicia
kan trekke seg tilbake til sitt drivhus.” (Norskrift nr. 16, 1977).
Her lyder det, som om drivhusseancerne er en løsning på problemet, hvilket ikke
rimer med, at de senere i artiklen beskrives som symptom på en neurose.

96

Det skal imidlertid medgives, at Felicias bryllup indeholder en sætning, som bliver
et tankekors, eftersom Erling funderer over, om Gulnare ville have myrdet Felicia,
“hvis hun hadde ant at det var Felicia som hadde gjort henne til enke?” (s. 27). Det
er umuligt at få denne sætning til at stemme med Gulnares opførsel i restauranten
– men som det fremgår af kap. 18, er der adskillige andre punkter, hvor Felicias bryl lup heller ikke rimer med Varulven.
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“Historien om Gulnare” er titlen på et af de senere kapitler i bogen, omend historien her genopleves af Erling og derfor har
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små spring fra 1915 til 1950-tidsplanet; jf. Det svundne er en drøm, hvori John Torson
skriver: “Du kan lese denne beretningen om Agnes som en selvstendig historie.
Siden vil du se at du måtte igjennom den for å forstå noe av det hele. Fra den stråler allting ut.” (s. 23). Dette er i begyndelsen af “Fjerde forord, San Francisco, høsten 1940”, og John Torson anfører på samme side “Agnes” som en overskrift til den
efterfølgende beretning på næsten 40 sider, inden der er sideskift til “San Francisco,
9. oktober 1940”. Med baggrund i Asmund Liens artikel “Store John vender tilbake” drager Ruth Jørholt nogle interessante sammenligninger mellem Agnes- og
Gulnare-traumet.
En anden, men mindre overbevisende parallel mellem de to bøger finder man i
Randi Birns Aksel Sandemose, når hun karakteriserer Vigdis som “a woman who
entraps men with her body. Once the body’s beauty fades, such a person is left with
nothing. [...] Agnes in The Past Is A Dream is an example of this type of woman as
well.” (s. 113). Her ser det ud til, at Randi Birn ignorerer de forskellige sociale
omstændigheder, herunder at Agnes ikke mindst falmer på grund af de mange
børnefødsler.
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I “Kjærlighet og verdi i Aksel Sandemoses roman Varulven” hævder Ivar Havnevik
også, at Felicia ikke ved, at Gulnare er den samme som fru Kortsen (Norskrift nr. 16,
1977). Artiklen gør ellers meget ud af udviklingen i bogen og opridser forskellige
faser, men efter min mening overser Havnevik, hvad Felicia har fundet ud af
mellem 1950 og 1957-1958.

99

Jorunn Hareide mener, at Felicia forsvinder inden for et døgn efter den sidste seance i drivhuset (Høyt på en vinget hest, s. 277). Det står fast, at denne har fundet sted
samme dag, som Erling ankommer til Venhaug, men det siges ikke, hvilken ugedag det drejer sig om; derfor er det usikkert, om kapitlet “Og det var meg spådd,
så liten en møy -” (søndag formiddag) kronologisk følger umiddelbart efter “Med
Sorrig jeg mig lagde, af Graad var salt min Mund -”. Hvis dette er tilfældet, er der
selvfølgelig i endnu højere grad tale om en uforståelig panikreaktion.

100

Sandemoses udlægning af buddet om, at man skal elske sin næste, ville næppe hue
hverken Løgstrup eller Salling:
“Din neste er ikke hvem som helst. Det står tydelig nok din neste. Andre får
du nøye deg med å la leve i fred. Da tjener du dem ærligst og best.” (“Din
neste og de andre”, Aktuell nr. 3, 17/1 1959; Sandemoses fremhævelse).
Hermed ignoreres den nytestamentlige betydning af ordet næste; vedrørende
“Din neste og de andre”, se p. 993-996.
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Det hører med til dette billede, at på nogle punkter svarer Erling Vik bedre til forfattermasken Sandemose end til personen Sandemose. For eksempel hedder det i
Varulven:
“Når en så bort fra febertiden efter at han begynte å bli offentlig kjent hadde
Erling ikke engang tatt vare på det han selv skrev [...] Også mennesker han
hadde gitt svar i avisene kunne han glemme like fullstendig som hadde han
aldri hørt dem nevne.” (s. 62).
Det samme giver Sandemose flere gange udtryk for; i “Et brev” hedder det for
eksempel: “Jeg har skrevet [...] hundrevis av mindre ting som jeg ikke har samlet
på [...] Folk jeg har vært i polemikk med er fullstendig glemt [...]” (Aktuell nr. 47,
29/10 1960), og i forordet til Dans, dans, Roselill – skriver han: “Min mangel på selvpietet har visstnok vært helt usedvanlig. Jeg eide ingenting av det jeg har skrevet –
unntagen i bokform [...]” (s. 6).
Disse udsagn rimer imidlertid ikke med de omhyggeligt førte scrapbøger, gennemrettede for alle trykfejl, og som det fremgår både af biografierne og af de polemiske tekster, som der er henvist til i diverse kap., havde Sandemose en hukommelse som en elefant.

102

I “Undergangsmennesker” skriver Sandemose apropos Vladimir Nabokovs Lolita:
“Et litterært verk har ingenting å gjøre med noen som helst fastslått moralsk norm,
men skal tvert om mistenkeliggjøre dem.” (Aktuell nr. 7, 13/2 1960). Det er kategorisk udtrykt, men taler kraftigt imod Sallings fortolkning af Varulven som en
udlægning af lignelsen om den barmhjertige samaritaner.
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Hermed tænkes på: “En skillnad är” (s. 265); “Förbi båda gårdarna flyter floden
Lågen. Det är inte samma Lågen, den bär bara samma namn” (s. 268); “En väsentlig skillnad” (s. 271); “En annan väsentlig skillnad” (s. 271); “I Varulven är tvärtom”
(s. 272); “Även den religiösa delen i Kristin Lavransdatter ser ut att ha fått ett sorts
svar i Varulven” (s. 272); “Det är två olika estetiska program” (s. 273).

104

En sætning som “Med afsæt i psykoanalytisk og lingvistisk forskning arbejdes der
med sprogligheden for gennem en dekonstruktion af den enerådende fallocentriske diskurs at indskrive en “kvindelig” tekstkrop” (s. 140) er muligvis dybsindig,
men bortset fra, at den indeholder et postulat om, at hankønnets opfattelser og
skrivemåde sidder tungt på litteraturen, er det ikke godt at vide, hvad den betyder.
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Et andet eksempel er s. 141:
“Cixous taler om begærsøkonomier, som hun kalder “mandlige” og “kvndelige”, men det er ikke faste steder og identiteter, som kan afgrænses i forhold
til hinanden. Det “kvindelige” andet, hinsides kulturen og sproget, kan ikke
på forhånd bestemmes, defineres og betydes, for det er altid også helt forskelligt fra en sådan afgrænsning.”
Selv om også det følgende afsnit handler om begærsøkonomier, er det umuligt
at finde ud af, hvad disse egentlig står for.
105

I “Kjærlighet og verdi i Aksel Sandemoses roman Varulven” læser Ivar Havnevik
kapitlet på en anden måde: Han får det til, at samlejet ikke er tilfredsstillende for
Felicia og ser skildringen som et eksempel på, hvordan deres kærlighed har udviklet sig:
“Den gjensidige seksuelle tilfredsstillelse er ikke noen forutsetning for deres
erotiske lykke; i det modne kjærlighetsforholdet er orgasmen underordnet
noe viktigere [...] En mislykket seksualakt er uten betydning i et forhold som
dette.” (Norskrift nr. 16, 1977).
Men teksten giver ikke belæg for, at der er tale om manglende orgasme for
Felicia eller at samlejet skulle være mislykket. Det hedder kun, at “Erling brente ut
før Felicia” (Varulven, s. 111), og det som Havnevik karakteriserer som “krampeaktig sinne” hos hende, hvor hun griber Erling i håret, kan ikke være andet end
netop orgasme; ellers ville Erlings humoristiske tanke om brugen af nathue også
være uden mening, for han kan vel ikke forestille sig, at denne beskyttelsesbeklædning skulle være bestemt for mænd, der ikke tilfredsstiller deres koner?
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18. DE SIDSTE ÅR
OVERSIGT OVER FORFATTERSKABET I BOGFORM EFTER VARULVEN
Varulven skulle være første bind af den trilogi, hvis indhold annonceres i
Steingrims dagbogsoptegnelser (Varulven, s. 213). Opmuntret af strålende anmeldelser udtaler Sandemose sig i interview fra efteråret 1958 optimistisk om
sine to kommende romaner.
Hans næste bog, to år senere, bliver imidlertid den selvbiografiske Murene
rundt Jeriko, en mindebog over Espen og Eva; heri bliver de to planlagte bind
omtalt som Inferno (om flygtningetiden i Sverige; tidligere titel Djevelen går
ombord) og Erling fra Rjukan (om Oslo i 1930’erne). 1
I december 1961 udkommer Felicias bryllup; titlen, som altså ikke forekommer
i Murene rundt Jeriko et år tidligere, antyder, at Sandemose nu er vendt tilbage til
personerne fra Varulven, men den oprindelige plan for trilogien er blevet opgivet. Bogen indeholder både glimt fra 1930’erne og fra 1940’erne, samt skildringer af Erlings liv efter februar 1958, og hertil kommer adskillige mere fritsvævende essayistiske afsnit.
Efter udgivelsen bebudes det adskillige gange, at Sandemose er ved at lægge
sidste hånd på en bog om Erling Vik; nu er titlen Den ytterste strand, men den bliver aldrig skrevet færdig, og de udkast, der foreligger til den, foregår overvejende på et tidsplan, der ligger efter Felicias død.
Efterår 1963 udkommer Mytteriet på barken Zuidersee (se p. 149-163). Før sin
død nåede Sandemose at være med til at redigere Dans, dans, Roselill – og at skrive et kort forord til bogen.
EPISTLER I AKTUELL: OVERSIGT OG RUBRICERING
Tyngdepunktet i forfatterskabet i disse sidste år er epistlerne i Aktuell; for hele
tidsrummet november 1958-maj 1965 udgør epistlerne cirka 85% af Sandemoses
tekster i dag- og ugeblade m.m.
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Det er efter 8 1/2 års pause, Sandemose vender tilbage som medarbejder, i første omgang i perioden november 1958-november 1960; her er fællestitlen
“Moralske tanker”, “en henspilling på Ludvig Holberg som heller ikke innerst
inne brydde seg stort med moralen. Den var noe han hektet på for å bli hørt.”
(Aktuell nr. 47, 29/10 1960) Der er dog næppe tvivl om, at Sandemose desuden
så en god mening i at overtage en mere end 200 år gammel bogtitel fra en mand,
der var født i Bergen og som var toneangivende med hensyn til at forme det
danske sprog, når han selv som født nykøbingenser sad på Kjørkelvik og skrev
et bedre norsk end de fleste indfødte. – Næste ombæring er august 1962-maj
1965, indtil sygdom tvinger ham til at holde op.
Der er i de tidligere kap. henvisninger til og/eller citater fra cirka 50 af epistlerne 1958-1960 og 1962-1965, lidt over 20% af det samlede antal, hvilket i sig
selv antyder, at Sandemose konstant vender tilbage til bestemte motiver og knudepunkter. I dette kap. ses epistlerne især ud fra følgende indfaldsvinkler:
1) Gennemgående træk hvad angår emner, herunder en kort sammenligning
mellem sørlandsbreve (1945-1950) og epistler.
2) Eksempler på forskelle mellem epistlerne 1958-1960 og 1962-1965.
3) Erindringsepistlerne og epistlerne om Kjørkelvik betragtet som selvportræt.
4) Epistlernes anvendelse i Murene rundt Jeriko og i Felicias bryllup.
Som udgangspunkt lidt om den første tekst, “Misbruk av alkohol, melk og
vann med saltpastiller”. Umiddelbart ser det ud, som om Sandemose allerede i
det indledende afsnit griber tilbage til den teknik, der var karakteristisk for sørlandsbrevene:
“Siden jeg i 1945 kom til å bo her på Kjørkelvik er jeg aldri kommet hjem
fra en reise uten å oppleve en kjensle det er vanskelig å finne ord for [...]
Jeg har sveket meg selv og stedet ved å være borte.” (Aktuell nr. 49,
15/11 1958).
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Her er en meddelelse om afsenderadressen, et lille tidsperspektiv, og en tankegang, som forfatteren flere gange har givet udtryk for en halv snes år tidligere. Endvidere rummer teksten en hentydning til det harmoniske ægteskab, selvironiske betragtninger vedrørende egne svagheder (i dette tilfælde umådeholden alkoholindtagelse under et nyligt lille ophold i Stockholm), erindringsglimt
fra flygtningetiden, og en småfilosofisk konklusion.
Der er imidlertid et par ting der mangler, hvis man sammenligner med de
typiske sørlandsbreve, og af de efterfølgende epistler fremgår det, at Sandemose
i denne omgang ikke leverer samme føljetonagtige beskrivelse af livet på
Kjørkelvik som ti år tidligere. Den næste halve snes tekster i Aktuell har et så forskelligt indhold som Pasternak-affæren, erindringer fra 1920’erne, 1930’erne og
1940’erne, et par skildringer fra Oslo, en upåagtet bog fra 1903, en oplevelse på
Kjørkelvik, dødsstraf, og pressens beskyttelse af kilder.
Med hensyn til indholdet, men naturligvis ikke omfanget, lever epistlerne
1958-1960 og 1962-65 snarere op til de første planer, der blev udkastet vedrørende Årstidene som et 14-dages- eller månedsblad (se p. 822-823); aktuel litteraturkritik er det ganske vist småt med, men der er kommentarer til aktuelle begivenheder i stil med causerierne i Verdens Gang og “leilighetsvis artikler om politikk, m.m.” Direkte genoptryk finder man kun i kortere afsnit; indholdet er
afgjort “nokså privat farget”; og mens Årstidene, i modstrid med den oprindelige idé, indeholder talrige noveller, er epistlerne næsten blottet for episk fiktionsstof.
En rubricering af de 235 epistler2 (92 fra 1958-1960, 143 fra 1962-1965) vil på
adskillige punkter afhænge af et individuelt skøn: Hvornår udgør for eksempel
beskrivelsen af Kjørkelvik – livet på stedet og/eller den omgivende natur – så
væsentligt et element, at teksten domineres heraf? Hvad med de epistler, der
indeholder erindringsglimt fra flere årtier? Omhandler teksterne om Boris
Pasternaks Nobelpris litteratur eller politik – eller begge dele? Vanskeligheden
bunder naturligvis også i, at Sandemose sjældent holder sig strikt til ét emne, og
at det mest
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centrale i en epistel undertiden kan stå i en (tilsyneladende) digression fra det
overordnede emne.
Ved en analyse af samtlige epistlers indhold og komposition tegner der sig
imidlertid nogle mønstre, ikke alene hvad angår dominerende eller gennemgående motiver, men også hvad angår 1958-1960 over for 1962-1965; og vedrørende sidstnævnte periode kan en ændret vægtning desuden spores fra efteråret
1963, da Sandemose opgiver Kjørkelvik som helårsbolig.3
1958-1960 dominerer Kjørkelvik som emne, idet 25% af epistlerne handler
herom. 18% af teksterne i samme tidsrum er erindringsepistler, med en svag
overvægt hvad angår skildringer fra barndom og ungdom (hvormed menes indtil sømandstiden).
For august 1962-november 1963 er procenttallet lidt højere, hvad angår
Kjørkelvik-skildringer, men erindringerne vokser fra 20 til 24%; det er først og
fremmest barndom og ungdom, der sørger for denne stigning.
I november 1963-maj 1965 daler skildringerne af Kjørkelvik til 11%, mens erindringsepistlerne nu tegner sig for 40%; igen er det især barndom og ungdom,
der tager et hop, men også 1930’erne og flygtningetiden fylder mere end tidligere. Alt i alt er tendensen, at mens Kjørkelvik som dominerende forudsætning
for epistlerne nu kun spiller en rolle i sommerhalvåret 1964, bliver Sandemose
mere optaget af fortiden, ofte beskrevet med en forundring over, hvor fjernt
alting er. I “Prærien – for lenge siden” hedder det for eksempel: “Jeg teller på
fingrene og tenker at herregud, det er 38 år siden [...] fjernt, uendelig fjernt er det
meste.” (23/1 1965). “Dans, dans Roselill -” indledes med ordene: “Liksom nede
på tilværelsens bunn, i barndommens dyp, ligger noen uforanderlige minner
[...]” (27/3 1965). Titlerne på især de sidste to års epistler (cirka 100) siger også
noget om teksternes karakter; selv om størstedelen er neutrale eller konstaterende, finder man også “Minner fra andre dager”, “Møter du minnes”, “Minner
fra Stockholm”, “Det sunkne Atlantis”, “Kinokvelder 1911”, “Vemodig gjensyn”,
“Tilbakeblikk”, “Lykkelige barndom”, “Gjennom skyggernes dal”, “Fra vandreårene”, “Den eldste i laget”, “Prærien – for lenge siden”, “Ungdom 1914” og
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“For lenge siden”.
Hvad angår øvrige emner, er deres procentmæssige andel mere konstant. Som
allerede nævnt kan nogle epistler være vanskelige at rubricere, men hvis man
som nogle overordnede begreber vælger politik, religion, alkoholisme, rejser (til
Sverige, Italien, Frankrig og Egypten) og litteratur/kunst/sprog, ligger tallet for
disse mellem 3 og 10%, og for den enkelte kategoris vedkommende er der – bortset fra religion – kun tale om mindre udsving i de tre perioder; derimod ville den
unægtelig rummelige rubrik “andre emner” stå for en nedgang hvad angår
november 1963-maj 1965. For august 1962-november 1963 skal nævnes, at 5% af
epistlerne er skrevet i tredje person, og at 6% drejer sig om den såkaldte
Schnitler-sag.4
En anden tendens, der ikke drejer sig om indholdet, men om strukturen, skal
også anføres: Det udgangspunkt for den enkelte epistel, som i diverse tilfælde
nævnes udtrykkeligt. I 9% af epistlerne fra 1958-1960 drejer det sig om læsning
af en bog, en avisartikel, eller et brev. Procenttallet er næsten det samme for
august 1962-november 1963, men stiger derpå kraftigt. Der kan her både være
tale om en dagsaktuel avistekst, en bog af ældre dato eller om et påskud i stil
med de modtagne breve, som Holberg refererer til i sine epistler; eftersom der er
diverse gentagne formuleringer i denne sidste ombæring, kan man undertiden
få på fornemmelsen, at Sandemose er ved at køre træt og oftere end tidligere griber efter et halmstrå for at få stof til en tekst.5
Endelig skal det nævnes, at teknikken med at gå fra en personlig oplevelse
eller erindring til en konklusion af almen karakter gør sig gældende i cirka 10%
af teksterne i alle tre tidsrum; når det drejer sig om at gå fra et alment udgangspunkt til en konklusion baseret på personlige erfaringer, finder man i de første
to tidsrum kun henholdsvis 2 og 3% af denne slags tekster, mens tallet stiger til
8% i november 1963-maj 1965.6
Som allerede nævnt er føljetonpræget i 1958-1960 og 1962-1965 langt mindre
dominerende end i 1945-1950, men i nogle omgange følges et emne eller en
udvikling i flere numre af bladet. Pasternak-affæren tages op med et par måneders mellemrum
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(22/11 1958 og 14/2 1959); betragtninger over historien og velfærdsstat kan ses
i to epistler, der følger umiddelbart efter hinanden (12/3 1960 og 19/3 1960); og
alkoholisme diskuteres i tre epistler i april 1960.
En tydelig sammenhæng kan også ses i de tekster, der vedrører rejser: 10/9
1960 skriver Sandemose fra Danmark en epistel om at være på vej til Italien;
17/9 1960 sidder han med udsigt til Middelhavet og nyder brød og vin, mens
epistlen forfattes, og rejsen fortsættes 24/9 1960 og 15/10 1960. Også turen til
Egypten kan følges over flere numre (23/11 1963, 30/11 1963, 7/12 1963, 14/12
1963, 28/12 1963 – hvortil kommer en selvstændig artikel, med anvendelse af
detaljer fra de tidligere trykte tekster, i Aftenposten, 29/9 1964). Af andre emner,
der følges over flere numre, er allerede nævnt Schnitler-sagen.
I enkelte tilfælde forekommer sammenhængen i Aktuell-epistlerne at være af
associativ karakter; 8/8 1959 forekommer sætningen “Om vi ikke kan være forsiktige nok når vi sammenlikner dyr med menneske (som ikke er et dyr) [...]”,
og den følgende uge er epistlens titel “Dyr og menneske” (15/8 1959), med en
gennemført argumentation for, at der er lang vej fra dyret til mennesket med sin
historiske bevidsthed; hvorefter “Ennu yngler det i skogen” (22/8 1959) beskriver træk af Kjørkelviks fauna.
I de fleste perioder af disse år er det sværere at få sammenhængende indtryk
af livet på Kjørkelvik, end det var i 1945-1950. Man hører, at får og høns er væk
(14/3 1959), hest og hund spiller stadig en vis rolle, og zoologen Sandemose er
stadig optaget af egnens dyreliv (21/3 1959, 22/8 1959, 4/6 1960, 16/7 1960);
men den tidligere optimistiske og humoristiske skildring af et mylder af episoder har veget pladsen for en mere reflekterende stemnings- og naturbeskrivelse,
der med årene får et præg af vemod.
Efter Eva Sandemoses død i sommeren 1959 og frem til november 1960 beskrives Kjørkelvik som rammen om en ensom tilværelse. Da epistlerne genoptages
i efteråret 1962, er det med oplysninger om det nye familieliv på stedet, men selv
om Hanne Sandemose og hendes tre børn jævnligt nævnes gennem de næste par
år, er
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epistlerne fra/om Kjørkelvik udformet, så de oftest giver indtryk af aleneophold
og gensyn med fortiden, bl.a. gennem talrige henvisninger til ægteskabet med
Eva og de ti første lykkelige år på stedet. Den ovenfor nævnte vemod kan først
og fremmest følges i de tekster, der skildrer afskeden med Kørkelvik som helårsbolig, længslen efter stedet, når fortælleren befinder sig i Oslo om foråret, og
de profetiske tanker fra 1964 om, at sommeren kan blive den sidste på stedet.
LITTERATUR OG KUNST
Individualisten
Når epistlerne om disse emner sammenlignes med samtlige tekster 1945-1950,
dvs. også anmeldelserne i Friheten, ses allerede i den anden epistel en ændring
fra den linie, som den loyale medarbejder ved den kommunistiske avis gav
udtryk for, når kunstens kår i Sovjetunionen skulle beskrives. Det drejer sig om
“Varulvene” (Aktuell nr. 50, 22/11 1958), hvori der refereres et officielt sovjetisk
angreb på Pasternak, fordi denne ikke har lyttet til gode råd fra sine russiske forfatterkolleger vedrørende Dr. Živago: “Tankegangen er oss fullstendig fremmed.
Den forekommer oss frekk. I sin ytterste konsekvens må den føre til at hvert land
trenger bare én forfatter med en komité bak seg.” I andre sammenhænge langer
Sandemose hårdt ud efter begge stormagters politik, og hans aversion ved at se
Norge under NATO’s paraply er tydelig; men i “Varulvene” – og i den opfølgende epistel “Den som er ren -” (14/2 1959) – drejer det sig om, at digterens rettigheder undertrykkes af et politisk system; den samme hævdelse af den enkelte kunstners ret fremgår også af kommentarerne til Mykle-sagen og til den danske retssag vedrørende Fanny Hill (7/2 1959 og 1/2 1964; se også p. 946).
Som helhed afspejler epistlerne en opfattelse af kunstneren som et asocialt og
prædestineret individ, i tråd med teksterne en halv snes år tidligere. Dette fremgår dels af erindringsepistlerne (herom senere), dels af de tekster, som omhandler Sandemoses egen lod som forfatter og digtning i generelle vendinger.
“Dovenskapen” (25/6 1960; jf. p. 377) tager udgangspunkt i et
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nyligt møde med en barndomsbekendt i Nykøbing; mødet må sikkert henregnes
til fiktionen, men skal tjene til at sætte fortællerens holdning i relief. Erindringen
om Jante-mandens beskyldning om uhelbredelig dovenskab fører i første
omgang til retfærdiggørelse, eftersom fortælleren i sit liv har “prestert mer enn
denne mannen av kroppsarbeid, bare for å holde oss til det.” (Sandemoses fremhævelse). Pointen i epistlen er imidlertid, at både fortælleren og barndomsbekendten er vokset op under omgivelsernes pres, som dikterer, at et agtværdigt
liv er det samme som et konformt og banalt liv. Den ene træl blev hængende,
den anden rejste væk, fordi han allerede som ung havde drømme, som stak af
mod miljøet.
Hvilke drømme, der var tale om, nævnes ikke, kun at det drejede sig om “en
innsats” og (indirekte) om at sætte sig nogle spor; at drømmene nogenlunde er
gået i opfyldelse ses til gengæld af, at Jante-manden straks røber sin viden om,
at bysbarnet er blevet kendt som forfatter.
“Ærgjerrighet” (23/3 1963) er præget af en lignende diskret teknik. Generelt
omtales ærgerrighed inden for sport og politik, og som eksempel på en ærgerrig
enkeltperson nævnes en barndomsbekendt, Leo Lysgaard, der endte med at
blive en fremtrædende meteorolog; men som så ofte, når Sandemose skriver om
andre, er det meningen, at man skal drage paralleller til hans egen skæbne.
Lysgaards sociale baggrund er nogenlunde som Sandemoses, han var en
enspænder, og af omgivelserne blev han “sett ned på som en aning gal”, eftersom man ikke havde nogen forståelse for, hvad han stræbte efter.
Sandemose leverer dermed et indirekte selvportræt: Det var ikke kun
Lysgaard, men også han selv, der havde ambitioner, som ikke bare drejede sig
om dagligdagen; og når det afslutningsvis hedder, at ærgerrighed og selvhævdelse er nogle af de vigtigste drivkræfter i mennesket, kan omtalen af homo
sapiens nemt erstattes af forfatternavnet. Ærgerrigheden kan ikke komme til
udfoldelse uden selvhævdelse, og derfor er der intet som helst forkert i nogen af
delene.
Mens “Ærgjerrighet” fortrinsvis handler om målbevidsthed,
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varieres tankegangen i “Vandring på regnbuen” (22/2 1964); her drejer det sig
om “menneskets genius [...] de blir drevet så sterkt av denne indre kraften at de
i alminnelig mening av ordet ingen fri vilje har. [...] Slike mennesker er falt i hendene på skjebnen.” (Sandemoses fremhævelse). Tekstens eksempler er to
(unavngivne) lyrikere, men de generelle betragtninger drejer sig ikke kun om
kunst.
“Yrkesveiledning” (6/10 1962) handler mere direkte om kunstneriske ambitioner: Hvis man opdager, at det er muligt at beslutte sig til at holde op med at
skrive, er man i hvert fald ikke digter;7 og hvis man er tilstrækkelig stædig, er
det “et spørsmål om skjebne, sette alle kluter til, runde Kap Horn eller drukne.”
Det er dermed ideen om den flyvende hollænder, der sættes i forbindelse med
digterambitionerne – hvis man er af den rette støbning; og når det afslutningsvis hedder, at det kan være bedre at drukne end at blive trampet ihjel af gæs,
indføjes tillige tanken om individet kontra den kollektive dumhed. I “Lenket til
skjebnen” (20/2 1965) drejer det sig dels om Sandemoses egen tilværelse som
forfatter, dels om en henvisning til tidligere tiders skæbnetro, som i et nutidigt
perspektiv hævdes at være gældende for kunstnere og videnskabsmænd; uden
at det siges direkte i epistlen, forekommer denne tankegang at ligge i forlængelse af det skel mellem digtere og forfattere, som udtrykkes i flere tidligere tekster.
En sammenligning mellem “Yrkesveiledning” og “Lenket til skjebnen” røber
mange overensstemmelser: I ordvalget, i selvportrættet af den asociale og i
udgangspunktet (“Foran meg ligger et brev [...]”, henholdsvis “Igjen har jeg fått
et brev [...]”). Hvis de under ét skal passe med Sandemoses mange gange
udtrykte idé om den flyvende hollænder som lykkemanden og klabautermanden som niddingen, forekommer billedet imidlertid at være mindre klart. I
“Yrkesveiledning” er den unge digter den trodsige og stolte flyvende hollænder,
der kaster sig ud i sejladsen – men hvad er han i “Lenket til skjebnen”?
Ordvalget i de sidste linier tyder på mismod eller resignation: “uavvendelig
skjebne”, “bundet til sin skjebne”, “kan aldri kutte over sin lenke”. Her dominerer
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snarere billedet af den ensomme nidding, der sent i livet når frem til en erkendelse.
I erindringsepistlerne kan man se, at perioden med de første forfatterdrømme
omtales i et varmere tonefald end de år, der omfatter debut og gennembrud (se
p. 977-982). Teksten med den sigende titel “Det asociale menneske” (22/12 1962)
kombinerer en beskrivelse af den tidlige lykkefølelse med hovedindhold og
teknik i de fire ovenfor nævnte epistler. Udgangspunktet er det tilfældige glimt
af en berømt balletdanserinde på en restaurant, men de refleksioner, fortælleren
gør sig vedrørende hende og “driftsomkostninger” ved kunst, skal også gælde
for ham selv; det samme er tilfældet, når han er overbevist om, at “til sin død
ville hun leve i dans.”
Denne teknik anvendes desuden, når han i epistlen også nævner Edvard
Munch som eksempel på, at en stor kunstner og hans produkter ikke kan skilles: “[...] utøver og resultat blir en udelelig enhet [...]” – hvilket ikke mindst fremgår af Sandemoses erindringsepistler og disses komponerede livsforløb. Både
danserinden og Munch bruges, ligesom Leo Lysgaard i “Ærgjerrighet”, til at
tegne et selvportræt; ligesom i “Dovenskapen” omtales Jante-miljøets manglende forståelse og anklagen for dovenskab med bitterhed; og “Det asociale menneske” repræsenterer en mellemting mellem “Yrkesveiledning” og “Lenket til
skjebnen” ved at omtale skriveriet som en last og sammenligne det med, at et
dyr ikke kan gøre sig fri af en arvet impuls. Her er parallellen til balletdanserinden endnu tydeligere, eftersom hun “like lite hadde kunnet unngå å danse
som måltrosten å synge.”
Nøgleromaner?
Alle de ovennævnte epistler er holdt i generelle vendinger, hvad angår
Sandemoses forfatterskab, men et hurtigt kik ind i værkstedet får man i
“Nøkkelroman” (31/1 1959). Heri hedder det, at hele fire kvinder har ment, at
Felicia i Varulven var kalkeret efter dem, og deres påstand giver anledning til en
beskrivelse af arbejdsmetode:
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“Det hender at det blir tatt utgangspunkt i et lite trekk hos et eksisterende menneske, men efterhvert som den skapende prosessen skrider
fram forsvinner som regel også dette trekket. [...] For dikteren er påstanden om fotografering en vulgær forulempning [...]”8
Sandemose gør hermed et ihærdigt forsøg på at skille digtning fra portrætter
og vil fremhæve skabergerningen; men spørgsmålet er, om han ikke gør det lidt
for energisk til, at argumenterne virker overbevisende.
For det første taler den belæste forfatter naturligvis mod bedre vidende, når
han kategorisk afviser, at romaner med portrætter (eller “fotografering”) overhovedet kan være kunst, og han dermed inddrager andre forfattere i problemstillingen; Sandemose må nødvendigvis kende til masser af portrætter, også
blandt sine samtidige kolleger. For det andet er Sandemose uhyre diskret i epistlen, hvad angår selvportrætter; ordet nævnes slet ikke, men når det hedder, at
digteren “ikke kjenner seg selv engang”, burde det betyde, at et selvportræt heller ikke kan komme på tale – dels er det ikke god romankunst, dels ved digteren for lidt.
“Nøkkelroman” kan med andre ord opfattes som en af de adskillige epistler,
hvor Sandemose tager en omvej for at komme frem til sit egentlige mål.
Tilsyneladende drejer den sig om at afvise nogle forfængelige kvinders påstande; desværre nævnes det ikke, på hvilke punkter, de ser sig selv i Felicia – drejer det sig om udseende, indsats i modstandsbevægelsen, ekshibitionistiske tilbøjeligheder eller noget helt andet? Under alle omstændigheder er forfatteren
ikke nådig ved dem: “[...] de fire damenes innbillningskraft må være en fare for
omgivelsene.” (I “Johan Vogt” (se p. 941-942) skriver Sandemose om hvert menneskes hemmelige rest, “den som blant annet gjør forestillingen om nøkkelromaner til noe innbilsk tøv fra forfatterens side og bare er avslørende for den som
tror seg avbildet.”)
Men selv om der virkelig skulle være romanlæsere, der har identificeret sig
(for meget) med Felicia, er Sandemoses hensigt
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med epistlen at fremhæve, at også Erling Vik er en opdigtet figur. Når romanforfatteren gerne vil hævde sine fiktive personers integritet, er der umiddelbart
større anledning til at gå i brechen for Erling end for Felicia – hvilket er grunden
til, at sidstnævnte bliver hovedperson i “Nøkkelroman”. Desuden er det meningen, at læseren skal føle sig flov, hvis han/hun finder portrætter i en roman:
Ifølge Sandemose er det kun forfattere af tredje rang, “de som vet minst om hva
kunst og skapende virksomhet er”, der giver sig af med den slags, hvilket vil
sige, at man som læser er nede på samme beskæmmende niveau, hvis man
finder lighedspunkter mellem fiktion og virkelighed – jf. parallellen mellem digter og læser i “Vandring på regnbuen” (22/2 1964): “[...] virkelig lyrikk er en så
eksklusiv kunst at den også krever eksklusive lesere.”
Hertil kommer, at epistelforfatteren nu bliver nødt til at udtrykke sig mere
kategorisk end sit alter ego, romanforfatteren Erling Vik:
“Folk skjelner ikke mellom modell og portrett. Jeg ville for min del kjenne meg flau og fattig hvis jeg skulle gripe til noe forsøk på portrettering
som jo dessuten er umulig. [...] Men – jeg innrømmer at midt opp i det
alt sammen forekommer plutselig forsnakkelsen, en uforarbeidet stump
av vulgær sannhet.” (Varulven, s. 216).
At Sandemose er halsstarrig på dette punkt, når han udtrykker sig under eget
navn, ser man, da Politiken er så uheldig at trykke det første kapitel af Den ytter ste strand med ordet “selvbiografisk” i manchetten (se p. 951).
Et andet punkt hvad angår Varulven nævnes en passant i “Nøkkelroman”: At
Sandemose “kanskje halvt hundre ganger” har gennemrettet manuskriptet eller
skrevet det helt om. Hvor mange gange det drejer sig om er naturligvis umuligt
at sige, sikkert også for forfatteren selv – det er endda muligt, at tallet i hvert fald
for gennemretninger kunne sættes højere, for selv når det drejer sig om aviskronikker, ses det af udkast og korrekturark,
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at der er blevet rettet praktisk talt op til trykstart. Under alle omstændigheder
giver sætningen indtryk af den omhyggelige og utrættelige romanforfatter, der
vil have hvert ord til at passe. Sandemose ser dermed ud til at befinde sig på et
yderpunkt af den skala, der vedrører gennemretning af manuskripter, i selskab
med for eksempel Ernest Hemingway, der siges at have læst korrektur på The
Old Man and the Sea 200 gange. I den anden ende af skalaen finder man Georges
Simenon, der skrev fremragende bøger – i perioder en halv snes pr. år – ved at
klapre frenetisk på skrivemaskinen nogle timer hver dag i en uges tid. Ifølge
pålidelige kilder rettede han aldrig et ord.
Ved første øjekast rimer sætningen om de 50 gennemretninger måske dårligt
med de talrige fejl, man finder i kronologien i Varulven; men sandsynligvis er
forholdet dels, at Sandemose var mere optaget af det sproglige udtryk end af
kronologi, dels at han på forskellige tidspunkter rettede årstal, alder m.v. uden
at huske på de inkonsekvenser, der dermed fremkom.
Forfatterportrætter
Aktuell som ramme må forlades for en kort bemærkning, når det drejer sig om
portrætter af forfatterkolleger i årene 1958-1965. Nekrologen over Sigurd Hoel
står ganske vist i bladet, men er allerede omtalt p. 857 på grund af dens overensstemmelser med artiklen om ham fra 1950; hertil kommer en kronik i
Politiken i anledning af Tom Kristensens 70-års fødselsdag, forordet i
Villfarelsenes skole om Johan Vogt, samt et bidrag til festskriftet på Arnulf
Øverlands 70-års fødselsdag.
Sandemose hører ikke til de forfattere, der er særlig produktive, når kolleger
fylder rundt eller dør. Foruden artiklen om Hoel er tidligere nævnt den korte
hilsen til Henrik Pontoppidan i 1927 i Politiken (se p. 937) og siderne om Pelle
Erobreren i Mot ljuset (se kap. 17 note 6); endvidere er Sigrid Undset omtalt i forbindelse med den første Blicher-oversættelse (se p. 850-851); og Sandemoses
bidrag til festskriftet til Einar Ebe var novellen “Cecilie” (se p. 873-875).
Hvad angår Øverland, Kristensen og Vogt, går vi i første omgang
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tilbage til 1951, hvor man i Farmand nr. 7, 17/2 1951 finder en mindeartikel om
Johannes V. Jensen (død 25/11 1950).9 Sandemose er imidlertid udmærket klar
over, at det ikke drejer sig om en gennemgang af hans digtning eller en beskrivelse af hans livsforløb med årstal osv.: “[...] den som skriver om sine gamle
guder, han pleier samtidig å få sagt en hel del om seg selv [...]” Hvad Sandemose
får sagt om sig selv i artiklen, giver en beskrivelse af den unge forfatter, der er
opsat på at skrive, men famler i blinde og trænger til opmuntring. Johannes V.
Jensen nævnes dels som et litterært forbillede, som Sandemose har læst alt af
endnu før det første møde, dels som et menneske, der repræsenterer en fuldstændig kontrast til tankegangen i det miljø, som den unge forfatter kommer fra
og føler sig fremmed i: “Det var stort, det var et varmt og gyllent solskin, at han
ikke spurte om jeg passet arbeidet mitt, ikke lot falle et ord om avholdenhetens
forfriskende dyd.” Det er ifølge mindeartiklen dette “møtet med en fri mann”,
som bliver startskud for den senere frigørelsesproces, dvs. det opgør som
udtrykkes i En flyktning krysser sitt spor, omend hverken titel eller Jante nævnes
i teksten.10
Den uforbeholdne hyldest, der bliver Johannes V. Jensen til del, tager dermed
udgangspunkt i, hvad han kom til at betyde for artiklens forfatter. Det er umuligt at se, hvorfor Johannes V. Jensen er en stor digter; der er ikke en eneste henvisning til en af hans mange bøger, hans temaer, Nobelprisen eller andre
udmærkelser osv. Det litterære signalement mangler, men man får indtryk af et
menneske, der tager kunst alvorligt og som har overskud til at vise ligesindede
tillid. Det billede, der gives af den unge håbefulde forfatter før debuten, svarer
til de erindringsepistler fra 1920’erne, som Sandemose skriver i Aktuell en halv
snes år senere. – Ingen, der læser artiklen, kan være i tvivl om Sandemoses
beundring og taknemmelighed, men i lyset af senere bibliografisk og biografisk
viden forekommer der også at være et par udeladelser; for eksempel skriver
Sandemose, at han sender manuskripter til Johannes V. Jensen, men han nævner
ikke, at to af dem bliver antaget til Forum. Ligeledes omtaler
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Sandemose “min første bok som ble trykt” – men ikke at Johannes V. Jensen var
fødselshjælper for Fortællinger fra Labrador ved at skrive den anbefaling, der blev
vedlagt manuskriptet, da det blev sendt til Gyldendal. Mindeartiklen i Farmand
holder sig dermed til gudebilledet og kommer ikke ind på håndsrækninger af
praktisk art til den unge forfatter.
Artiklen om Øverland hedder “Fem og tredve år” og stod i Festskrift til Arnulf
Øverland på syttiårsdagen 27. april 1959. Titlen hentyder til, at Sandemoses første
møde med digteren fandt sted i 1924.
Også i denne tekst spiller Johannes V. Jensen en rolle, eftersom han var vært
ved sammenkomsten, og de to forfattere “hører uforanderlig til ved en eventyrets port, de gav meg, så sant jeg lever, den opplevelsen av Perleporten de synger om på bedehuset.” Tonefaldet er imidlertid forskelligt fra den otte år ældre
artikel: Hvor den var elegisk, er “Fem og tredve år” stedvis humoristisk, hvilket
bl.a. kommer frem, da Øverland efterfølgende kritiserer værten for at have
været påholdende med de våde varer, og når Sandemose kommenterer sin lyrik
fra dengang.
Hvordan er Øverland som digter? Det får man ikke noget at vide om; heller
ikke i denne tekst nævnes titler, og der er ingen digtcitater. Han virker udelukkende gennem sin udstråling og gennem nogle sætninger om, hvor brillant han
er som oplæser.
Teksten rummer et par konstateringer af generel karakter, for eksempel vedrørende sammenhold og jalousi blandt forfattere. Beskrivelsen af Øverland er
koncentreret om tre tidsplaner.
Det første er mødet anno 1924, hvor den ti år ældre og allerede kendte lyriker
står som en vismand for den unge og får denne til at føle sig endnu mere famlende og uerfaren. I tillæg til alder og berømmelse er det naturligvis et plus, at
Øverland er norsk.
Næste omgang af bekendtskabet behandles mere kortfattet; det drejer sig om
en periode, da Sandemose er cirka syv år ældre og er næsten-nabo til Øverland
på Blylaget: “Omgangsvenner ble vi aldri. Forholdet var godt, og jevnt urbant.”
Ærefrygten er altså
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forsvundet – eller den norske Sandemose er i besiddelse af mere selvtillid og
selvbevidsthed end den danske. Som en del af tidsbilledet nævnes Freud og
psykoanalyse, og ligesom i andre sammenhænge pointerer Sandemose, at han
dengang ikke kendte noget særligt til disse sager for dermed at hævde originaliteten i En flyktning krysser sitt spor.
Beskrivelsen fra det tredje tidsplan er det korteste og er skrevet i præsens. Nu
er der hverken tale om benovelse fra Sandemoses side eller det høflig-distante
forhold fra 1930’erne. På den ene side er der den positive beskrivelse: “[...] hver
gang det har vært mulig, forsøker jeg å hilse på i Grotten. Jeg har alltid hatt glede
av å komme dit [...]”. På den anden side gives der udtryk for, at teksten nemt
kunne have haft en ganske anden karakter, eftersom der tillige hentydes til
nuværende uenighed om flere ting, som de to ældre herrer diskret undgår at
berøre, og til tidligere sammenstød. Bortset fra dem, der tilhører privatlivet, må
Sandemose her også have tænkt på polemikken i Dagbladet i efteråret 1934, da
han angreb Øverlands oversættelse af Pär Lagerkvists roman Bödeln, eftersom
den norske udgave manglede sidste side (27/10 1934). Øverlands forsvar – at
han oversatte for arbejderklassen og ikke for borgerskabet – var krydret med de
ofte citerede sætninger om, at “almenheten har ikke reist noe krav om å bli
underrettet, hver gang Sandemoses forstand står stille. Han utgir allerede et
tidsskrift i denne anledning, det kan være nok.” (30/10 1934). I den videre debat
sammenlignes Øverland med en rotte (31/10 1934), og Sandemose får at vide, at
hans sprog er kendt fra væggene på offentlige toiletter: “Der har han lært det.
Han burde fremdeles få utfolde sitt forfatterskap der.” (1/11 1934).
Ligesom i tilfældet med Johannes V. Jensen er det således de tidligste indtryk,
der får lov til at veje tungest i teksten: Den unge forfatter, der fornemmer og
anerkender den ældres pondus og erfaring.
Samme forhold ses i “Stilhed i en port” (Politiken, 3/8 1963), der er skrevet til
Tom Kristensens 70-års dag; 11 også her nævner
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den yngre ganske vist, at aldersforskellen (som både angives til syv år og sekssyv år, men mere præcist er 5 1/2) efterhånden har mistet sin betydning, men
eftersom personlige møder ligger langt tilbage i tiden, bliver bekendtskabet før
emigrationen et kernepunkt i kronikken.
Hertil kommer, at der også på nutidsplanet udtrykkes respekt: Tom Kristensen beskrives som Danmarks største lyriker, som kronikforfatteren nærmer sig
“med ærbødighet”, og når han nævnes som den eneste anmelder, der siden 1923
altid har troet på Sandemoses talent, er det stadig “den unge”, som omtaler sin
vejleder. I visse afsnit er det imidlertid svært at se, om Sandemose mest karakteriserer Tom Kristensen eller sig selv; navnene kan nemt udskiftes i de sætninger, der drejer sig om polemik og om mytedannelse.
Titlen “Stilhed i en port” refererer til en oplevelse fra cirka 1925, et par tavse
minutter efter at Tom Kristensen har udpeget en gårdsplads, hvor han legede
som barn. Det er en betroelse fra hans side, eller en gave, som Sandemose kalder det, og endnu næsten 40 år efter den væsentligste erindring om ham. Dette
kan naturligvis skyldes den alvor eller bevægelse, han gav udtryk for, men for
at den korte episode kan have en så voldsom virkning på fortælleren, må der
også være noget i situationen, der appellerer til Sandemoses egen oplevelse af
barndom og tilbageblik: Hvad han gengiver i kronikken er en parallel til den
ofte varierede beskrivelse af de legende børn på stranden.
“Johan Vogt” er et forord til udvalgte essays af Vogt, udgivet i anledning af
dennes 60-års fødselsdag. I dette portræt dominerer humoren, og sammenlignet
med de ovenfor nævnte tekster er det karakteristisk ved hverken direkte eller
indirekte at hentyde til en tidlig ærbødighed over for sagens genstand – er
Sandemose lettet over, at han for en gangs skyld ikke er den yngre? Der er talrige vidnesbyrd om professorens flid, belæsthed og trofasthed over for venner,
men også drilagtige eksempler på hans ungdommelige revolutionsfantasier og
hans udtryksmåde dengang han svøbte sig i “gravalvorlighetens aller høytideligste gevandter.”
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Vogts indsats i forbindelse med Årstidene nævnes ikke med et ord, og i det hele
taget placerer Sandemose sig temmelig diskret i dette portræt. Han dukker op
nu og da som en let forundret og ironisk iagttager, men adskillige af de anekdoteagtige episoder, der krydrer fremstillingen, er andenhåndsberetninger.
Beskrivelsen af Vogt er koncentreret om 1930’erne og kredsen omkring Mot dag;
i visse afsnit figurerer Erling Falk lige så tydeligt som
Johan Vogt.
Om bøger
Ingen af epistlerne 1958-1960 og 1962-1965 er egentlige anmeldelser i stil med
Sandemoses tekster i Friheten og i Aktuell i 1940’erne.12 En enkelt, “En veldig forfatter” (31/8 1963), minder ganske vist om de udpræget negative af disse hvad
angår morderiske citater, humørfyldt nedrakning og forundring over konsulent
og forlag, men det drejer sig om Erik Rostbølls ti år gamle roman – og Hanen
galede anden Gang, som Sandemose har ladet samle støv siden udgivelsen. Det er
ikke godt at vide, hvad der har sendt epistelforfatteren på krigsstien, måske irritation over den gamle udgift på 16 kroner, men argumentationen for at bogen er
dårlig er i stil med den 15 år tidligere anvendte: Persontegningen er flad, sproget ubehjælpsomt, og handlingen hænger ikke sammen.13
“En fornem begravelse” (20/1 1959) handler om en bog, der er endnu ældre,
nemlig fra 1903, men her nøjes Sandemose med et par kritiske sætninger og et
referat af et af bogens gode kapitler; mens “En veldig forfatter” i det mindste er
morsom at læse, er det temmelig uforståeligt, hvorfor læserne af Aktuell skal
belemres med historien om den gamle Stinas begravelse i januar 1860. Også
Hans Egede Schacks Phantasterne helliges en hel epistel; her er ærindet imidlertid at sætte en nylæsning af bogen over for barnets oplevelse af den et halvt
århundrede tidligere (“Fantastene”, 12/1 1963).
I tillæg til Mickey Spillanes Det ble ingen morgen, som er omtalt p. 768-769, er
nyudgivne bøger, der har fanget Sandemoses
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interesse, i seks tilfælde emne for en hel epistel; de kan alle relateres til, hvad forfatteren i andre tekster kommer ind på.
“Oppreisning for skomakere” (18/4 1959) er den af de seks tekster, der tilsyneladende indeholder flest digressioner. I indledningen berømmes Antikkens his torier og dens forfatter, Alf Henrikson; men der omtales kun et enkelt afsnit fra
værket, historien bag vendingen “Skomager, bliv ved din læst”. Det er et påbud,
som Sandemose hidtil har set som nogenlunde synonymt med faderens maksime om at passe sit arbejde (i betydningen at holde sig til det arbejde, man nu
engang har); og uden at Janteloven nævnes, kædes påbuddet til skomageren
sammen med “tyrannens ordre om at alle skulle bli der de var. [...] Var ikke
ordren om at skomakeren skulle bli ved sin lest nettopp noe av det man innprenter mennesker så lenge at de selv til slutt holder seg nede med det?”
Gennem historien om Apelles og skomageren i Henriksons bog bliver misforståelsen rettet, og med hensyn til at passe sit arbejde finder Sandemose en anden
formulering, der passer til ham som kunstner, “nulla dies sine linea”.
“Oppreisning for skomakere” bliver dermed en blanding af en varm anbefaling
af Antikkens historier, et par familieanekdoter, et par sætninger om Jante-miljø, og
en glad konstatering af at være blevet klogere.
Den evigt videbegærlige epistelforfatter finder man også i “Trøster og tyrann”
(29/9 1962: se endvidere p. 1020). Her er de første 60% af teksten refleksioner
over alkoholisme, inden det oplyses, at disse udspringer af læsningen af Trøster
og Tyrann af Victor Borg; jf. udformningen af “En sykdomshistorie” (se p. 757759). Også her er der tale om, at bogens indhold sættes i forbindelse med personlige erfaringer.
Det er vanskeligere at gøre dette, når en bog handler om selvmord, men i
epistlen om danskeren Grethe Pærregaards doktordisputats (“Selvmordere”,
17/8 1963) karakteriserer Sandemose danskerne på samme måde som 14 år tidligere (se p. 851): Blidheden er en facade, i virkeligheden er de hårde og kyniske
– hvilket i denne sammenhæng vil sige med større realitetssans end svenskere
og nordmænd og muligvis derfor med højere selvmordsfrekvens,
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således at de “ser tydeligere enn de her oppe på halvøya når spillet er tapt og tar
brutalt konsekvensen.”
Billedsproget peger på noget ubændigt i livsførelsen, at tage chancer; det vil
normalt ikke dække dyb depression, uudholdelig ensomhed o.l., og kan kun
relateres til et mindretal af de selvmord, der forekommer i forfatterskabet – i
ikke-fiktive tekster omtales for eksempel finansmanden Harald Plum og højt
placerede tyske nazister; og af romanpersoner, der på vidt forskellige måder
taber spillet, kan nævnes Villads Barfoed (Mænd fra Atlanten), Bjørn Lund (Det
svundne er en drøm) og Veslegutten (En palmegrønn øy); eventuelt kan Audun
Hamre (Tjærehandleren) henregnes til samme kategori, men om ham ville man
snarere sige, at han bliver sat ud af spillet ved tyskernes overtagelse af hans hus.
For en række andre personer skyldes deres selvmord en følelse af utilstrækkelighed eller et mismod, der er så stort, at de ikke længere orker at leve, for
eksempel Theodor (Ross Dane) og Vera (September). Mandskabets selvmordssejlads i Klabautermannen står i en klasse for sig, og det samme gør det selvmord,
der vies mest plads, Steingrim Hagen (Varulven). Det foregår ikke i affekt, der er
ikke tale om drama eller langvarig krise; når Erling og andre leder efter årsager,
tænker de på Victoria, men i betragtning af Steingrims panser og rationalitet
forekommer beskyldningen at være et udslag af vennernes desperation over, at
han overhovedet kunne have fundet på at gifte sig med en så dum og ondskabsfuld skabning. Men livet har ikke mere at byde ham, og han planlægger
pertentligt sin død. Af alle selvmordere i forfatterskabet er han den, der kommer
tættest på epistlens slutord om, at der skal “et nærmest overmenneskelig mot og
klarsyn til for å ta sitt liv.”
Epistlen er et vidnesbyrd om Sandemoses læsning inden for højst forskellige
områder. Det samme gælder for “En psykiaters fantasier” (3/10 1964); psykiateren er svenskeren Lars Ullerstam, og de fantasier, som Sandemose kommenterer,
går på forslaget om at indføre statsdrevne bordeller, først og fremmest for at
perverse dér kan få tilfredsstillet deres behov.
Teksten har ikke karakter af en anmeldelse, hvilket bl.a. ses af,
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at der hverken nævnes titel, forlag, sidetal eller pris. Ud fra epistlen er det også
umuligt at se, i hvor høj grad Sandemose trækker en detalje frem og ironiserer
over, hvad der fremstår som en blanding af forfatterens naivitet og hans klippefaste tro på den svenske velfærdsmodel (inklusive bureaukrati); teknikken i
epistlen går ud på, at der stilles spørgsmål til Ullerstams forslag:
“En undrer i farten på hvem de [de prostituerede] skal ha som lærere før
de overtar sine stillinger [...] en rammes av den overveldende tanken at
her må det skaffes flere lærere enn det melder seg elever. [...] Hva for
eksempel med streikeretten? [...] Hvordan tror man egentlig det vil gå
når den første forbrytelsen blir begått på et anerkjent bordell?”
I denne epistel står forfatteren på sidelinien og supplerer med et par sætninger om, hvad han har læst sig til om prostitution i Japan og i oldtidens
Grækenland. Han tager ikke stilling til bordeller i almindelighed, og han skriver
intet om kvindeopfattelsen hos kunderne (de “verdige trengende”). Hermed
kommer den humoristiske tone til at stå i skarp kontrast til den følelsesladede
skildring af fortællerens første – og eneste – besøg hos en luder i Murene rundt
Jeriko (se p. 402-403, 977). I forfatterskabet i øvrigt er bordeller i de selvbiografiske skildringer enten forbundet med ungdommens naivitet i København (se p.
978) eller – for de sydlige landes vedkommende – med deres funktion af også at
være en bar, hvor man kan få en drink og i al fredsommelighed iagttage folkelivet; sidstnævnte beskrivelse findes for eksempel i Brudulje. I søromanerne er
bordellerne nøgternt skildret som steder, hvor mandskabet efter uger eller
måneder til søs skal have tilfredsstillet deres sexhunger.
“Tysk press på Sverige” (9/2 1963) er den epistel, der ligger tættest op ad en
regelret anmeldelse. Den omhandler den svenske historiker Åke Thulstrups bog
Med lock och pock, og Sandemose koncentrerer sig om et referat af nazisternes forsøg på at øve

945
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 18: De sidste år

pres mod svenske aviser i perioden 1933-1945. I indledningen diskuteres svensk
udenrigspolitik under anden verdenskrig, og dette afsnit bærer præg af at være
skrevet en snes år efter flygtningetiden, bl.a. ved en saglig omtale af de tyske
troppetransporter gennem Sverige og en vurdering af, hvad det havde betydet
for Norge, hvis Tyskland havde erklæret Sverige krig. Ligesom i den ovenfor
nævnte epistel stiller Sandemose sig ud på sidelinien, således at teksten ikke
indeholder noget om hans egne oplevelser med svensk presse dengang eller om
det modsætningsforhold mellem svenskere og nordmænd, som han ofte kommer ind på i andre tekster.
Emnet for “Barnepikene våre” (1/2 1964) er John Clelands Fanny Hill, hvis første udgivelse daterer sig til midten af 1700-tallet. Når Sandemose beskæftiger sig
med bogen, er anledningen den i Danmark verserende retssag mod det forlag,
som har bragt en oversættelse på markedet; samtidig med at han kritiserer
bogens personkarakteristik, unuancerede stillag og komposition, og finder dens
seksuelle skildringer “mer komiske enn opphissende”, går han kraftigt i rette
med det danske retsforbud og med enhver pornografilovgivning i almindelighed. De argumenter, han anvender, skal dels udstille de uklare juridiske begreber, dels hævde læsernes ret til selv at bestemme, hvad de vil købe.
“Barnepikene våre” ligger dermed i forlængelse af de to andre tekster, hvori
Sandemose kommer ind på pornografi og det, han kalder for nordmændenes
endeløse debatter om sagen. I artiklen “Drømmen om pornografien” (Farmand
nr. 47, 24/11 1956) forsvarer han det danske forlag Hans Reitzel mod en anklage i et tidligere nummer af bladet for at være et spekulationsforetagende.
Baggrunden var udgivelsen af Jean Genets Tyvens dagbog, som får en fyndig
kommentar: “Genet er efter min mening rett og slett en gris.” Samtidig med at
der udtrykkes undren over, at bogen står på forlagets liste, rettes skytset altså
mod bogens kvalitet, hvorimod der efter forfatterens mening ikke er mulighed
for at føle moralsk forargelse over, at den er udgivet. I “Desimalene i helheten”
(Verdens Gang, 7/8 1957) omtaler han den verserende retssag mod Agnar Mykle
og myndighedernes forslag til ny
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pornografilovgivning. Uden at kommentere Sangen om den røde Rubin angriber
han den uklare juridiske tankegang og hævder den kunstneriske frihed.
I denne sammenhæng kan også nævnes “Undergangsmennesker” (13/2
1960), som for en tredjedels vedkommende handler om Vladimir Nabokovs
Lolita. Bogen var i sin tid voldsomt omtalt på grund af hovedpersonen Humbert
Humberts passion for “smånymfer” og muligheden for, at bogen kunne virke
moralsk fordærvende. Sandemoses argumentation følger her en anden linie end
ellers: “Jeg kan ikke tenke meg at en bok som Lolita kan være farlig for noen. Den
er simpelt hen for godt skrevet.” Her går forsvaret altså ikke på trykkefrihed,
kunstnerisk frihed eller lignende; det er Nabokovs digteriske evner, der trækkes
frem. Rent logisk udtrykker citatet, at hvis en dårlig forfatter havde behandlet
samme emne, kunne hans roman have været “farlig”, dvs. tilskyndet til misbrug
af en mindreårig pige, men Sandemose kommer ikke yderligere ind på denne
problemstilling; når han senere i epistlen udtrykker, at et litterært værks opgave
er at mistænkeliggøre moralske normer, henviser han tydeligt nok kun til forfattere i klasse med Nabokov og – for eksempel – sig selv. Derfor bliver det ikke
opklaret, om dårligt skrevne bøger også kan have denne mission.
At Sandemoses læsning som ovenfor omtalt dækker et bredt felt ses også i de
epistler, hvori han uden at skele til aktualitet nævner både fag- og skønlitteratur.
Af “Ku, sau, gris og kenguru” (3/9 1960) fremgår det, at han er ejer af årgang
1889 af Norsk Jæger- og Fisker-Forenings Tidsskrift, og i “De som skriver historien”
(13/2 1960), citerer han den danske visedigter Erik Bøgh fra slutningen af 1800tallet, Eidsvold 1814 (1914) og Norsk Kulturhistorie (1933).
I “Vitenskap på avveier” (2/11 1963) nævnes en 20 år gammel bog,
Incestproblemet i Sverige, i forbindelse med en diskussion af lægevidenskabens
divergerende meninger om eventuelle uheldige virkninger, hvis nærtbeslægtede får børn, og af forskellige landes lovgivning på området. (I betragtning af den
spalteplads
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ordet incest har fået i danske aviser gennem de seneste år, må det hellere understreges, at når Sandemose argumenterer for, at loven om incest burde fjernes fra
straffeloven, skriver han i samme åndedrag: “Når det gjelder mindreårige har vi
en tilstrekkelig håndfast lovgivning som naturligvis også gjelder ens egne
barn.”)
Sandemose kommer vidt omkring i “Vitenskap på avveier”, både hvad angår
historisk tid og geografi; selv om han anser det for en moderne tankegang, at
incest skulle medføre farer for afkommet, mener han, det er bedst at holde sig
fra sin egen familie – indtil han igen trækker i land med at “livets risiko er noenlunde like stor hvordan en så bærer seg ad.” Fra Incestproblemet i Sverige citerer
han en opremsning af, hvilke forfattere der i tidens løb har behandlet incest (fra
Sofokles til Eugene O’Neill) – og med tanke på Espen Arnakkes betagelse af
Agnes, det centrale kapitel i Vi pynter oss med horn, og meddelelsessituationen i
Alice Atkinson og hennes elskere ville det være nærliggende, at Sandemose også
kommenterede nogle af sine egne bøger. Det sker imidlertid ikke – hvilket kan
opfattes som en besked til læseren om, at diskussionen af emnet er helt akademisk, og at det ikke kan betale sig at kikke efter incestuøse forbindelser i
Sandemoses bøger. En anden mulighed er, at man skal hæfte sig ved den sidste
halve snes linier, hvori incest overhovedet ikke nævnes, men som taler om fordomme helt generelt: “En fordom er en mening som har mistet sitt ophav.” Skal
dette p.s. udtrykke, at Espen og søsteren har levet i skyggen af meningsløse
tabuer?
EPISTLER I 3. PERSON
“En røst fra underverdenen”: Fra epistel til erindring
Den første af epistlerne i 3. person er “En røst fra underverdenen” (21/11
1959). Handlingen tidsfæstes til en efterårsdag i 1954, hvor et ægtepar (der kun
omtales som “hun” og “han”) læser dagens post; et brev til ham fra en kvinde,
som han kendte et års tid omkring 1920, sender hans tanker tilbage til den periode, og dette flashback optager to tredjedele af teksten.
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Titlen hentyder til det opslidende forhold, herunder en tragedie omkring deres
barn, der blev bortadopteret som spæd og døde et par år efter.
Kvinden fra 1920 beskrives negativt gennem hele epistlen; han husker hendes
“slubrende skittprat”, og det hedder, at hun var “stupid til det utrolige og
ethvert anlegg for et følelsesliv var blitt henne nektet.” Denne karakteristik leveres imidlertid med mere end 30 års forsinkelse, og både direkte og indirekte
beskrives hans egen ungdom som præget af ensomhed, naivitet og usikkerhed
– i det mindste indtil hun foreslår, at de skal myrde barnet, og han i en kortere
periode tager sig af det på egen hånd.
Erindringen om denne tid i “underverdenen” med en ellers glemt kvinde er
indrammet af ægteparrets harmoniske samvær og fortrolighed anno 1954. Man
behøver ikke at have læst meget af Sandemose, før man placerer teksten i pejsestuen på Kjørkelvik og tænker på en af de ugentlige postdage med læsning af
breve og aviser, ligesom den kvindelige ægtefælles ordvalg minder om de prøver på Eva Sandemoses replikker, der dukker op i andre epistler.
Den usædvanlige anvendelse af 3. person efter et års tid med epistler i Aktuell
skaber imidlertid en distance, når læseren ellers lever i formodningen om at
kikke Sandemose over skulderen og at få indblik i privatliv og tanker: Epistlen
14/11 1959 drejer sig for eksempel om refleksioner vedrørende påklædning og
blufærdighed, og 28/11 1959 er det overordnede emne et portræt af Eva
Sandemose. “En røst fra underverdenen” kan ikke på helt samme måde tages
som en selvbiografisk skildring – eller forfatteren garderer sig i det mindste. En
anden mulighed er, at den forvirrede og usikre unge mand i underverdenen
anno 1920 skal ses som så forskellig fra senere udviklingstrin, at han kun kan
beskrives i 3. person.
Set i sammenhæng med andre epistler beror dens virkning imidlertid også på
to elementer, der overhovedet ikke nævnes her, men som er vigtige i andre tekster fra denne tid: “En røst fra underverdenen” tidsfæstes som sagt til 1954, dvs.
mens Espen endnu
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lever, men uden at der er håb om helbredelse, og den offentliggøres nogle få
måneder efter Evas død. Skildringen af omstændighederne omkring det døde
barn, og at brevmodtageren i 1954 har glemt (eller fortrængt) episoden, sættes i
relief af de senere og nærværende dødsfald.
I Murene rundt Jeriko er handlingsforløbet gengivet i 1. person og henregnes
således til Sandemoses selvbiografi;14 bortset fra en kort tilføjelse i slutningen af
teksten følger den med hensyn til ordvalg og struktur helt epistlen. Men eftersom tidsangivelsen – en efterårsdag for “fem år siden” – også anvendes i bogen
(s. 165), kan henvisningen til 1920 og det døde barn læses på en anden måde:
Eftersom skrivesituationen siden s. 159 har holdt sig på 1960-tidsplanet, vil læseren henlægge episoden i pejsestuen til efteråret 1955 i stedet for 1954, dvs. til et
tidspunkt, hvor Espen allerede er død (hvilket fremgår af s. 41-42). Der er imidlertid ingen tvivl om, at tidsangivelsen i bogen er en lapsus; bl.a. hedder det, at
Jørgen og Eva Sandemose “kom nedover til Sankthans [1955] og var her noen
uker før de drog til Italia.” (s. 42).
Inden for bogens ramme bidrager teksten endvidere til at give en karakteristik af Eva og et glimt fra forfatterens ungdom; ved at blive placeret umiddelbart
efter hovedindholdet af epistlen “Undergangsmennesker” (13/2 1960), der
handler om spionen Blechingberg og om Humbert, hovedpersonen i Lolita, kommer s. 163-167 som helhed til at handle om “de mørke understrømmene” (s.
164).
“Siste gang var Sara”: Kapitel 1 i Den ytterste Strand?
“Siste gang var Sara” (24/11 1962) præsenteres i manchetten som “de første
sidene i en bok som skal komme neste høst og heter Den ytterste Strand”. Det er
en skildring af Erling Vik og hans kone Sara, hvilket vil sige, at handlingen i teksten ligger efter Felicias bryllup.
En del af indholdet knytter an til mottoet i Varulven, eftersom man hører om
rygter og “ryktedannelsens psykologi”, der i dette tilfælde ikke mindst har forbindelse med den store aldersforskel
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mellem Erling og Sara. Det understreges imidlertid, at ægteskabet er meget harmonisk, og at Erling regner med at have nogle gode år som forfatter frem for sig.
En afgørende forskel fra grundstemningen i Felicias bryllup er, at fortiden “lå
merkelig avrundet bak ham” – Sara må opfattes som en frelsende engel, der
muliggør et nyt liv for ham, ikke mindst i betragtning af den drøm, som teksten
indeholder: Den drejer sig om skibbrud og tidsfæstes til umiddelbart før mødet
med hende.
Hvis “Siste gang var Sara” sammenholdes med de planer for trilogien, som
Sandemose tidligere har nævnt i interview og i Murene rundt Jeriko, peger teksten
på en ændret vægtning. Ganske vist nævnes den som indledning til den nye bog,
men man leder forgæves efter den mindste hentydning til 1930’erne eller flygtningetiden, ligesom Felicias navn kun optræder en enkelt gang; og både i
Varulven og i Felicias bryllup rummede det første kapitel tidsperspektiver, der gik
ud over den overordnede handling i det.
Epistlen offentliggøres tre måneder efter, at Sandemose har genoptaget medarbejderskabet ved Aktuell. I det mindste ud fra senere offentliggjorte epistler
ville læserne komme til at se på “Siste gang var Sara” som tydeligt selvbiografisk. Politiken er ikke i tvivl, da teksten med en ny indledning15 trykkes som kronik 12/1 1963, for det hedder i præsentationen, at det drejer sig om første kapitel af en kommende selvbiografisk roman. Det får Sandemose til at skrive et
læserbrev om, at avisens læsere kan få en fejlagtig opfattelse af, hvem Sara er:
“Jeg holder meg i komponerte arbeider helt og holdent til diktede personer og
betrakter alt annet som ukunst.” (Politiken, 19/1 1963). Det er en energisk og
kategorisk indsigelse, der ligger i forlængelse af argumentationsteknikken
omkring En flyktning krysser sitt spor, men som det tidligere er anført, er
Sandemose ikke uden skyld i, at læsere (eller redaktører) åbenbart kan komme
på galt spor; og anvendelsen af Aktuell-epistler i Felicias bryllup må nødvendigvis også betyde en kraftig grad af sammenfald mellem Erling Vik og Aksel
Sandemose.
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“En flegmatisk natur”: Hvilket alter ego?
Hører “En flegmatisk natur” (26/1 1963) også til Den ytterste strand? Det nævnes der ikke noget om. Et par detaljer kan i første omgang godt tyde på, at den
unavngivne hovedperson skal være Erling: Følelsen af at navnet er det eneste
han ejer (jf. identificeringen med Erlingvik), fantasien om at sidde i en båd og
skyde årerne fra sig (jf. den ene vision i Felicias bryllup) samt de manglende
følelser over for forældrene, der i denne tekst beskrives som uforstående og voldelige over for barnet. På den anden side peger fascinationen af laden på Espen
– og teksten indeholder desuden diverse ting, som tidligere er nævnt i selvbiografiske tekster om barndommen, såsom glæden ved at have en hule og vanen
med at strejfe alene rundt i naturen.
Endelig drejer halvdelen af teksten sig om en outsiders alkoholmisbrug i ungdommen og et stykke tid frem, hvorved både Erling, Espen og Sandemose forekommer at være udmærkede kandidater til at være hovedpersonen.
Startskuddet til drikkeriet er imidlertid en helt ny opfindelse: Han blev træt af
at blive kaldt en original, men opdagede, at drikkeri blev anset for at være en
acceptabel forklaring på hans opførsel. Dermed må Erling afvises som mulig
hovedperson, eftersom det udtrykkelig er historien med Gulnare, der i første
omgang gør ham til alkoholiker.
I forbindelse med “En røst fra underverdenen” er det nævnt, at teksten kan
ses som et stykke selvbiografi, som forfatteren ikke vil hænges op på.
Anvendelsen af 3. person skaber samme effekt i “En flegmatisk natur”, for samtidig med at der er detaljer, som man øjeblikkeligt vil relatere til epistler og andre
tekster i 1. person – herunder det stædige ønske om bare at få fred for andre
mennesker – er der nogle ting, der ikke rimer med disse: I de selvbiografiske tekster omtales forældrene med respekt, og de griber aldrig til korporlig afstraffelse
af deres børn; der er ingen af de sædvanlige henvisninger til sømandstiden, eller
for den sags skyld til karrieren som forfatter; og den anonyme hovedperson
lever isoleret – forhold til kvinder nævnes overhovedet ikke. Hvis teksten skal
ses som et selvportræt i 3. person, og dermed en skildring af den asociales
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barndom og ungdom, repræsenterer den samtidig et forsøg på korrektion af den
personlige mytologi.
“Minner fra andre dager”: Nye versioner
“Minner fra andre dager” (18/5 1963) er inddelt i fem mindre afsnit. Alle
omhandler centrale episoder fra hovedpersonens barndom og ungdom,
isprængt nogle tidsspring, der går helt frem til skrivesituationen (“nu hadde han
med et godt stykke passert sine seksti år.”) Betydningen af episoderne understreges allerede i tekstens første sætning: “Det var situasjoner han aldri glemte
og hadde skrevet om mange ganger.” Dermed lægges der op til, at det drejer sig
om gentagelser eller let ændrede versioner, et forsøg på endnu en gang at finde
frem til det væsentlige; p. 47-51 og 135-137 er teksterne om elven og om spor i
sand nævnt som eksempler på det samme.
Den første episode er tilsyneladende ikke særlig dramatisk og kan sammenlignes med to tidligere versioner:
“En skute skal bare sees
på havet, sa Gullhesten.
Det er ikke mange ting
her i verden jeg husker
så tydelig som møter
med andre skuter i åpen
sjø. Jeg husker ennå som
det var idag mitt første
møte med en annen seilskute. Det var en tremastet skonnert som
passerte oss ut for Sørlandskysten. Den lå også op til vinden, som

“Han visste han mang
en gang hadde referert
til den vesle hendingen
med to skuter som møttes [...] Alene og ensom
hadde han kjent seg også mens han kunne se
den andre skonnerten,
men det hadde liksom
vært en tristhet med
mening i så lenge han så
den andre skuta, hvor
det nok stod en gutt som
han selv og maste med

“Forut lå en tremastet
skonnert med en kurs
som ville krysse deres.
Han hadde tenkt at den
kanskje hadde til rors en
gutt som han selv. [...]
En situasjon som var
vanlig til sjøs. Ingenting
merkelig skjedde. Mye
av det som fulgte hadde
han glemt. Hva var det
som var skjedd i hans
sinn den mørke kvelden
i Skagerak? Han visste
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barken der, med bare
noen få seil. Det var
regntykke. Herregud, ja,
jeg hadde roret og husker ennå skipperens
stemme da han sa sånn i
forbigående: Nå skal du
ikke seile ned tremastetskonnerten.
Jeg husker også hvordan jeg stod der, bare
gutten, skjønner dere,
og hadde en skrekk for
havet, stormen og alt
det ville. Men jeg var
også stolt fordi jeg var i
det.”
(Vi pynter oss med horn, s.
252).

rattet [...] Helt klart
hadde han aldri gjort
seg hvorfor minnet om
det møtet kunne ligge i
sinnet som noe stort og
skjebnesvangert. [...] Så
mye hadde hopet seg
opp i den opplevelsen
efter hvert som årene
gikk, – et dramatisk syn
som var romslig nok til
å gi plass for allehånde
symboler og hadde gjort
det. Nu da han igjen
kom til å tenke på det, –
han hadde visst aldri
tatt for seg et nytt arbeid
uten å komme borti
minnet om skutene som
møttes den gangen, og
da alltid med minnet
om Gulnare i følge.”
(Felicias bryllup, s. 50-51).

det ikke, hadde bare en
kjensle av at noe viktig
var hendt i hans liv. Sytten år hadde han vært.
Skulle hemmeligheten
fra den natten noen gang
bli røpet? Dette bildet av
en skonnert som krysset
kursen til en annen
skonnert, og de ble i en
mørk natt borte for
hverandre, møttes aldri
mer [...]”
(“Minner fra andre dager”).

I alle tre tilfælde drejer det sig om en ungdomserindring, som har haget sig
fast. De ydre omstændigheder er de samme, men
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personerne forbinder forskellige ting med dem.
Gullhesten, som må være cirka 30, er stadig sømand og ærekær på professionens vegne. Han husker ansvarsfølelsen og bevidstheden om at være på sin rette
plads – som endnu følger ham, jf. svaret til Fultons kaptajn, der ikke forstår, at
man kan være tilfreds med at være matros (Vi pynter oss med horn, s. 121-122).
Stormen og synet af den anden skude hører sammen med hans job, men i øvrigt
reflekterer han ikke over episoden.
Mens skipperen taler uventet mildt til Gullhesten vedrørende kursen, drejer
det sig i de to andre tekster om en sur bemærkning fra skibets autoritet. For
Erling er sømandslivet udelukkende en flugt; han føler sig ensom, og tørnen ved
rattet er blot det mindste af to onder, så han ikke bliver sendt op for at bjerge sejlene. Der er ingen professionel stolthed involveret; han kredser om sin egen
ulykke, plages af tanken om Gulnare og nærer sentimentale dødsønsker. Endnu
44 år senere er erindringen om den anden skonnert spillevende, selv om
sømandstiden blev kort, men præcis hvad der ligger i mødet, eller hvilket symbolindhold, det drejer sig om for forfatteren Erling Vik, fortælles ikke.
Tilsyneladende er det en oplevelse, der kan optage andet i sig, i stil med hvad
der fortælles om “Spor i sand” i Murene rundt Jeriko; at den forbindes med
Gulnare kommer logisk set af, at Erling stikker til søs kort efter den ulykkelige
kærlighedshistorie, hvortil kommer, at symbolikken med at krydse kursen og
forsvinde sporløst i stormvejret svarer til hans opfattelse af, hvad der er sket.
I sidste ombæring vil man opfatte episoden i “Minner fra andre dager” som
maskeret selvportræt, og ved at ændre et par tempus og indsætte 1. person i stedet for 3. vil man få en ungdomserindring, som den aldrende forfatter genopliver endnu en gang. Sammenlignet med de to tidligere versioner er den imidlertid komprimeret: Rorgængeren føler hverken stolthed (som Gullhesten) eller
ensomhed (som Erling), og der er ingen hentydning til, at sømandslivet er en
flugt. Det hemmelighedsfulde i episoden bliver mere uigennemskueligt, men
stadig væsentligt, og i denne version lægges vægten på, at de to skonnerter
aldrig senere mødes:
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Episoden tidsfæstes til første verdenskrig, og det hedder i sidste halvdel af
afsnittet, at “seilskuter ennu begav seg på lange reiser [...] Noen møtte en tysker
og ble senket, andre kom fram.” Det er en overlevende, der fortæller om mødet,
og det mystiske i det ligger ikke mindst i hans uvidenhed om hvilken skæbne,
der senere blev den anden skonnert til del.
Den anden episode er også fra ungdommen og er tidligere skildret i En flykt ning krysser sitt spor:
“Og da så jeg igjen for mig gutten,
morderen, som listet gjennem skogen
fra Misery Harbor. En natt og en dag
var gått, for annen gang blev det natt.
Gutten satt den natten ved roten av
en furu. Det regnet. Han så med ville
øine på natten. Han så på sneen som
lå bortover i flekker som var levende.
Det dryppet fra trærne. Det måtte
være midnatt nu. Spøkelsestimen.
Det var ingen råd med hans angst. Da
kom han sig på benene og skrek, han
stod klemt op mot den gamle furu og
skrek ut i det døde land, i et hysteri
uten mål og grense anropte han sig
selv, skrek og skrek: Jeg er Espen
Arnakke fra Jante. Jeg kan ikke dø.
Jeg er Espen Arnakke fra Jante, og det
største menneske i verden, og jeg kan
aldri dø.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 73-74, 1955-udg. s. 72-73).

“Han hadde sittet under en gammel
furu og skreket. Det var i øde skog på
et annet kontinent og han var kommet i skade for å slå en annen ihjel.
Ånder efter mange døde nærmet seg
ham i den mørke skogen, han skrek
og skrek for å holde dem borte, eller
han bare skrek, og det lyste hvitt fra
flekker efter årets første snø. Det var i
slutten av oktober, 29. oktober var
det, og han visste at livsløpet hans var
endret, én gang for alle. Han undret
siden på at han hadde overlevd, for
han var ikke skapt til å drepe folk. Det
hadde tatt bortimot tyve år å komme
over det, – om en nu kommer over
det. Fra han begynte å komme over
det hadde det vært en kulde i hjertet
hans, en merkelig frost, noe som
hadde vært imot naturen hans. [...]
Han hevnet sin ulykke på alle han
siden møtte, og nu hadde han med et
godt stykke passert sine seksti år.”
(“Minner fra andre dager”).
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En roman i 1. person og et selvportræt i 3. person? Eller Espen i 3. person, ligesom i Der stod en benk i haven og Brudulje?
Igen er der tale om overensstemmelse, hvad angår diverse detaljer: Alder,
skov, fyrretræ, snepletter, nat, spøgelsesstemning, en morder, skrigene. For at
betvinge angsten må romanpersonen bekræfte sin egen identitet: Espen påberåber sig sin udødelighed for ikke at blive sindssyg. Han kommer igennem mareridtet og kan cirka 15 år senere skrive om det som terapi og selverkendelse.
I “Minner fra andre dager” er tidsperspektivet længere. I første omgang finder
man, at “bortimot tyve år” stemmer med det forløb, der finder sin (foreløbige)
afslutning i de tre første Espen-bøger, men så kommer en tilføjelse, der går på
efterfølgende kulde og hævntørst.
Hvis teksten handler om Espen, er dette en udvikling, der logisk set burde
have været med i 1955-udg. – hvor den imidlertid ikke kan spores; her er der
snarere tale om et mere forsonligt tonefald, når det senere tidsplan inddrages.
Virkningen af epistlen er, at den med sit mismod og sin bitterhed korrigerer det
hidtidige billede; selverkendelsen drejer sig ikke om Jante-personen Espen og
udviklingen væk fra denne, men om en aldrende mand, der gennem årtier har
bragt ulykke over andre, fordi han i sin ungdom blev morder og dermed definitivt forspildte muligheden for at blive et godt menneske.
En anden korrektion vedrører den skæbnesvangre dato 29. oktober, som i
epistlen angives som datoen for et mord. Hermed bliver forbindelsen med
Espen imidlertid pludselig tvivlsom, for han rømmer i oktober, men myrder
først John Wakefield nogle måneder senere.
29. oktober nævnes derimod i “Skjebne” (Rejsen til Kjørkelvik og Årstidene hefte
11/12) som den dato, hvor Sandemose blev ramt
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af en ulykke, som han i mange år levede i skyggen af. Hvilken ulykke siges ikke,
kun at han først cirka 1930 kom til en erkendelse af den, og at der i 1943 skete en
forløsning.16
Hvis “Skjebne” læses i sammenhæng med “Minner fra andre dager”, leverer
sidstnævnte altså opklaringen; teksten er en tilståelse, skrevet i 3. person, og i
1963 ser morderen betydelig mere pessimistisk på sit liv end en halv snes år tidligere, eftersom der aldrig bliver tale om forløsning, kun om et kuldslået følelsesliv. Så langt, så godt – bortset fra at Sandemose allerede i Årstidene hefte 11/12
påtog sig morderrollen ved at transskribere Brudulje fra 3. person til 1. person (se
p. 581-584).
Hvis man absolut vil bekende, at man er morder, er det nok mest overbevisende at gøre det i jeg-form, men ved at komprimere (og kombinere) beskrivelsen fra En flyktning krysser sitt spor og “Skjebne” opnår Sandemose endnu en
gang at så tvivl om forholdet mellem forfatter, (jeg)fortæller, hovedperson og
alter ego; ikke nok med at han har skrevet jeg-romaner, der ligner selvbiografi,
men han anvender 3. person-formen til at skrive tekster, som læseren indirekte
opfordres til at læse som selvbiografi.
Episode nr. 3 kan føres tilbage til Der stod en benk i haven, nærmere betegnet
kapitlet “Naken”, hvor Espen husker, hvordan vaccinationen og forberedelserne
hertil gik for sig; i romanen dukker erindringen op, da han er cirka 15 og moderen krænker hans blufærdighed, fordi hun braser ind i kammeret, mens han klæder sig på til en søndagspromenade:
“Det var før han kom på skolen, han
hadde vært seks år, han skulde vaskes
over hele kroppen, for en kunde ikke
vite hvad en doktor fant på. Vaksinasjonen foregikk på Rådhuset [...]
Der stod noen menn ved et bord. Her
fikk Espen også et erme brettet op, og
en av mennene kom med en kniv.

“Det var engang han var seks år, og
moren hans kledde ham av og kibbet
ham opp i en vaskebalje. Han skrek i
dødsangst fordi moren så ham naken,
men størst var redselen fordi han
trodde noen kunne se dem gjennom
gardinet. [...] Alt dette fordi hun sa at
han dagen efter skulle til noe de kalte
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Espen kom aldri over det. Først
blev han stiv. Så kom dødshylet [...]
De slaktet småbarn her, og mor hadde
trukket ham hit.
[...] Den gangen mor vilde vaske
ham, hadde han vært rent elendig og
tigget henne lenge om å få slippe [...]
Han kunde ikke minnes hun hadde
sett ham naken før. Det eneste han
opnådde var at hun drog gardinene
sammen for vinduet. Folk kan se det
likevel, sa han angst.”
(Der stod en benk i haven, s. 120-122; En
flyktning krysser sitt spor, 1955-udg. s.
290-292).

vaksinasjon. Hva det var for noe visste han ikke, men han var på det rene
med at smågrisene ble spylt før de ble
slaktet. [...] nu skulle han altså dagen
efter ligge sprettet opp og uten innvoller i vinduet til slakteren. Han
kunne ikke minnes at han siden
hadde vært i villere slagsmål med
noen. [...] Utenfor rådhuset hadde
moren gitt ham noen avgjørende kilevinker til han holdt kjeft før hun i
triumf førte ham inn i slaktehuset.”
(“Minner fra andre dager”).

Umiddelbart forekommer kompositionen at være strammere i epistlen fra
1963, men dette skyldes blot, at Espen husker mere og mere af situationen, mens
han klæder sig på. – I dette tilfælde er de gentagne elementer i de to tekster vaccinationen som en gådefuld begivenhed samt drengens ulykke ved at være
nøgen over for moderen (og over for de forbipasserende, som måske kan se ind
gennem gardinet). I romanen indebærer denne forberedelse til vaccinationen en
forfærdelig ydmygelse for Espen; episoden i epistlen er koncentreret om ideen
om slagtning.
I romanen er Espen kommet indenfor på rådhuset, før han tænker på slagtning. Derimod har den 6-årige i epistlen allerede dagen før voldsomme skrækvisioner på grund af den hårdhændede afvaskning, og hermed understreges
nogle aspekter af forholdet mellem barnet og moderen: Hun har ikke fortalt
ham, hvad der skal foregå, og selv om han ikke går godvilligt ind til sin skæbne, ved han, at til syvende og sidst er det hende, som bestemmer, om han skal
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ende i slagterbutikken (faderen er helt fraværende).
Epistlen giver dermed en skildring af en uoverstigelig afstand mellem en mor,
der åbenbart kan tiltros hvad som helst, og en dreng med en veludviklet fantasi
og logisk sans; det må være en frygtblandet respekt for hendes position, der i det
hele taget gør det muligt for ham at tro, at han skal slagtes. Den ændrede moderrolle ses også ved, at mens hun i romanen nærmest lokker Espen til vaccinationen ved at fortælle ham om de nydelige billeder på rådhuset, langer hun ham i
den nye version et par lussinger, før hun hiver ham ind (jf. at i En flyktning krys ser sitt spor er rådhuset det skræmmende sted, hvor børn udsættes for pryglestraf). Alt i alt møder man i dette afsnit af “Minner fra andre dager” en langt
mere dæmonisk moderskikkelse, end det ellers er tilfældet hos Sandemose.
Selv om det typografisk er markeret, at det drejer sig om fem særskilte episoder, fungerer den korte nr. 4 som et p.s. til nr. 3, det eneste tilfælde i epistlen,
hvor der er en direkte sammenhæng mellem afsnittene. Hovedpersonen er nu 9
år og passerer som avisbud hver dag et slagteri; når han hører hylene derindefra, får den tre år gamle begivenhed ham til at tænke “med forakt på grisene som
trodde det var farlig å bli vasket før vaksinasjonen. Folk stakk dem i halen med
piggstaver for å drive dem inn til doktoren. Så dumme grisene var [...]” Hans
egen erfaring (og overlevelse) har dermed rykket ved den tidligere, korrekte
opfattelse af, hvad slagtning indebærer; han føler sig hævet over de uvidende
dyr. Gennem den anvendte synsvinkel er nr. 4 den eneste situation, hvor et senere tidsperspektiv eller voksenerfaring ikke kombineres med barndom og ungdom; det drejer sig hele tiden om den 9-åriges tankegang. Det er desuden den
eneste af de fem episoder, der ikke svarer til epistlens indledningsord: “Det var
situasjoner han aldri glemte og hadde skrevet om mange ganger.” Espens mest
centrale oplevelse som avisbud er udtrykkelig den fristelse, som han gennem to
år er ude for hos marskandiser Ravn, og i det trykte forfatterskab er det eneste,
der spinkelt peger frem mod den 9-åriges tanker, den forbindelse mellem vaccination og konfirmation, som udtrykkes et
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par steder (og som for børnene vel også er betinget af den lydlige lighed mellem
ordene):
“Vaksinasjonen er helligere enn meslingene, for
den har mere stil og
kommer sikkert som dåp
og konfirmasjon.”
(En flyktning krysser sitt
spor, 1933-udg. s. 248,
1955-udg. s. 219).

“Det måtte være noe
som konfirmasjon. [...]
Vaksinasjon var for å bli
riktig gutt når en skulde
på skolen. Konfirmasjon
gjorde presten med en
for at en skulde bli voksen.”
(Der stod en benk i haven,
s. 120: En flyktning krys ser sitt spor, 1955-udg. s.
290-291).

“Neinei, han visste det
ikke var morsomt å bli
vaksinert, men han kjente seg stor og nesten
konfirmert [...]”
(“Minner fra andre dager”).

Citaterne fra romanerne handler om Jantes ritualer; i “Minner fra andre
dager” er teksten så kort, at man ikke kan drage samme konklusion, men kun se
tankegangen som tegn på, hvor stor den 9-årige føler sig.
Nr. 5 er i mindre grad end de andre en koncentreret situation eller oplevelse;
i stedet drejer det sig om spredte konstateringer, som udspringer af afsnittets
indledende spørgsmål: “Hva var det å være lykkelig?” Tilløbene til svar røber en
dyb pessimisme og munder ud i den afsluttende sætning om, at hovedpersonen
ikke har levet, siden han var 6-7 år, hvilket ud fra det mellemliggende betyder
siden lillebroderens fødsel. – Selv om der er tale om tidsspring, er afsnittet kronologisk opbygget; den eneste afvigelse herfra er hentydningen til Freud, hvis
ideer hovedpersonen lærer at kende i en alder af 30, men i denne sammenhæng
ses opdagelsen af Freud imidlertid kun som en midlertidig lindring.
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De konkrete begivenheder, der fortælles om, genkendes fra En flyktning krys ser sitt spor, hvori vi finder lillebroderens død og Agnes’ fødsel, der afstedkommer Espens sygdom. Men i “Minner fra andre dager” bliver sidstnævnte begivenhed skelsættende: “[...] siden hadde han bare øyeblikksvis kjent noe han ville
kalle lykkefølelse.” Hovedpersonen gribes af aggressive følelser over for sine to
yngre søskende og forsøger at dræbe dem, således at han igen kan blive den
mindste; lillebroderens død gør intet indtryk på ham, og søsteren kommer han
på et tidligt tidspunkt til at hade.
Igen er der altså tale om korrektioner, hvis hovedpersonen fra 1963 sammenlignes med Espen; sidstnævnte reagerer ganske vist ikke med sorg, da lillebroderen dør, men han er ikke følelseskold og bliver på grund af sin alder blot optaget af andre ting i den forbindelse: Oline er for en gangs skyld uden indflydelse
på familielivet, og Espen får nye sko på grund af begravelsen. Hvad angår lillesøsteren, er der i epistlen en hårdhændet ændring af Agnes-skikkelsen.
Det mismod, der gennemsyrer nr. 5, kan minde om stemningen og konklusionen i nr. 2: Et glædesløst liv og manglende evne til kontakt. Nr. 5 rummer imidlertid et par tvetydige formuleringer; dels er der ikke megen lykkefølelse efter
sammenfaldet af søsterens fødsel og hovedpersonens sygdom, dels hedder det,
at han ikke har levet, siden lillebroderens fødsel. Det er muligt, at dette skal ses
som en udvikling i to tempi, men i så fald bliver næsten al lykke henvist til et
tidsrum, som han knap har erindringer om, og hvor han var den mindste – og,
hvis man slutter fra lignende situationer i andre tekster, dermed berettiget
kunne gøre krav på moderens opmærksomhed. At han ikke har levet sættes tilsyneladende i forbindelse med, at følelserne for søsteren helt er slået over i had.
Når der lægges op til, at samtlige fem afsnit skal omhandle samme person, og
når begivenhederne i afsnit 5 anses for så væsentlige, betyder epistlens komposition imidlertid, at det sidste afsnit tillige kan kaste lys over afsnit 2; for som
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ovenfor nævnt er det i afsnit 2 udtrykkelig mordet, der ændrer livsforløbet: “[...]
han var ikke skapt til å drepe folk.” Men som ung mand gennemfører han, hvad
han ikke evnede som barn. Det er i den forbindelse nok så væsentligt, at der i nr.
2 ikke står, at han var et godt menneske, før han blev morder; det hedder, at han
kunne “ennu blitt et godt menneske.”
Alt i alt bliver det således et dystert billede af en mand, der kredser så meget
om disse ting, at han har skrevet om dem mange gange: Han er over 60 og
beskæftiger sig med traumatiske oplevelser fra barndom og ungdom, alle med
et element af død. Ud fra skrivesituationens tidsplan er hans liv præget af fremmedhed over for andre mennesker og dyb bitterhed.
Teknikken med at antyde at det drejer sig om selvbiografi i “Minner fra andre
dager” sættes effektivt i relief af den følgende uges epistel “Møter du minnes”
(22/5 1963); titlerne minder påfaldende om hinanden, også her drejer det sig om
korte afsnit i stedet for den sædvanlige sammenhængende tekst, og de dækker
tidsrummet 1917-1963. Men “Møter du minnes” er fortalt i 1. person og grundstemningen er en ganske anden, ikke mindst fordi positive adjektiver og talrige
hentydninger til lys og sol dominerer 7 af de 8 første afsnit.17 Der er også en
afgørende forskel vedrørende de tidsrum, der er tale om, for når Sandemose
skriver i 3. person i “Minner fra andre dager”, stammer den seneste situation fra
1916-1917, mens han som jeg-fortæller i “Møter du minnes” ikke går længere tilbage end til efterår 1917; og hverken søskenderivalisering eller drab formår at
kaste skygge over erindringerne om pigerne/kvinderne.
Afsnit 5 i “Møter du minnes” kan uden vanskelighed sættes i forbindelse med
samme pige, der er omtalt i “Kjærlighet og tyfus” (og som senere forekommer i
“Nettene var så lange og lyse”; se p. 40-41). Afsnit 7 skildrer Sandemoses døtre
i ægteskabet med Dagmar; nr. 9 beskriver mødet med Dagmar, og nr. 10-11
omhandler Sandemoses tredje kone, Hanne. De møder, der skildres i de øvrige
afsnit, er af ganske kort varighed, helt ned til et par sekunder, og i nr. 1, 3, 4 og
8 veksler Sandemose ikke et ord med kvinderne. Alligevel er erindringerne om
et smukt ansigt eller et

963
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 18: De sidste år

inciterende blik med ham, og det forekommer ham, at “de aller korteste og
uskyldigste opplevelser med kvinner virker lengst”; i første omgang ser det ud,
som om det udelukkende er den bedårende unge halvblods pige i Canada eller
de glitrende mulatøjne i Caribien, der er fascinerende at huske, men en yderligere forklaring leveres i nr. 8, der indeholder en kommentar af generel art: “Vi
vet ikke hvor ofte livsløpet vårt blir endret når vi utfører eller unnlater en handling som kan se ubetydelig ut.” Dette betyder, at de anonyme kvinder hver
repræsenterer en mulighed: Fortælleren kunne dags dato have været bosat i
Canada eller i Caribien – eller hvad hvis han i en alder af 20 havde sagt nogle
trøstende ord til den ukendte pige i en sjællandsk skov? Betydningen af kommentaren ses ud fra den korte nr. 9: “Ikke særlig lenge efter tok det fyr i en liten
by. Jeg ble sammen med andre tilskuere presset inn i en port. Der stod jeg klemt
opp mot en ung pike. Hun og jeg ble gift og fikk tre barn fordi det huset brente.”
Nr. 9 om Dagmar indeholder brand (passion) og elementet af tilfældighed –
som altså bliver til ægteskab og tre børn. Mens epistlen overhovedet ikke hentyder til et møde med Eva, handler nr. 10-11 som allerede nævnt om Hanne
Sandemose; nr. 10 er af mere nøgtern karakter end de hidtidige, men konstaterer, at ægteskabet er lykkeligt; nr. 11 hentyder til skrivesituationen: “Kvelden 10.
mai mens jeg sitter og skriver dette, går et vilt tordenvær over Oslo [...] Gud vet
hvor hun holder til i dette været. Hun kan jo bli våt.” Det sidste afsnit bliver dermed det eneste af de 11, som ikke handler om et møde, men lægger op til, at de
foregående 10 er resultatet af aftenens dyk ned i fortiden.
Sætningen fra “Minner fra andre dager” om, at epistlen drejer sig om situationer, der ofte er beskrevet, kunne med næsten lige så stor ret gælde for “Møter
du minnes”. “Kjærlighet og tyfus” er allerede nævnt i forbindelse med nr. 5, og
den indianske profil i nr. 1 har en tydelig forløber i Vi pynter oss med horn (se p.
536-537); i nr. 8 er den grædende unge pige i skoven en variant af pigen, hvis sko
er gået i stykker (se p. 799-800), og ideen om småting, der totalt ændrer livsforløb, er udtrykt i “Den hvite barkentineren”
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og September (se p. 590-591 og kap. 15 note 53).
“Tilbakeblikk”: Korrektioner i en selvbiografi?
Den sidste af teksterne i 3. person er “Tilbakeblikk” (15/8 1964). Cirka halvdelen af teksten er punktnedslag fra barndomsårene til medio 30, og disse afsnit
kan på mange måder opfattes som en opsummering af Espens liv – for eksempel beskrivelsen af at være en af de yngste i en stor og dominerende søskendeflok, de mange prygl i skolen, skuffelsen i forbindelse med konfirmationen,
interessen for entomologi, sømandslivet og fremmedheden over for det oprindelige miljø. Men samtidig er der detaljer, der ikke stemmer – for Espen bliver gartnerlærling efter konfirmationen, han stikker ikke til søs efter en ulykkelig kærlighed, og han er ikke sømand i syv år.
Man kan derfor komme i tvivl, om dette drejer sig om korrektioner af Espens
livsforløb, eller om det er tilløb til en ny maskeret selvbiografi, og de tanker, der
gengives som hovedpersonens vedrørende forfatterskabet, tyder unægtelig på
sidstnævnte: “Jeg er jo en av de aller siste seilskutefolk, og noen av bøkene mine
vil, om ikke annet, bli kildeskrifter.”
Men det eneste navn, der nævnes i teksten, er Sara; og i forlængelse af epistlen 24/11 1962 må dette betyde, at “Tilbakeblikk” skal ses som endnu et kapitel
af Den ytterste strand. Dermed falder den tidligere sætning om, at hovedpersonen stak til søs “knust av en ulykkelig kjærlighet” på plads, omend de syv år til
søs forekommer at være lang tid – og at Erling som barn var “en liten videnskapsmann” angående insekter er en helt ny oplysning.
Tilbageblikket ses ud fra et tidspunkt, da Erling er 66 (fordi Sandemose håber
at udgive Den ytterste strand et års tid senere?) Det rummer et par henvisninger
til den kaotiske flygtningetid, men intet om Felicia eller andre personer fra
Varulven; der er en beskrivelse af et harmonisk ægteskab med Sara og en udtalt
fortrøstning med hensyn til fremtiden.
Endnu en gang kredser Sandemose om diverse ting, som læseren kender både
fra romaner og fra epistler. Umiddelbart er indtrykket,
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at hvis denne tekst skal ses som en opsummering af Erlings liv, er der mange
væsentlige personer og begivenheder, som er udeladt; samtidig vil læseren
synes, at der er påfaldende overensstemmelser mellem Erling og det selvportræt, som epistelforfatteren Sandemose leverer i jeg-form (for eksempel skæg,
dårligt bentøj og ung kone). Resultatet er, at identiteter opløses og blandes:
Bedst som man tror, det hele drejer sig om Espen, bliver der sat fokus på Erling,
hvorefter man indirekte gøres opmærksom på, at det er Sandemose, der har
blæst liv i begge romanfigurer.
Det skal tilføjes, at Erlings syn på fortiden opsummeres på følgende måde i
“Tilbakeblikk”:
“Det ble sagt at efterhvert som en ble eldre levde en mer, og mer i fortiden. Han var seks og seksti nu og påstanden passet iallfall ennu ikke på
ham. Han levde i nutiden med alt som hørte den til, og fortiden var som
alltid i hans liv forkortet til legende. Han var tvert om spent på fremtiden [...] og imens utviklet fortiden seg, som han ønsket, til kjølig historie.”
(Det første komma i citatet må regnes for en trykfejl, eftersom det modsiges af
de følgende sætninger). – Udtrykket “legende” kunne nemt dække Sandemoses
erindringstekster, men som det tidligere er nævnt, svulmer antallet af dem i
disse sidste år, således at han i epistlerne netop lever i fortiden; og “kjølig historie” passer hverken med bitterheden i “Minner fra andre dager” eller suset af
lykkelige glimt i “Møter du minnes”. Skal citatet mon ses som en fornægtelse af
en udvikling, som forfatteren ikke er tryg ved?
Opsummering
De fem epistler i 3. person udgør i alt 2% af samtlige, hvis man tager hele
perioden 1958-1960 og 1962-1965. Eksperimenter fra forfatterlaboratoriet?
Én tekst accepteres senere som selvbiografi gennem dens
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optagelse i Murene rundt Jeriko; to er udkast til Den ytterste strand – omend det
kun er den første af disse, som udtrykkelig præsenteres som romanuddrag, for
hvad angår “Tilbakeblikk” forventes læseren åbenbart at huske, at navnet Sara
forekom i en næsten to år ældre epistel; og i de to sidste pendler Sandemose
mellem sit selvportræt og sine to mest berømte inkarnationer, med vægten på
Espen Arnakke.
I artiklen “Aksel Sandemoses forfattarskap – ikkje ei forteljing om ein mordars
barndom, men om ein løgnars manndom” skriver Einar Økland:
“For ingen skal vere så sikker på om den sjølvbiografiske diktar ikkje
diktar også når han skriv om seg sjølv, og omvendt: ingen skal vere
trygg på at det som ser oppdikta ut kanskje ikkje er oppdikta likevel. [...]
Sandemose er likevel heile tida den store fiksjonsforfattar når han skriv
epistlar.” (Forfatternes litteraturhistorie, s. 15, 20).
Selv om Økland ikke omtaler de fem epistler i 3. person, forekommer iagttagelsen at være dækkende også for dem. Hvad angår anvendelsen af Erling Vik
som forfatter til Varulven, Felicias bryllup – og i sagens natur dermed også til
“Siste gang var Sara” og “Tilbakeblikk” – er det desuden muligt, at Sandemose
her mod slutningen af forfatterskabet bevæger sig ind på en ny bane: Skulle
Erling ligefrem ende med at være et heteronym i stil med den portugisiske digter Fernando Pessoas kreationer/inkarnationer? 18
ERINDRINGSEPISTLER
De ovenfor omtalte tilbageblik på og opsummeringer af livsforløb kan
sammenholdes med de Aktuell-tekster, som er udformet som erindringer og er
skrevet i 1. person. Det drejer sig om en fjerdedel af det samlede antal. Af hensyn til overskueligheden inddeles de i seks hovedgrupper:
1) Barndom og ungdom.
2) Sømandstid og Newfoundland.
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3) Før debuten og årene i København.
4) Canada.
5) 1930’erne.
6) Anden verdenskrig.
Barndom og ungdom
1958-1960 er der fem erindringsepistler om barndom og ungdom. I alle fem
tekster forekommer der en kobling til senere erfaringer og/eller en konklusion
af generel karakter.
“Hymne til Halmstad” (5/9 1959) er tidligere omtalt i forbindelse med
udlængsel og hjemby (se p. 39-41), og det centrale afsnit i “Fuglene” (9/7 1960)
er en tidligere beskrevet erindring, der sættes ind i en ny ramme (se p. 147-148).
“Med møllestein om halsen” (26/9 1959) indeholder bl.a. en stærkt komprimeret version af en episode fra En flyktning krysser sitt spor; det drejer sig om de 4
øre, som Espen i “Den hellige sten” beskyldes for at have stjålet.
Jorunn Hareide fortolker episoden i romanen i sammenhæng med de visioner,
som Espen har i kapitlet, og konkluderer, at det dybest set drejer sig om moderens forbud mod det incestønske, som Espen retter mod Agnes (Høyt på en ving et hest, s. 91-94). I “Med møllestein om halsen” forekommer de forsvundne 4 øre
løsrevet fra andre sammenhænge, og fortælleren ser oplevelsen som det tidligste tilfælde af “frost”, dvs. barnets opfattelse af en uforståelig og skræmmende
verden, som resulterer i traumer og reservation – i dette tilfælde på grund af den
uretfærdige beskyldning om både at være en tyv og en løgner: “Når det gamle
dukker opp har det stadig den styrken det hadde overfor barnet i deg.” I en
senere epistel, “Du skal ikke stjele” (14/4 1964), forekommer episoden også; heller ikke her spiller lillesøsteren nogen rolle, men den langtrækkende virkning
understreges ved en tilføjelse, hvis første version forekommer i En flyktning krys ser sitt spor:
“Og det var ved mors kiste. Den var
så arm og liten. Noe brast for mig, nei,

“[...] om en opplevelse er stor eller
liten har vel noe å gjøre med om en
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jeg hadde ikke tatt dem, jeg hadde
ikke det. Og jeg gråt plutselig vilt. Jeg
grep om kisten og storhulket. Det var
første gang jeg gråt siden jeg var gutt.”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 118, 1955-udg. s. 111; fremhævet her).

selv er stor eller liten. Jeg vet iallfall så
mye at da jeg 27 år gammel ble kalt
hjem fordi moren min var død, stod
jeg ved kisten hennes og krammet
hatten min mellom hendene mens jeg
hvisket: Mor, jeg tok ikke de fire
ørene.”
(“Du skal ikke stjele”; Sandemoses
fremhævelse).

“Gammel angst” (6/8 1960) fortæller allerede i første sætning, at fortælleren i
oktober 1911 fandt en død mand. Udgangspunktet er således effektfuldt i sig
selv, men hovedindholdet i epistlen er beskrivelsen af den 12-årige enspænder,
der strejfer rundt i naturen uden mål og med, hvorved han skiller sig ud fra
andre. Dette umuliggør, at han kan fortælle nogen som helst om sit fund og fører
frem til epistlens sene indrømmelse af, hvad han oplevede: “Det uvanlige var
ikke riktig. En måtte tie stille med det, men nu er det fortalt, rundt regnet et halvt
hundre år efter at det hendte.” Teksten bliver dermed en erindring om det
“sære” barn kontra det formalistiske miljø, og den stærkt forsinkede meddelelse
om fundet understreger miljøets magt.
Også “Det brenner et lys” (12/11 1960) beretter om en 50 år gammel oplevelse,
som fortælleren holdt for sig selv. Lyset på højen den ene aften er et lige så uforklarligt fænomen i 1960, som det var dengang, men er i forlængelse af barnets
uopfyldte længsel efter at se det igen i tidens løb blevet til et symbol – på håb og
fortrøstning; når det hedder, at den direkte oplevelse ændres til at blive et symbol, tyder det på samme udvikling, som skildres i “Spor i sand”. Lyset er i erindringen eller dukker op som en vision. Sammenlignet med fundet af den døde
mand er oplevelsen mindre dramatisk, men tjener også til at karakterisere fortælleren som en enspænder.
Bortset fra tidsangivelsen “for femti år siden” og de sidste
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par linier om et par andre fredelige erindringer anvendes “Det brenner et lys” i
Felicias bryllup som Erlings erfaring i kapitlet “Lyset på Haugen”; “en eldre bror”
rettes til Gustav, men sætningerne om barndomsbyen og dens forandringer
videreføres. Den eneste tilføjelse drejer sig om de to sidste linier, hvor synsvinklen umotiveret skifter fra 1. person til 3. person; medmindre det foregående derfor ses som et referat af Erlings tanker, er “Lyset på Haugen” herved et af flere
kapitler, hvor der veksles mellem 1. og 3. person (se p. 1069, 1071-1072).
Som tidligere nævnt stiger procentandelen af erindringsepistler om barndom
og ungdom, da Sandemose fra august 1962 igen skriver i Aktuell, og jo nærmere
man kommer afslutningen af forfatterskabet, jo oftere dykker han ned i fortiden.
Dette er i sig selv ikke så mærkværdigt, for det er et velkendt fænomen, at barndommen (igen) bliver levende for mennesker, der er oppe i alderen, uanset om
de er forfattere eller ej. I denne sammenhæng drejer det sig imidlertid om at se
på, hvilket billede af jeg-fortælleren og omgivelserne, Sandemose vælger at
bringe i trykken.
Det er tydeligt, at Sandemose vil give indtryk af at arbejde sig tilbage til så tidlige minder, at huller i hukommelsen eller vage erindringer ikke bliver noget
usædvanligt: Jeg-fortælleren bestræber sig på at huske, men indrømmer villigt
sin usikkerhed, hvad angår detaljer, hvilket medvirker til at skabe et overbevisende billede:
“Jeg må ha flyktet fra skolen [...] Neste minnet er [...]” (“Første skoledag”, 27/10 1962).
“Det står ingenting annet igjen enn noe stillestående forstenet [...] så
minnes jeg i en gyllen tåke [...]” (“Dans, dans, Roselill -”, 27/3 1965).
“Her kommer det et hull i minnet, slik som det ofte skjer med meget
fjerne hendinger. [...] Fra vi stod der, sørgelig tilsvint, er det et nytt hull
i minnet.” (“Ansiktet i elven”, 24/4 1965).
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Hertil kommer, at selv om det hedder i “Det brenner et lys”, at det ofte er “de
små og tause tingene”, som man husker bedst, modificeres udtalelsen gennem
de erindringer, som Sandemose udvælger. Et eksempel er “Ansiktet i elven”,
hvor lillesøsteren falder i åen og er nær ved at drukne, og hvor kammeraternes
reaktion på fortællerens heltedåd resulterer i, at han “aldri har nevnt hendingen
til noen i de seksti årene som siden er gått.” Et andet eksempel er “Ormen i lyngen” (5/9 1964), hvor iagttagelsen af en hugorm fører barnet fra det hjemlige
Mors til en vision af hidtil ukendte tropeskove; og moderens reaktion på nyheden om Titanics forlis nævnes tre gange inden for et par år (14/9 1963, 11/4 1964,
15/5 1965).
Heller ikke “Kinokvelder 1911” (9/11 1963) kan henregnes til de små og tavse
ting, og ligesom de epistler, der omtaler Titanic, må den ses som et forsøg på at
give et tidsbillede fra en periode, der for flertallet af læsere er fjern fortid; beskrivelsen af en lille biograf med en (beruset) pianist i hjørnet, og af stumfilm, som
oftest har en længde af tre minutter, er i sig selv vidnesbyrd om en aldrende fortæller.
Størstedelen af erindringsepistlerne om de tidligste år indeholder indirekte
eller direkte en skildring af et barn, som står i modsætningsforhold til normerne
i byen (jf. de ovenfor nævnte “Gammel angst” og “Det brenner et lys”). Dette
træk fremtræder tydeligst i “Kinokvelder 1911”, hvori fortælleren mindes, at
endnu før han var ti år, ønskede han at brænde byen af, “så det ikke var sten på
sten tilbake.” 19 De lykkelige øjeblikke er timerne alene i naturen, eftersom kontakt med jævnaldrende og ældre er dødsdømt, eller kun kan etableres i forbindelse med drikkeri (“Ung dranker”, 14/9 1963); fortælleren er uhjælpeligt udenfor (“Den eldste i laget”, 7/11 1964), også i skolen, som omfattes med afsky, og
hvor han ikke lærer noget (“Seminaristisk overtro”, 13/2 1965).
Set i sammenhæng med de øvrige epistler kan en del symbolik lægges ind i
epistlen med den ironiske titel “Første skoledag” (27/10 1962): Dels har kontoret kludret med planlægningen, således at eleverne sendes hjem igen og først
skal komme tilbage
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en måneds tid senere, dels skiller fortælleren sig allerede her ud fra de andre nye
elever. Det gør han også nogle få år senere ved sin omfattende litterære orientering, “fra Dickens til Nat Pinkerton”, og som eksempler på hvor avanceret han
var, nævnes Hans Egede Schacks Phantasterne som lekture, da fortælleren var
cirka 13 (“Fantastene”, 12/1 1963) og Søren Kierkegaard, da han var 14
(“Seminaristisk overtro”, 13/2 1965).
Søskendeflokken omtales kun sjældent, mens beskrivelsen af forældrene præges så meget af respekt, at det næsten ligner et selvmål, hvis man stiller den op
ved siden af den skepsis, der i Felicias bryllup udtrykkes over for forældreskildringer (s. 197). I epistlerne hedder det, at faderen og moderen “var i sin fattigdom noen av de mest pliktoppfyldende og vennlige mennesker jeg har kjent”
(“Første skoledag”, 27/10 1962), og at de ikke kan lastes for fortællerens ulykkelige barndom; og mens et gensyn med byen 30 år efter opbruddet i sig selv er
ligegyldigt, fortælles om “en dyp bevegelse”, da fortælleren stod ved forældrenes gravsted (“Kinokvelder 1911”, 9/11 1963). Respekten kommer også frem
gennem omtalen af dem som afholdsfolk og deres skræk for, at børnene skulle
blive drikfældige. Logisk set er det deres holdning, der resulterer i fortællerens
nysgerrighed og trodsige drikkeri som ung, men dels henføres udviklingen
generelt til “avholdsfolkenes djevledyrkelse” i stedet for bare til forældrene
(“Ung dranker”, 14/9 1963), dels udtrykkes medlidenhed i stedet for bebrejdelse: “Herregud, så vondt foreldrene mine må ha hatt det i sin kamp for at vi
ikke måtte få vite noe om brennevin [...]” (“Titanics undergang”, 15/5 1965).
Som det fremgår af ovenstående, rummer disse erindringsepistler adskillige
paralleller med Espen Arnakkes barndom, men sammenlignet med En flyktning
krysser sitt spor er de uden romanens karakter af opgør og næsten uden dennes
aggressivitet. Også hvis man ser på mellemliggende tekster om kombinationen
Nykøbing og Jante, finder man en større overbærenhed, for eksempel vedrørende biografen:
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“Det var inni en liten muggen kino
som stinket av støv og svette. Jeg
holdt på med det i fire endeløse år,
mens faren min stod ute i døren spjåket ut som malayisk fyrste for å lokke
folk inn på de usannsynlig idiotiske
forestillingene. Det viste seg senere at
jeg for resten av livet hadde fått nok
av kinoer. [...] Det var i den tiden han
lærte meg å sveise. Så kan du iallfall
noe, sa han og så mistroisk på meg.
Jeg syntes far var flott i uniformen
[...]”
(“- om galskapens utspring”, Verdens
Gang, 19/1 1951).

“For over femti år siden stod faren
min med sin store skjeggprakt og iført
strålende fantasiuniform og slapp
folk inn på en meget liten og meget
stinkende kino. [...]
Når forestillingen var over skulle
jeg gjøre regnskap. [...] Jeg ble hver
gang dypt forbauset: Jeg kunne jo
regne likevel. Far nikket anerkendende til meg og sa: Jo, en skal ha orden i
sakene.
Når jeg som voksen har vært på
kino [...] har jeg aldri gjenopplevd de
følelser jeg hadde når jeg som barn
kom ut fra min første kino. Ennu kan
jeg dårlig finne ord for dem. Det var
som det virket enda mer omveltende
å komme ut på gaten til de kjente
husene [...]”
(“Kinokvelder 1911”, Aktuell nr. 46,
9/11 1963).

Hvis man ser på teksterne som helhed, blandes både i 1951 og 1963 barnets
oplevelser med den voksne fortællers synspunkt; men forskellen er, at i 1951
dominerer det kølige og skeptiske tilbageblik, mens man i 1963 overvejende
tager del i barnets umiddelbare modtagelighed; seancerne er måske komiske,
men forlenes samtidig med en nostalgisk uskyld. Biografen er ikke et plagsomt
arbejdssted, men dagdrøm og flugt fra byens tryk. Også i beskrivelsen af faderen kan udviklingen spores: I de sene erindringsepistler er det umuligt at finde
en sætning, der udtrykker, at han skulle have næret mistro.
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Sømandstid og Newfoundland
Den halve snes tekster om sømandstiden og om månederne på Newfoundland fordeler sig jævnt over Sandemoses tid som medarbejder ved Aktuell. Man
genfinder i disse epistler adskillige detaljer fra tidligere artikler og fiktive tekster; men ingen af dem hentyder til et mord, således som det er tilfældet med
“Minner fra andre dager”, som er skrevet i 3. person (se p. 956-958).
Hvis man ser stort på den rækkefølge, som epistlerne er publiceret i, får man
et nogenlunde sammenhængende billede af Sandemoses færden i 1916-1917:
Første påmønstring i Ålborg forår 1916; på Newfoundland omkring årsskiftet; i
Spanien forår 1917; sidste afmønstring efterår 1917. Selv om det ikke drejer sig
om en kronologisk skildring af de cirka 18 måneder, er den præget af konsekvens,20 også sammenholdt med epistlerne om barndom og ungdom og disses
eftertryk på outsideren; for eksempel påmønstrer fortælleren, fordi han flygter
fra nederlag (“Den hvite barkentineren”, 16/5 1964), og han vender hjem i troen
på, at han nu kan imponere hjembyen (“Kjærlighet og tyfus”, 16/3 1963). De to
skildringer, der gives af tiden om bord på Ragnar av Gävle (“En avsport ungdom”, 16/2 1963, og “Den hvite barkentineren”) stemmer også overens, og svarer til Espens opfattelse i En flyktning krysser sitt spor.21
Hvad angår Newfoundland, afviger epistlerne i Aktuell på et par punkter fra
tidligere skildringer af opholdet dér. Der er tidligere redegjort for “Jul 1916” og
dens efterfølgere (se p. 601-605); i “Kranglefantene” (11/6 1960) omtales tømmerlejren kun én gang, og i stedet for den livsfare, som fortælleren i de tidligere selvbiografiske skildringer levede i, fordi han var ene mod alle, hører man
blot om “en plageånd”. Sandemose sørger i denne tekst for at skabe et nyt dramatisk højdepunkt fra Newfoundland: Det drejer sig hverken om rømning,
mord, eller anklagen for at være tysk spion, men om den overhængende fare for
at fryse ihjel (se også p. 91-92).
Hertil kommer at både “Jul 1916” og “Kranglefantene” korrigeres grundigt af
“Lang vandring” (4/1 1964), hvori fortælleren i et par uger strider sig frem i sydlig retning langs østkysten af
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Newfoundland og ankommer til St. John’s juleaften; efter et par dage i et fængsel med udmærket forplejning slipper han ud, finder et par småjobs i byen og
påmønstrer en skude medio januar.
Årsagen til at fortælleren overhovedet befinder sig på Newfoundland og er
henvist til vandreturens strabadser, fortælles der kun om indirekte: Han har
ingen papirer, og der var ting, han helst ikke ville fortælle om – hvilket i
sømandssammenhæng kun kan betyde rømning. Selve vandreturen kan
sammenlignes med Espens i En flyktning krysser sitt spor:
“Kysten kunde jeg ikke følge, fjellet
gikk ofte stupbratt ut i sjøen. [...]
Næste eftermiddag så jeg Cat Harbor
og kom dit om kvelden. [...] Langt var
det mellem bygdene, og hverken
mennesker eller dyr underveis [...] I
virkeligheten visstnok et fælt land,
fattig og nakent, men jeg gjenfant
Eventyrland der. For jeg var fri og
alene i verden mens jeg travet ivei,
akterut i verden var Rurik, Jante og
alle nederlag. [...] Du kan forlate dig
på at det var nok ingen stakkar som
lot oktoberregnet slå på sitt nakne
skinn [...]”
(En flyktning krysser sitt spor, 1933udg. s. 444-445, 1955-udg. s. 498).

“Jeg var sytten år, og fra min nuværende alder ser jeg ned gjennom de
mange årene med dyp undring over
hva et ungt menneske kan klare av
kulde, sult og anstrengelse når det er
helt og aldeles overlatt til seg selv [...]
Det var jo ingen vandring i rett linje
på en farbar vei, men rundt endeløse
fjorder og viker, over snaufjell og ad
lange omveier, med et bitende regn på
den nakne ryggen min. [...] De
lidelsene jeg må ha gjennomgått, – de
var glemt da de var over.”
(“Lang vandring”).

Selv om alder, landskab og vejrlig stemmer overens, har den ensomme vandretur forskellige forudsætninger i de to tekster; så selv om strabadserne er de
samme, er Espens lettelse ved friheden
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så stor, at han både under turen og i erindringen ignorerer sult og kulde. I epistlen er der ingen antydning af, hvilke fortrædeligheder fortælleren er rømmet fra;
han ved ud fra en nøgtern betragtning næsten 50 år efter, at vandringen må have
været næsten uoverkommelig, men en af pointerne i teksten er, at fysiske smerter glemmes hurtigt.
Denne sidste skildring fra Newfoundland 1916-1917 viser dermed endnu en
gang en ny vægtning i den personlige mytologi: Rømningen er med, omend kun
indirekte, men der er ikke et ord om tiden som skovhugger. I stedet bestræber
Sandemose sig på at overbevise læseren om, at nu skriver han sandheden om sin
tid på Newfoundland: “Dette med julenatten i et fengsel syntes jeg siden var litt
for teatralsk.” Hvilket altså er grunden til, at det aldrig før er blevet røbet; i alle
de mange år har fortælleren gemt på en hemmelighed, som læseren omsider får
del i. 22 Med tanke på at teksten sletter de dramatiske begivenheder, der fortælles om i “Jul 1916” og dens efterfølgende versioner, ender Newfoundland med
at være et sted, hvor den unge Sandemose kommer ud for nogle rent konkrete
besværligheder, der får en lykkelig afslutning.
De afsluttende ord i “Lang vandring” om sejladsen til Cartagena følges op
adskillige måneder senere i indledningen til “Fra vandreårene” (24/10 1964):
“Våren 1917 var jeg nokså lenge i Cartagena [...]” Epistlens titel giver indtryk af,
at fortælleren i en periode levede en fri tilværelse som vagabond eller lignende;
jf. novellen “En åpenbaring i Spania” (se p. 444-445), hvor jeg-fortælleren opholder sig i nærheden af Cartagena, før han drager ud på opdagelse i Spanien med
sin nye veninde.
Som årsag nævnes i “Fra vandreårene”, at han i Cartagena blev agterudsejlet
fordi han var fuld, mens bekendtskabet med de øvrige steder, der omtales i teksten, åbenbart skyldes tilfældigheder: “Siden tumlet jeg ut til Mallorca [...] efter
det til Ybiza [...]” På nogle punkter kan teksten ses som et sammenkog af tidligere tekster, både fiktive og tilsyneladende ikke-fiktive, og i forskellige sammenhænge er Ibiza og Cartagena nævnt p. 136, 220, 400-403, 444.
En korrektion af den personlige mytologi, der er lige så
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iøjnefaldende som ovenstående vedrørende Newfoundland, forekommer i forbindelse med Cartagena, der i Murene rundt Jeriko optræder i den følelsesladede
beskrivelse af fortællerens første (og sidste) oplevelse med en luder og hans hidtidige og efterfølgende kvindeopfattelse. I betragtning af hvordan der i bogen
lægges vægt på “vaksinasjonen i Cartagena” (s. 120) som en betydningsfuld
erfaring, er “Fra vandreårene” bemærkelsesværdig ubekymret i sin beskrivelse
af bordeller, og der er ingen hentydninger til en skelsættende episode i fortællerens liv.23 I stedet gives et billede af en ung mand med litterære ambitioner og
religiøse grublerier. Når stedet også nævnes i forbindelse med, at fortælleren var
personlig bekendt med gerningsmanden til “et uhyggelig drap”, er der reminiscenser af novellen “Et Minde” (se p. 219-221). – “Kjærlighet og tyfus”, som er
omtalt p. 40-41, danner overgangen til næste periode i Sandemoses liv, eftersom
den omhandler de første uger efter afmønstringen i efteråret 1917.
Før debuten; årene i København
Tiden inden debuten og som ung, fattig forfatter i København skildres i en
halv snes epistler, der fordeler sig jævnt 1958-1960 og 1962-1965. Hertil kommer
den allerede nævnte “En røst fra underverdenen”, der er skrevet i 3. person, og
små glimt i nogle få andre; inden for samme periode finder man nogle delvis
overlappende kronikker i Politiken og Berlingske Tidende.
I Mannen fra Jante skriver Espen Haavardsholm, at diverse ting ligger i halvmørke vedrørende tiden i København før debuten, og at Sandemose hen mod
slutningen af sit liv tænkte på at skrive en roman om disse år, eftersom han
havde fortiet så meget om dem (s. 142). Nogle af Aktuell-epistlerne om perioden
ville Sandemose – sin vane tro – sikkert have optaget i bogen; et par af dem
finder nu vej til Murene rundt Jeriko og Felicias bryllup, men bortset fra historien i
“En røst fra underverdenen” er der ingen afsløringer af dramatisk art.
Det er et gentaget træk i denne håndfuld tekster, at de allerede i de indledende sætninger placeres langt tilbage i fortællerens liv,24 og at de oftest omhandler
episoder, der kun
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strækker sig over kort tid. Set under ét giver de en skildring af Sandemoses liv
fra omkring 1918 indtil emigrationen, men vægten er lagt på de første år.
Hvis man endnu en gang ser bort fra tidspunktet for publiceringen af de
enkelte tekster og i stedet læser dem som en kronologisk historie om en ung
mand, der drømmer om at blive forfatter og efter mange prøvelser får medgang
i livet, ser man, at det er de tidligste år, der beskrives mest positivt – dvs. perioden før Fortællinger fra Labrador. Andres vidnesbyrd og Sandemoses breve og
dagbøger peger på, at hans tilværelse bestemt ikke var munter dengang; men
når han i en alder af cirka 60 ser tilbage på de første trængselsår i København,
fokuserer han oftest på detaljer, der rummer harmoni eller komik – samtidig
med at portrættet af den unge Sandemose (eller Axel Nielsen) dels rummer elementer af selvironi, dels er fyldt med kunstnerromantik. Kort sagt kan man
nemt få fornemmelsen af, at beskrivelsen i høj grad er betinget af, at jeg-fortælleren senere fik succes.
Komikken, selvironien og den intellektuelle hovedperson møder man i “Lyset
og skyggen” (6/2 1960), der tidsfæstes til 1918. Provinsboen er kommet til
København og har for første gang eget værelse; hvad han ikke aner er, at han har
lejet sig ind på et bordel, og at navneskiltene på de mange døre hentyder til
ludernes alias:
“Jeg undret fjernt på disse kvinnene som ikke hadde efternavn og tenkte visstnok noe uklart om kunstnernavn, men lot det ligge. [...] Jeg var
slett ikke blottet for erfaringer, men det som kan røre seg i en storby visste jeg bare om fra en noe svevende litteratur.”
En drøm er gået i opfyldelse, fortælleren nyder at kunne læse og skrive i fred,
og tilværelsen er strålende – indtil den dag politiet foretager razzia og han må
tilbringe en nat i arresten; tekstens komik bygger dermed på kontrasten mellem
storbylivets virkelighed og naiviteten hos den unge verdensfjerne, og episoden
genkaldes nu mange år senere “med et vemodig smil”.
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Oplevelserne i København sættes oftest i relation til fortællerens logi; i “Lyset
og skyggen” drejer det sig om Helgolandsgade, i “Ungt møte” om Gadesgade.25
Også heri er der et nostalgisk skær over den fjerne fortid; fortælleren bor på “en
hyggelig kvist” i den stilfærdige gade, og det er søndagsmorgener med varme
rundstykker og fredelig avislæsning, der dominerer indledningen. Endnu en
gang er der et billede af den unge kunstnerspire – uden oplysninger om eventuelle refuserede manuskripter eller arbejdsvanskeligheder: “Jeg har skrevet
utrettelig siden jeg var åtte år.” Forfatterambitionerne kan imidlertid ikke helt
overdøve den indre røst om, at ordentlige mennesker skal være beskæftiget med
praktiske gøremål (se også p. 377-378), så fortælleren har lommerne fyldt med
isenkram. – Se endvidere p. 797-800 hvad angår “Ungt møte” og tekstens efterfølgende anvendelse i Murene rundt Jeriko.
I “Karusell-sveiveren Arnström” (15/12 1962) bor fortælleren i “en trang
slumgate” i København, og diverse andre detaljer i teksten har umiddelbart en
lige så negativ karakter – for eksempel “den ødeleggende depresjonen”,
“voldsom arbeidsledighet”, “et fortvilet håp”, “druknende som grep efter halmstrået”, “gården var gammel og dypt forfallen”. Men når fortælleren ser tilbage,
husker han desuden sine digterdrømme; og fattigdommen forbindes ikke med
sult og anden elendighed, men med hjælpsomhed og medmenneskelighed hos
Arnströms, der ikke vil smide deres logerende på gaden, selv om han ikke kan
betale lejen. Erindringsepistlen bliver til et mini-portræt af det fattige, men
stræbsomme ægtepar, og bortset fra at det erotiske indslag mangler, er stemning
og tidsbillede nogenlunde som Erlings beretning om ægteparret Pedersen i
Varulven, inklusive fortællerens senere pilgrimstur til stedet. Et nostalgisk glimt
af København i 1920’erne dukker også kort op i “Kirken og Minefeltet” (9/4
1960), når fortælleren “med et smil” husker folks reaktion på nogle malede striber på kørebanen i krydset Amagertorv-Købmagergade, “de første forsøkene på
trafikkregulering”.
Mens København i de tidlige 1920’ere således forlenes med et varmt skær, er
der ingen blide følelser over for Nykøbing i samme
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tidsrum. Lykkefølelsen hos den unge forfatterspire, mens han sidder og skriver
ensom i en jordhule eller i en skov, stilles op mod Jantes forfølgelse og banale
krav i “Det asociale menneske” (22/12 1962; tidligere formuleret bl.a. i mindeartiklen om Johannes V. Jensen, se p. 127-128, 938-939), og byen får også sin
bekomst i “For lenge siden” (1/5 1965). Vedrørende privatlivet i det omtalte tidsrum hører man i sidstnævnte, at fortælleren er gift, har to små børn, og at familien lever kummerligt. På to punkter er der tale om en håndsrækning fra byens
side: En kontant sum på 10 kroner fra menighedsrådet og et tilbud om en bibliotekarstilling. Men at pengene kommer fra kirkeligt hold krænker fortællerens
stolthed; og en tilværelse som bibliotekar går på tværs af hans digterambitioner.
Afslaget repræsenterer et sammenstød mellem to diametralt modsatte holdninger: Jante-ideen om at fast arbejde er det eneste hæderværdige – og opfattelsen af digtning som “urokkelig skjebne”. Desuden er der to underliggende
strømme, eftersom byen må se på den fattige unge familiefar som et uansvarligt
individ, når han siger nej til dens hjælp – og byen står for alt det, han vil kæmpe
sig fri af.
Som det ofte er tilfældet i epistlerne, trækkes en linie fra en gammel episode
op til nutiden, og aggressionen over for Jante er højst levende i denne tekst, som
er den femtesidste, Sandemose når at offentliggøre. Der er en understregning af,
at han i de følgende år faktisk klarede sig på egen hånd, samtidig med at det
postuleres, at det gamle indtryk af ham (som dum, storsnudet osv.) ikke desto
mindre blev hængende i byen; Jantes anti-kunstneriske holdning er uforandret
gennem mere end 40 år.
Eller er den? Bortset fra slutningen kunne epistlen nemt være af ældre dato,
men de sidste linier har gennem perfektumformen karakter af et p.s. og kan kun
ses som et karatehug:
“Jeg er nettopp blitt feiret over all måte i min barndoms by, de flagget
med norske og danske flagg i byen og på havnen, men alt kommer for
sent i vårt liv.”26
En ny og uventet oplevelse i Jante, der hylder det berømte
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bysbarn; men fortællerens bitterhed er blevet for grundliggende til, at han kan
glæde sig ordentligt over denne gestus, hvilket ikke mindst viser sig i tekstens
struktur; for Nykøbings Sandemose-arrangement primo marts 1965 giver jo ikke
anledning til en epistel om gensyn og festivitas, isprængt en enkelt sætning om
gamle modsætninger. I stedet er det sidstnævnte, der dominerer enhver tanke
om byen, og den nylige oplevelse komprimeres til tre linier.
Aktuell-epistlerne er ikke meddelsomme om årene omkring debuten, men et
par kronikker i danske dagblade meddeler nogle detaljer. Glæden ved at se det
første eksemplar af Fortællinger fra Labrador beskrives i “Goethes katt” (Berlingske
Tidende, 12/12 1964) som “et sinnssykeanfall”, men episoden er ellers kun startskud til, at en glemt erindring om et bogbinderis fadæse med at blande arkene
fra to forskellige bøger dukker op til overfladen, og den debuterende forfatters
fattigdom sættes i relief af, at han ikke havde råd til en telefonopringning for at
gøre forlaget omærksom på den fatale fejl. I “Stilhed i en port” (Politiken, 3/8
1963) omtales kort “mine svake bøker i 20-årene”, og “Undergangsmenneske”
(Aktuell nr. 9, 27/2 1965) omhandler anonyme breve fra en genbo, der har skrivekløe og er misundelig, fordi Sandemose har haft “litt medgang”; medgangen
er imidlertid så lille, at teksten ikke fortæller om den, men om talrige refuserede
manuskripter og fattigdom, der gør det nødvendigt for fortælleren at stjæle
papir på avisredaktionerne.
“Slaven fra Sumeriens Land” (5/12 1959) er en af de få erindringsepistler, der
dækker en længere periode, nemlig Sandemoses ansættelse ved Glyptoteket.
Fortælleren præsenterer sig her som forfatter til to bøger, mens den planlagte nr.
3 smuldrer på grund af det monotone arbejde som kustode, hvor kun smuglæsning om kunsthistorie og arkæologi sætter lidt kulør på tilværelsen. Teksten
giver et billede af en ung forfatter, der i en tid med udbredt arbejdsløshed ganske vist kan opfylde sine forpligtelser som familieforsørger og i omverdenens
øjne er respektabel – men samtidig er han i fare for at miste sin kunstneriske
drivkraft og oparbejder derfor en stigende aggression
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mod det etablerede samfunds normer. Enden på historien bliver, at han en dag
siger op og efter en pludselig indskydelse henvender sig til Edvard Brandes, der
formidler, at den unge forfatter seks uger senere befinder sig i Canada – underforstået at han efter to spildte år forsager den trygge økonomiske baggrund og
kaster sig ud i eventyret. Omsvinget hen mod slutningen af teksten skal dermed
give indtryk af en kunstner, der – ligesom i “For lenge siden” – nægter at lade
sig underkue af snusfornuftig og snæver tankegang.27
De sidste par Aktuell-tekster om Sandemoses liv i 1920’erne indeholder ingen
dateringer og kan kun tidsfæstes ud fra bibliografien. “Ravnene i Tower” (26/11
1960) indeholder en snes linier om Sandemoses bidrag til en konservativ valgavis i 1929 (se p. 366-373), og “Møte med en vismann” (2/2 1963) giver et miniportræt af Anders Vigen, daværende redaktør på Berlingske Tidende. Heri beskriver Sandemose sig selv som “stående i en slags lære” hos Vigen og nævner, at
en artikel om tyrkisk udenrigspolitik blev trykt med Sandemoses signatur, fordi
der ikke var meget at rette i den (jf. p. 367-368). Epistlens fortæller beskriver sig
selv som en ung mand, der står lidt famlende over for tilværelsen og sine evner
som skribent, men som møder en ældre vismand, der viser ham tillid og stilfærdigt skubber ham i den rigtige retning (jf. ovenfor om Edvard Brandes).
Dele af “Møte med en vismann” anvendes i “Et mord i København” (Politiken,
21/2 1963), hvor det ikke alene er Vigen, men også Kai Flor, der protegerer
Sandemose – begge redaktører ville være ukendte for de fleste norske læsere,
men de danske kender i 1960’erne sikkert Flor bedre end Vigen. Arbejdet for
Vigen får en humoristisk drejning, idet fortælleren nu ikke er “en slags håndlanger”, men “en slags slave”, og artiklen om Tyrkiet bliver i denne version trykt
med Sandemoses initialer under, “kanskje fordi Anders Vigen ikke ville ha skyld
for den.” Da hele epistlen “Møte med en vismann” senere trykkes som kronik i
Berlingske Tidende, 1/11 1964, bibeholdes Aktuell-formuleringerne om Vigen,
mens en af de få tilføjelser drejer sig om Flor.
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Canada
Rejsen i 1927-1928 optræder kun i to sene Aktuell-epistler. “Morderjakt” (15/2
1964) har umiddelbart ingen forbindelse med tidligere tekster om Canada, mens
“Prærien – for lenge siden” (23/1 1965) har karakter af en opsummering.
Titlen på “Morderjakt” hentyder tilsyneladende til jagten på manden, der kidnappede Charles Lindberghs søn. Fortælleren skal i tog krydse grænsen mellem
USA og Canada, og efter at politiet har sikret sig, at ingen mistænkelige passagerer er med, er han vidne til en gådefuld hændelse:
“[...] noe ble slengt med stor kraft ut fra et kupévindu et stykke til venstre. Det var en middels stor slegge [...] Jeg så plasket som straks ble slettet ut av strømmen. På det lyse skaftet hadde jeg sett at sleggen var ny.”
Ræsonnement blandes med fantasi: Det er åbenbart planlagt, at mukkerten
skal forsvinde, og manden, der kaster den, skiller sig på denne måde af med et
mordvåben; hvilket vil sige, at mens politiet er på udkik efter én forbryder,
befinder en anden sig på toget.
At episoden fortsat optager fortælleren så mange år efter ses af tre ting. For
det første har han “for et dusin år siden” helt bevidst købt en mukkert mage til
den, han så forsvinde i floden; for det andet er det en tilfredsstillelse for ham, at
han og morderen er de eneste, der ved, hvor mordvåbnet befinder sig; og for det
tredje kan han forestille sig morderens “tause triumf”, da det står klart for ham,
at politiet ikke har fattet mistanke. Titlen spiller dermed også på fortællerens
spekulationer, når han leger detektiv.
Epistlen er fyldt med atmosfære og fortællerens indlevelse, men Sandemose
sjusker unægtelig med nogle detaljer i denne dokumentariske mini-krimi fra
erindringsposen. Det første væsentlige punkt bliver årstallene – eftersom forfatteren ellers altid tidsfæster sin rejse til Canada og USA til 1927-1928, hvorimod
kidnapningen fandt sted i 1932. Et forsøg på at gøre det hele
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mere spændende ved at koble den personlige oplevelse sammen med en begivenhed, der vakte enorm opsigt i offentligheden?
Men også på et par andre punkter er forløbet uklart: Da toget passerer grænsen, befinder en jernbanefunktionær og fortælleren sig i bagagevognen; da det
går op for fortælleren, at toget har passeret grænsen til Canada, forlader han sin
kuffert og sætter sig tilbage i kupéen, uden at der er antydning af, at han har kikket ud ad vinduet. Alligevel hedder det efterfølgende, at iagttagelsen af mukkerten sker fra bagagevognen, og at mordvåbnet kastes ud “på grensen mellom
to land”.
Resultatet er, at hverken kronologi eller geografi giver megen mening – samtidig med at man måske vil undre sig over, at en morder overhovedet vil tage et
sådant bevis på forbrydelsen med sig på toget i stedet for at skille sig af med det
tidligere. Hvordan kunne han være sikker på at finde en kupé, hvor han kan
sidde ene mand? – og er fortælleren ikke for tidligt på den, når han forestiller sig,
at forbryderen triumferer allerede, “da toget løsnet bremsene” fra Buffalo, og
han endnu ikke er sluppet af med mukkerten?
Medmindre der overhovedet ikke er tale om sjusk, men om en velstruktureret
novelle, hvori jeg-fortælleren har en mørk side af sig selv, som han ikke vil vedstå.
Tilsyneladende er fortælleren bare en pligtopfyldende passager, der kort før
Buffalo begiver sig ud til sin kuffert i bagagevognen for at være parat ved toldeftersynet. Men det er der ingen, der har bedt ham om – og det falder ham ikke
ind, at han vel burde få selskab af adskillige andre rejsende. Han forklarer sin
handling med, at han vist altid har været “nokså åndsfraværende”; men han har
dog fra sin avislæsning hæftet sig ved, at der er skrap bevogtning af grænsen på
grund af jagten på Hauptmann.
Hauptmann omtales som manden der “hadde kidnapped barnet til
Lindbergh”, og fortælleren ruster sig med beviser for, at han “ikke hadde tatt
Lindberghs barn”. Det drejer sig altså om jagten på en kidnapper; alligevel er det
betegnelsen på en anden forbryder, der nævnes, når fortælleren omtaler det
pudsige i, at ingen finder på at gennemsøge bagagevognen: “Ikke det snedigste
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politi forestiller seg at en morder sitter midt på golvet i bagasjevognen.” Et andet
substantiv skal også nævnes: Man ville forvente, at mukkerten omtales som mor derens ejendel, men det drejer sig om “flyktningens”, hvorved vi er ovre i en species, der er typisk Sandemose.
Det næste påfaldende punkt er denne mukkert. Det siges ikke, hvor langt væk
fortælleren er, da han ser den blive kastet, men han må under alle omstændigheder befinde sig i en anden togvogn, og det burde komme som en overraskelse
for ham at se den ryge ud gennem vinduet. Alligevel har denne “nokså åndsfraværende” person tilstrækkelig åndsnærværelse og tilstrækkelig gode øjne til
at opfatte, at den er ny; og vedrørende størrelse og anvendelsesmuligheder hæfter han sig først kun ved én ting: “[...] en av de som ikke er større enn at en kan
bruke dem som håndvåpen.” Men det er næppe den mest indlysende brug, der
falder én ind i forbindelse med mukkerter.28 Først derefter tænker han på, at den
kan bruges til at slå sten i stykker med – men hvis dette har været hensigten, er
der ikke megen logik i overvejelsen, om der “til og med kunne finnes spor på
den”, for spor efter sten på en mukkert er ikke særlig mistænkeligt.
Og hvis man først er inde på den tanke, at fortælleren ikke kun er den pæne
rejsende, er der et par andre af hans reaktioner, der også forekommer påfaldende. Hvorfor senere købe en af præcis samme type? Hvordan kan han være overbevist om, at ingen andre har set ud ad et vindue og lagt mærke til hændelsen?
Og hvorfor nævne morderens følelse af triumf i sammenhæng med Hamilton?
Men tidligere i epistlen er det nævnt, at fortælleren skal af i Hamilton – uden
nærmere forklaring på, hvad han skal dér, og selv om Hamilton vitterlig er en
station på Buffalo-Toronto-linien, forekommer den første stavelse i stednavnet
efterhånden påfaldende.
Konklusionen bliver, at når han så let kan forestille sig mukkertmorderens triumf, skyldes det, at fortæller og morder (offer: ukendt) er én og samme person;
i stedet for at se fra en vis afstand, at mukkerten er ny, ved han det; og når “han
og jeg” er de eneste, der ved, hvor mukkerten havnede, skyldes det, at

985
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 18: De sidste år

han efterfølgende føler sig sikker på, at togpersonale eller politi ikke modtog
oplysninger fra andre passagerer om den usædvanlige hændelse.
Dermed giver den uklare kronologi og geografi mening. Fortælleren har forladt sin kupé, hvor han sidder alene, for ikke at blive forbundet med mukkerten,
hvis den uheldigvis skulle blive fundet dér. Den tilsyneladende uskyldige sætning om, at politiet “ikke fant en mann som åpenlyst satt og røkte snadde på kofferten sin” er hans lille hoveren over at have vundet. Stående i bagagevognen ser
han for sig, hvordan mukkerten snart forsvinder ned i vandet, og går tilbage for
at slippe af med bevismaterialet, endnu mens toget befinder sig på broen.
Epistlen fortæller også om en anden gådefuld hændelse, nemlig den døde
hare, som fra broen langes ind i bagagevognen til jernbanefunktionæren. Haren
har ikke noget at gøre med fortællerens tvedelte personlighed, men inden for
tekstens ramme skal den henregnes til den del af dyreriget, som hyppigst forekommer i krimi-litteraturen – red herring; det drejer sig med andre ord om at
introducere et islæt, der er så gådefuldt, at læserens opmærksomhed rykkes væk
fra det egentlige.
Epistlen fungerer dermed på to planer. Hvis man ikke hænger sig i et par
uklarheder eller årstal, kan den læses som en spændende erindring fra
Nordamerika. Hvis man gerne vil have sammenhæng i de halvkvædede viser,
bliver teksten en krimi-novelle, hvis fortæller lider af blackout a la John Torson
(her diskret kaldt åndsfraværelse); ligesom John Torson forbavset opdager, at
han er i besiddelse af en mystisk hestesko, har fortælleren i toget opdaget, at han
slæber rundt på en hammer, hvorefter han tager sine forholdsregler; ligesom
John Torson og Jørgen Haukli vil han gerne lege detektiv, og han minder desuden om disse ved at nærme sig sandheden om sig selv og derpå stoppe op, når
erkendelsen bliver for farlig – konklusionerne må læseren stå for.
I sidste ende hentyder titlen til, at fortælleren er på jagt efter sig selv, men
fremlægger beviserne og undlader opklaringen; jf. også “Fluene summer” (p.
686-689), som ganske vist ikke er skrevet i 1. person, men hvor hovedpersonens
tankereferat
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efterhånden indeholder så mange belastende ting, at læseren til sidst vil udpege
ham som morder. Forskellen i teknikken er, at i den tidligere novelle er virkemidlerne det suggestive ordvalg, mens “Morderjakt” er holdt i en nøgtern stil.
“Prærien – for lenge siden” indeholder i første halvdel nogle glimt, der ligger
tæt op ad beskrivelsen i de noveller og artikler, der fulgte i kølvandet på rejsen
i 1927-1928 (se kap. 12). Fortælleren koncentrerer sig om de ensomt beliggende
gårde med store marker; ud fra epistlen får man det indtryk, at han i adskillige
måneder har været ansat på en farm, eftersom han både fortæller om efterårets
høstarbejde og vinterens hestepasning. Som angivet i titlen lægger han desuden
vægt på tidsperspektivet og inkluderer et par episoder af lettere wild west-agtig
karakter, samtidig med at han forestiller sig, hvordan der nu er motorveje, hvor
han i sin tid red af sted. Denne del af teksten har et ret neutralt præg, måske med
en let glans af eventyr, fordi miljøet nu formodes at være forsvundet.
I den anden halvdel af teksten kommer fortælleren ind på den immigrantproblematik, som mange af de ældre tekster også berører, men her er indfaldsvinklen mere personlig, idet der postuleres en tidlig spaltning mellem Danmark
og Norge – og Canada som den tredje mulighed.29 Som i de tidligere tekster er
det den manglende mulighed for at identificere sig med sprog og kulturmiljø,
der er immigranternes ulykke, dvs. at fortælleren i tide opdager, at Canada ikke
duer for ham. Når anstødsstenen for ham er “mangelen av et kulturmiljø”, dækker epistlens indhold i mindre grad Ross Dane end de to følgende Canada-bøger,
og sætningen “Du som emigrerer velger den billigste utvei til å gjøre deg ulykkelig” er John Torsons konklusion.
1930’erne
Antallet af epistler, der udelukkende handler om 1930’erne, er stærkt begrænset. Oftere drejer det sig om, at en episode fra tiåret er udgangspunkt for generelle betragtninger, eller at den nævnes i et længere tidsperspektiv.
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Emigrationen spiller kun en meget beskeden rolle i disse erindringstekster.
Som det er tilfældet både i sørlandsbrevene og i Årstidene, hedder det også i
Aktuell, at der aldrig har været tale om at fortryde valget af Norge
(“Morgenstund”, 27/7 1963), og ligesom i den ovenfor nævnte “Prærien – for
lenge siden” fremstilles de første 30 år i Danmark, som om Sandemose lige fra
barndommen halvvejs følte sig som nordmand.30 At det drejede sig om et valg,
fremgår desuden af, at det i “Morgenstund” hedder, at dette valg blev truffet i
kølvandet på succes i Danmark; dette stiller i sig selv hans beslutning i et fordelagtigt lys, og som en understregning af, hvad der ikke drev ham til at emigrere,
omtales to utvivlsomt fiktive danske forfattere, hvoraf den ene føler sig miskendt i sit fædreland og den anden er træt af Danmark. – Ellers omtales emigrationen kun i en af de sidste epistler, “Reke-cocktail” (10/4 1965), hvori en episode kort efter ankomsten til Norge er udgangspunkt for en diskussion af alkoholpolitik i de skandinaviske lande (se p. 810-811, 1021).
Oplevelsen i “Spor i sand” (13/8 1960) er tidligere omtalt (p. 135-137). Heri
angives fortællerens alder til lidt over 30, så ifølge Sandemose-mytologien foregår epistlen kort efter emigrationen – i Murene rundt Jeriko er tidsangivelsen “en
av somrene straks efter at jeg bosatte meg i Norge” (s. 116). Der er imidlertid
intet i epistlen, der direkte hentyder til 1930’erne, og beskrivelsen af den unge
forfatter, der trives i selskab med sig selv og sit flittige skriveri, minder om stemningsbilleder fra de tidlige 1920’ere, bortset fra at økonomiske problemer ikke
nævnes. Indirekte fremgår det, at fortælleren er enlig, så sammenlignet med
andre epistler om perioden, hvori Sandemose nævner kone og børn, rummer
“Spor i sand” en påfaldende korrektion på dette punkt.
1938-rejsen berøres i fire epistler, som alle indsætter de omtalte episoder i et
videre perspektiv. Indledningen til den første af dem opsummerer teknikken:
“Det er så meget som kommer i annet lys når årene er gått. Eller du ser det fra
helt andre vinkler.” (“Angiveren”, 3/1 1959).
“Angiveren” skildrer en hidtil ukendt person i dramaet fra
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1916, en fisker der ene af alle på den lille ø er villig til at forråde rømningsmanden for at få udbetalt den lovede dusør. Resultatet er, at den pengegriske bliver
en udstødt og endnu er det mere end tyve år efter, da fortælleren vender tilbage
til stedet.
Når det hele er foregået for så længe siden og så langt væk, skulle man tro, at
fiskerens rigtige navn godt kunne røbes, men fortælleren er nænsom: “Vi kan
kalle ham Julius.” I sammenhæng med at der er penge involveret i affæren, er
der ikke langt fra Julius til Judas; og selv om fortællerens skæbne ikke bliver som
hovedpersonens i evangelierne, er han ved tilbagekomsten i den tilgivendes
rolle: “Det var jeg som måtte be for ham. [...] En får det bedre når en ikke lengre er en stor hater.”
Epistlen giver dermed dels en skildring af fortælleren, dels af det tætte lille
samfund. Desuden føjer den en detalje til rømningsmandens situation anno
1916, eftersom han oprindelig har planer om at tage videre til Canada – jf.
Espens forsøg på at komme med damperen fra Port aux Basque (En sjømann går
i land, s. 43). At fortælleren desuden mister sit ur, kan muligvis sættes i forbindelse med, at Espen efter mordet på John Wakefield tager dennes, men i
“Angiveren” fokuseres udelukkende på, at det drejede sig om forældrenes konfirmationsgave.
Også “Perspektiver” (10/11 1962) meddeler noget hidtil ukendt om fortællerens liv, i dette tilfælde et ophold på Nova Scotia. Hverken i 1938-artiklerne eller
i Årstidene er der ét ord om øen som mellemstation på turen tilbage til Europa –
rent bortset fra at episoden angives at have fundet sted i vinteren 1938-1939,
mens hentydningen andetsteds til “mine dengang åtte og tredve år” nødvendigvis må betyde vinteren 1937-1938. Først og fremmest forekommer epistlen at
bidrage til Nova Scotias gådefulde placering i forfatterskabet (jf. kap. 14 note 8).
Beskrivelsen af stedet er præget af opremsninger. Nova Scotia er “væte, søle,
mørke, mjauende storm rundt husknutene”. Ikke nok med at stedet er så trøstesløst, fortælleren iagttager losningen af nogle søsyge og elendigt udseende
slagtekalve, hvilket forstærker hans “hjemløshet, ensomhet, venneløshet, en
susing i
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sinnet som av skjebne, en drepende visshet om alle tings tomhet [...]”
Kreaturernes skæbne bliver et billede på barbari og en bekræftelse på altings
meningsløshed. På det personlige plan opfatter fortælleren (anno dengang) sig
som en taber; i politisk sammenhæng bliver Nova Scotia-oplevelsen et billede på
den kommende verdenskrig, og fra 1962-perspektivet inddrages Cuba-krisen
som eksempel på livstruende sabelraslen i samtiden.
Også i den tidligere omtalte “Skjebnetro” sættes en oplevelse i det fremmede
efterfølgende i forbindelse med krigen, der bryder ud kort efter (se p. 588-590).
I “Skjebnetro” drejer det sig imidlertid ikke om at skildre et helt nyt træk fra rejsen, men om at tilfile en episode, der tidligere er berettet om, og indsætte den i
en ny sammenhæng. – Endelig har, som tidligere nævnt, et af de 11 afsnit i
“Møter du minnes” baggrund i 1938-rejsen.
I betragtning af at Sandemose i 1930’erne altid var god for en artikel eller et
indlæg, hvori han inddrog sin egen person (psykoanalyse, stridigheder med en
husvært, forlagsbataljen omkring En flyktning krysser sitt spor, Norsk Forfatterforening, Hambro-sagen...) fremstår perioden i disse epistler som en ret fredsommelig tid. Bølgerne er næsten blevet til havblik.
Harald Grieg nævnes kun som biperson i en episode med en forskruet journalist. Tidspunktet er først i tiåret; indirekte fremgår det, at der består et tillidsfuldt forhold mellem forfatter og forlægger; sidstnævnte er yderst hjælpsom og
tager sig tid til at hjælpe den unge forfatter ud af en uforskyldt kattepine (“Flere
slags plimsollere”, 2/1 1965). At Sandemose ikke har til hensigt at rippe op i
noget som helst, ses af henvisningen til “Gyldendal der mine bøker dengang
kom.” Formelt er der ikke noget i vejen med ordvalget, men det reelle indhold,
der ligger bag sætningen, er forlagets udgivelse af En sjømann går i land, refuseringen af En flyktning krysser sitt spor, og udgivelsen af den norske Klabauter mannen som et plaster på såret.
Men altså ikke et ord, der kan forbindes med opgør og udfald i aviser eller
Fesjå (for slet ikke at tale om Sandemoses raseriudbrud i breve fra dengang). I
nekrologen over Sigurd Hoel omtales Hoels virksomhed som konsulent ved
“landets største forlag”, men den gamle affære får kun følgende omtale:
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“Som en bisetning får jeg lov å si at da Hoel og jeg omkring 1934 en tid
var offisielle uvenner gjaldt det en refusjon, men han var ikke mester for
den. Vi ble snart venner igjen privat, og efter en tid gad vi heller ikke
være uvenner offisielt.” (“En dag i oktober”, 22/10 1960).
Sandemoses taknemmelighed for Hoels indsats gennem mange år er tydelig i
nekrologen, men han går let hen over den gamle affære ved at undlade at
nævne, hvem der stod bag refuseringen. En bidsk kommentar, men uden
opremsning af navne, finder man kun i “Charlie Chaplin” (21/11 1964), hvor det
er den aldrig tilbagekaldte eksklusion af Kunstnerforeningen, der optager
Sandemose – eftersom den hindrer ham i at være til stede ved foreningens fest
for Charlie Chaplin.
Den langstrakte og udmattende Hambro-sag er en anelse mere levende – hvis
man ser på ordvalget, for den optræder kun i to epistler og helt en passant. I “Et
brev” hedder det, at C.J. Hambro skaffede Sandemose
“en myklelignende publisitet fordi han ikke syntes jeg var blitt tilstrekkelig kjent i forveien. [...] En nu aldrende professor skal ha uttalt at
Hambro hadde løgnen som legemsfeil, og som en helt annen har uttalt
overtar jeg gjerne denne injurie hvis den aldrende professor ikke vil stå
ved den.” (29/10 1960).
Et andet udfald finder man i “Vi arme menn” (27/6 1964), hvori Hambro ironisk kaldes en ekspert i at opspore pornografisk litteratur.
I betragtning af 1930’ernes omvæltninger, besværligheder og litterære sejre er
skildringen af tiåret både stilfærdig og lidet omfangsrig; i tillæg til de allerede
omtalte epistler er der korte henvisninger til perioden i fem andre, men uden at
særlig væsentlige ting nævnes. 31 Bortset fra de to allerede nævnte
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afsnit i “Møter du minnes” – de glade 10-årige piger en 17. maj og synet af et par
mørke caribiske øjne – er der er en kølig distance over tilbageblikkene.
Fortælleren er langt mere optaget af årene med de uopfyldte forfatterdrømme –
og som helhed af perioden op til emigrationen – end af sit litterære gennembrud.
På ét punkt er disse tekster også langt mere anonyme end teksterne om
1920’erne, der oftest stedsfæstes – det er for eksempel umuligt at få et indtryk af
Oslo i 1930’erne ud fra epistlerne.
Anden verdenskrig
Epistlerne om Sandemoses liv under anden verdenskrig udgør en halv snes
stykker og stammer hovedsagelig fra perioden 1962-1965. I kap. 16 er der redegjort for de af dem, der sammenlignet med andre tekster giver varierende versioner af Sandemoses flugt til Sverige og af tilværelsen som flygtning. Hertil
kommer nogle stykker, der supplerer billedet.
Bortset fra skildringen i Det svundne er en drøm berører Sandemose sjældent
perioden umiddelbart efter besættelsen, men omkring en tredjedel af “Tilfellet
Wennerström” (30/5 1964) fortæller om en personlig oplevelse fra sommeren
1940.
Udgangspunktet for epistlen er den i sin tid meget omtalte retssag mod Stig
Wennerström (oberst i den svenske hær), der havde været sovjetisk agent og
blev arresteret i 1963. Sandemose pejler sig ind på generelle ting vedrørende
spioner og landsforrædere og tager derefter springet til sommeren 1940 og et tilfældigt møde med en gruppe unge, der i kølvandet på tyskernes magtovertagelse drømmer om “utrensking” og gode stillinger til sig selv. Strengt taget er
omstændighederne vidt forskellige for Wennerström og flokken af de småtbegavede unge mennesker, men tekstens ærinde er at beskrive opportunister,
hvorefter Sandemose kredser om sine ofte udtrykte tanker om, at besættelsen
ikke mindst betød, at dumheden blev sluppet løs i Norge.
Også i “Kappløpet i grisebingen” (15/6 1963) er det en aktuel sag, der bringer en gammel erindring frem. Epistlen er en af de mange fra 1963, der omtaler
Schnitler-sagen i Bergen – eller
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rettere sagt pressens dækning af den – og redegør for, hvorfor Sandemose ikke
vil bidrage til debatten med indlæg i Dagbladet. Med sin forklaring griber
Sandemose tilbage til 1941 og chefredaktør Einar Skavlans afvisning af
Sandemoses tilbud om at skrive i Dagbladet efter Gestapos arrestation af Johan
Borgen og redaktør Gunnar Larsen: “Han trodde jeg ville benytte anledningen
til å overta efter både Larsen og Borgen nu da de inntil videre var uskadeliggjort.
[...] Skavlans infame beskyldning mot meg for landssvik glemte jeg ham naturligvis ikke [...]”
Henvisningen til det gamle tilbud og Skavlans afslag optager kun halvdelen
af denne epistel, men gennem at inddrage episoden får Sandemose Dagbladet til
at fremstå som en avis med en mangeårig mangel på vederhæftighed; dette er
det aktuelle sigte med teksten, eftersom en af avisens medarbejdere efter
Sandemoses mening skriver horrible artikler om Schnitler-sagen. Hvis man tillige læser “Kappløpet i grisebingen” ud fra, at den skal give et billede af fortællerens holdning i de første krigsår, er den en blanding af beskedenhed og patriotisme. Den første egenskab kan læses ud af Sandemoses ord om, at han aldrig
har haft anlæg for journalistik; den anden ud af, at han udtrykker, at han antagelig ville “blitt sendt på Grini temmelig omgående” – hvilket betyder, at han i
1941 har kalkuleret med den overhængende risiko for arrestation, men alligevel
gerne ville gøre en indsats. Lidt mere uklar er sætningen om, at Sandemoses
“holdning til okkupasjonsmakten var kjent” – den kan naturligvis have været
kendt af venner og kolleger, men den fremgår overhovedet ikke af de tekster,
som Sandemose offentliggør efter april 1940. Avislæsende Quisling-myndigheder skal tilbage til artikler i 1930’erne (heraf nogle stykker i Dagbladet) for at
finde ud af Sandemoses standpunkt.
Flugtskildringen i “I samme båt” (11/7 1959) er behandlet p. 639-641; i forbindelse med relationer mellem svenskere og norske flygtninge er et par andre
epistler omtalt sammesteds. “Din neste og de andre” (17/1 1959) drejer sig derimod udelukkende om forholdet nordmænd imellem, og tekstens indhold peger
i retning af Sandemoses ofte gentagne løfter om, at Inferno ville komme til
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at indeholde en masse sprængstof: “Flyktningene imellom var det mindre tale
om vennskaper enn om hvem som avskydde hverandre minst. Det var hundrer
av oss som måtte revidere gamle – formodede – vennskaper [...]”
Fortællerens revidering går ud på at inddele venner og bekendte i tre grupper,
og fremtidigt venskab/bekendtskab kommer til at afhænge af, om det pågældende navn står på liste 1, 2 eller 3 – henholdsvis dem, Sandemose vil opsøge,
mennesker der kan opsøge ham, og endelig “de som kunne spare seg ethvert
forsøk på å nærme seg meg for resten av livet.” Listerne noteres med sirlig skrift,
så der er tale om en velovervejet handling, ikke affekt eller fuldskab.
Tid og sted angives allerede i de første linier. Denne statusopgørelse foregår
nogenlunde midt under krigen – hvilket må betyde på et tidspunkt mellem sommeren og efteråret 1942, afhængig af om der tænkes på anden verdenskrig som
helhed eller krigen regnet som besættelsen af Norge; under alle omstændigheder drejer det sig om en periode, som andre tekster har beskrevet som værende
præget af dyb depression. Sandemose sidder på et hotelværelse i Stockholm,
dvs. at han endnu trekvart eller et helt år efter flugten ikke har noget eget hjem.
Epistlen er udformet, så den dels pirrer læserens nysgerrighed, dels giver indtryk af, at episoden efter mange år stadig står som noget afgørende i fortællerens
liv.
Den første virkning opnås i et par tempi; det hedder, at der også kunne have
været tale om en fjerde gruppe, men at Sandemose kunne de få navne udenad
og nærede afsky for at skrive dem. Hermed er det op til læserens fantasi, hvad
denne gruppe skulle stå for – gruppe 3 skal jo ud i kulden, så hvis det drejer sig
om en yderligere grad af antipati, kan læseren, hvad angår gruppe 4, forestille
sig senere hævntogter, opgør i pressen eller lignende. Eftersom der ikke er
nogen holdepunkter, er der frit slag for gætterier.
Dernæst vil læseren kikke efter navne, for ikke mindst gruppe 3 forekommer
jo at være interessant; det er den mest talrige, så der er langt flere mennesker,
som fortælleren ønsker fanden i
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vold, end mennesker han vil omgås – men også her er man overladt til gætterier, eftersom der hverken hentydes til levende eller afdøde.
Hvilke forfatterkolleger, anmeldere, redaktører eller forlæggere drejer det sig
om? Skal man uden for denne kreds, måske til politikere? Drejer det sig fortrinsvis om mænd eller kvinder? Igen er det frit frem for skud i tågen; og endelig synes man, at fortælleren i det mindste kunne have røbet, hvem der efter krigen pludselig blev forfremmet til gruppe 1 efter at have stået på “den absolutte
svarteliste”. Hvad gjorde vedkommende berettiget til denne forfremmelse?
Noget der skete efter maj 1945, eller som Sandemose først på dette tidspunkt fik
nys om? Ydermere røbes det ikke, om “den absolutte svarteliste” dækker gruppe 3 eller den ikke-noterede gruppe 4, hvilket nærmest ville betyde et kvantespring.
Den anden virkning (at episoden endnu i 1959 forekommer betydningsfuld)
fremgår indirekte af spredte passus i teksten. Det hedder, at på de tre ark står
navnene på alle, som fortælleren kender “fra annet enn tilfeldige møter”, og at
der på det tredje ark står mange navne.32 Alligevel er det ikke nødvendigt for
fortælleren at åbne den kuvert, der nu har været lukket i over seksten år, for at
huske disse mennesker og deres opstilling i gruppe 1, 2 eller 3.
Når fortælleren ser tilbage på sin fremgangsmåde, medgiver han i indledningen, at denne form for status kan forekomme både besynderlig og fræk; senere indføres en anonym – eller mere sandsynligt: en fiktiv – samtalepartner til at
formulere en indvending: “Jeg er blitt spurt om en hadde rett til å sette seg på
en slik høy hest.” Men over for denne form for imødegåelse af eventuelle indvendinger står tekstens præg af tilfredshed over at have været så konsekvent. Et
vidnesbyrd om rimeligheden i grupperingen er desuden, at ingen på liste 1 på
sin side afviste fortælleren, så uden at det siges direkte, demonstrerer han sin
menneskekundskab.
Det definitive argument for beslutningen hentes i Bibelen (jf. titlen): “Det er få
gode ord som er blitt så misbrukte som at du
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skal elske din neste som deg selv. Din neste er ikke hvem som helst. Det står
tydelig nok din neste.” (Sandemoses fremhævelse). Som nævnt i kap. 17 note 100
kan det imidlertid diskuteres, om den bibelstærke Sandemose gennem denne
kategoriske udlægning ikke nøjes med påbuddet i Tredje Mosebog og udelader
det nytestamentlige indhold i ordet næste, og det kan derfor opfattes som retfærdiggørelse, når det i de afsluttende sætninger hedder, at man tjener andre
“ærligst og best” ved at lade dem være i fred – hvilket vil sige, at den p. 777-778,
886-890 omtalte diskussion af Erlings livsanskuelse igen spiller ind.
“Misbruk av alkohol, melk og vann med saltpastiller”, der usminket fortæller
om alkoholmisbrug under flygtningetiden og i forskellige sammenhænge er
nævnt flere gange i det foregående, fortæller indirekte om flygtningetidens
depressioner og kan i en kronologisk redegørelse for Sandemoses liv under krigen indsættes efter “Din neste og de andre”. Den temmelig pointeløse “Min husholderske fru Larsson” (30/1 1965) tidsfæstes ikke, men fortælleren har på dette
tidspunkt under krigen mere ordnede forhold i form af lejlighed og fast rengøringshjælp.
Opsummering af erindringsepistlerne
Mens nogle af epistlerne om barndom og ungdom i Nykøbing (eller Jante)
fremdrager ting, der ikke tidligere er fortalt om, forekommer teksterne om 19161917 snarere at nedtone et par oplevelser, der tidligere er beskrevet på mere dramatisk vis. Hvad angår den næste halve snes år, går dårlige økonomiske forhold
som en rød tråd gennem teksterne, men så længe fortælleren kun har sig selv at
tage vare på, overdøves fattigdommen af digterdrømmene. Da disse så småt
begynder at blive indfriet, opstår imidlertid en konflikt mellem kunstneriske
ambitioner og den nye forpligtelse som familieforsørger, således at der fremkommer et stadig mere dystert billede af fortællerens liv op gennem 1920’erne.
Canada bliver i epistlerne til en parentes, og skildringen af 1930’erne er påfaldende stilfærdig, hvis den sammenlignes med, hvad der blev skrevet af og om
Sandemose i dette tiår. Epistlerne om anden verdenskrig har den dobbelte
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funktion, at de både trækker lidt i land og uddyber tidligere tekster (se også kap.
16).
De talrige tekster om den nære og fjerne fortid kan ses som en række punkterindringer – Sandemoses opsummering. Det bliver dermed den tredje af slagsen.33 Sørlandsbrevene i 1940’erne er gennemgående præget af humor og harmoni i den aktuelle hverdag, og når dystre glimt fra fortiden dukker op, efterfølges de af lettelse over, at fortælleren til slut fandt frem til sit Kjørkelvik. Års tidene giver Sandemose mulighed for at afrunde og brodere på tidligere trykte
erindringstekster, og heri benytter han sig ofte af muligheden for at anvende
flere tidsplaner i samme tekst; et eksempel er “Et år ved Gamaliels føtter”, der
omhandler Staby-tiden (1914-1915), men både har lag fra den første udarbejdelse i 1944 og den senere i 1953.
I Aktuell 1958-1960 og 1962-1965 er refleksionen næsten altid med i billedet:
Hvilke tanker og følelser gjorde sig gældende dengang? I hvilket lys skal
omstændighederne ses nu? Forskellen mellem på den ene side epistlerne og på
den anden side sørlandsbrevene og Årstidene ligger i, at i epistlerne lægges vægten på årenes gang som referencepunkt, mens erindringerne i sørlandsbrevene
og i Årstidene i langt højere grad henviser til Kjørkelvik som endestation. Selv
om den aktuelle skrivesituation er væsentlig i alle de tre nævnte grupper af tekster, kan Sandemose i perioden 1945-1955 betragte fortiden som en sum af hændelser, der trods alt mundede ud i en meningsfyldt tilværelse på ét bestemt sted.
Ideen om denne afrunding kan ikke i samme grad opretholdes i det senere forløb, når fortiden tages op til revision; det svundne udforskes og bliver en kilde
til forundring – eller vemod, når livet på Kjørkelvik nu ikke kun er aktualitet,
men også rummer minder. Det skete altsammen for så længe siden, at epistlerne pendler mellem at fastholde identiteten og at stille spørgsmål til den. Implicit
er det samme tvivl, der kommer til udtryk i epistlerne i 3. person.
I forbindelse med Sandemoses intense skildring af slægtserindring er det
nævnt p. 873, at han har en enestående evne til at forføre læseren. Dette kan
naturligvis siges at være et kendetegn
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for alle store forfattere, men hvad der er specielt i Sandemoses tilfælde er, at
hvor man hos for eksempel Henrik Pontoppidan, William Faulkner, Gabriel
García Márquez og Margaret Drabble drages ind i et romanunivers, overværer
man i mange af Sandemoses bedste tekster, hvordan han opfinder sit eget liv –
undertiden i flere omgange. Han korrigerer, modsiger sig selv, forsikrer om, at
nu kommer sandheden, nu fortæller han noget, som han aldrig før har vovet at
sætte på papiret. Selve epistelgenren udnyttes til bristepunktet, for når han den
ene uge skriver naturbetragtninger og i den næste leverer en kommentar til en
aktuel tildragelse, er læseren parat til i den følgende at acceptere, hvad der præsenteres som en erindring.
“Morderjakt” kommer derved til at indtage en ejendommelig særstilling
blandt teksterne. Skal den opfattes som en erindring om en bizar hændelse, forfattet af Sandemose mens han har været lettere åndsfraværende og derfor har
sjusket lidt med kompositionen, eller burde han have forsynet den med påskriften “En novelle”? Det er i denne forbindelse mindre væsentligt, at en sammenligning mellem epistler og biografiske kendsgerninger kunne føre til, at adskillige andre tekster burde rubriceres som noveller; det drejer sig om det selvportræt, fortælleren vil have læseren til at tro på, og her minder “Morderjakt” mest
om de kapitler i Årstidene, hvor Sandemose ubesværet overtager Espen
Arnakkes tanker og oplevelser på Newfoundland i 1938 – og bl.a. er optaget af
ideen om at smadre et gammelt kranium.
KJØRKELVIK
1958-1960
Som tidligere nævnt kunne den allerførste epistel, “Misbruk av alkohol, melk
og vann med saltpastiller”, tyde på, at Sandemose vil tage tråden op fra
1940’ernes sørlandsbreve: Fortælleren føler ejendommens og landskabets
bebrejdelse, fordi han har været væk en halv snes dage; teksten er overvejende
holdt i en selvironisk og humoristisk tone; der er et par naturiagttagelser; og via
et par digressioner får man en fornemmelse af at komme tæt på fortællerens privatliv og således være hans fortrolige.
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Men først seks uger senere er der igen en epistel, hvori Kjørkelvik spiller en
større rolle – hvortil kommer, at “Når alle soler slokkes -” (27/12 1958) beretter
om en episode helt tilbage i 1946. Efter yderligere syv epistler følger
“Gaupespor” (21/2 1959); denne hændelse er fire år gammel og afrundes med
en ret resigneret sætning, der rimer dårligt med den interesse for zoologi, som
teksten i øvrigt afspejler: “Jeg er ikke siden kommet over gaupespor – og det
samme kan det være.” Man skal helt hen til “Månenatt” (14/3 1959), før man
finder en statusrapport over det beskedne husdyrhold på stedet og indretningen af en skrivestue til forfatteren; den følges op af “Vårfornemmelser” (21/3
1959), som fortæller om planer om fiskeri og podning, og af “Postale betraktninger” (28/3 1959), der giver eksempler på, hvor isoleret Kjørkelvik er beliggende, når det drejer sig om at afsende og modtage post.34
Samtidig er der i perioden november 1958-juli 1959 adskillige epistler, der læst
i sammenhæng hentyder til længere ophold i Oslo. At årsagen hertil er presserende fremgår imidlertid kun af spredte sætninger: “En som står meg nær måtte
på sykehus [...]” (“Møte med en helgen”, 20/12 1958); “Det var et av de mest
skjebnesvangre [telegrammer] jeg i mitt liv har satt opp [...]” (“Festlige postkort
fra Telegrafverket”, 6/6 1959). Forklaringen kommer i “Til døden skiller oss”
(1/8 1959), der omhandler fortællerens tilbagevenden til Kjørkelvik efter Eva
Sandemoses død i Oslo.
I “Til døden skiller oss” citeres samme Olaf Bull-digt om en ønskedrøm, som
John Torson citerer som en del af sit sidste dagbogsnotat; mens det i romanen
drejer sig om en opsummering af jagten efter den korte ungdomslykke, er det i
epistlen synet af svalerne ved Kjørkelvik, som stimulerer erindringen om linierne -og bevidstheden om, at Eva nu ikke længere kan “kalle svalene svaler”, hvilket er ensbetydende med et glædesløst liv for fortælleren. Men efter nogle dage
på stedet ser han anderledes på tingene, eftersom han opdager, at han stadig er
inden for den dødes kraftfelt, og at hendes vilje flyder sammen med hans:
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“Ytre sett kom hun først avsted, men hun lever her på Kjørkelvik like
lenge som jeg. Hun kom tilbake hit for et par dager siden da jeg endelig
skjønte noe jeg alltid burde skjønt, og her blir hun min tid ut.”
Epistlen slutter med beretningen om fortællerens reaktioner gennem nogle
forudgående dage, hvor han automatisk har forestillet sig, at Eva stadig er i live
og han derfor har været på vej for at tale med hende, inden virkeligheden går op
for ham. Gennem skildringen af svalerne over Kjørkelvik knyttes der an til de
første afsnit i teksten.
“Til døden skiller oss” udgør – med små ændringer – cirka den sidste tredjedel af “I lust och nöd” (Kulturkontakt nr. 4, 1959). Heri kombineres beskrivelsen
af reaktionen på Evas død med erindringer fra tiden efter Espens død, og i visse
afsnit ligger atmosfæren tæt op ad 1955-skildringen i “Andre årtusener” (se p.
867). Samtidig er der en udvidelse af tankegangen i “Til døden skiller oss”, når
mødet med Eva og flytningen til Kjørkelvik skildres som det væsentligste i fortællerens liv:
“Likevel har jeg hatt tid nok til å konstatere at samlivet med henne ikke
ble brutt den morgenen i juli hun ble tilintetgjort. [...] her på Kjørkelvik
gav hun alt hun hadde og det er ennu i blomstring omkring oss som ble
igjen [...] Det er å leve i samværet.” (“I lust och nöd”).
Stedet bliver dermed intimt forbundet med den døde ægtefælle, hvilket også
fremgår, når “Til døden skiller oss” ses i sammenhæng med epistlen den følgende uge, “Vilje til liv” (8/8 1959). Sidstnævnte omhandler først fortællerens
optagethed af Kjørkelviks svaler og hans opfattelse af, at de som et billede på liv
hører med til en gård. Beskrivelsen af deres redebygning og af deres energi for
at skaffe mad til ungerne fører videre til en refleksion over mennesker, der pukker på deres opofrende sindelag, og over et forhold af denne art i fortællerens
ungdom. Endvidere hedder det, at denne gamle traumatiske oplevelse først
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forløstes gennem mødet med Eva og en følelse af tillidsfuldt fællesskab.
Afslutningsvis vendes der tilbage til svalerne: “De ofrer seg ikke for hverandre,
de ofrer seg ikke for noe som helst, de er i hendene på Viljen til Liv.”
Tilsammen beskriver “Til døden skiller oss” og “Vilje til liv” svalernes adfærd,
og deres fælles vilje og bevidsthed, som symbol på det ægteskab og fællesskab,
der i én forstand er ophørt gennem Evas død, men som alligevel fortsætter. En
lignende tankegang kommer til udtryk i “Flammene” (28/11 1959), som beskriver arbejdet med at montere et portræt af Eva
“med blikket mot peisen hvor hun et par ganger i de siste ukene før hun
selv sloknet, hadde minnet meg på alltid såvidt mulig sørge for at det
var noen glør [...] Bildet dominerer rommet, i stillhet, slik som også virkeligheten engang var. Så langt det var mulig var hun kommet hjem.”
I tillæg til at give en karakteristik af Eva udtrykker “Flammene” også fortællerens bestemmelse om at fortsætte livet på Kjørkelvik i overensstemmelse med
den dødes ønsker; 35 og når det i det næstsidste afsnit hedder, at ukendte, uventede besøgende kan få lov til at stå udenfor, til de bliver skræmt væk af hundens
løveagtige brøl, må det ses som tegn på, at der slås vagt om den hidtidige tilværelse (jf. citatet af Victoria Sackville-West, som afslutter Murene rundt Jeriko).
Samme værgen om privatlivet, og en lettelse over husets isolation fra omverdenen, ses i “Bare stikk innom” (12/12 1959) – omend det ud fra sidstnævnte tekst
nærmest skulle være umuligt for selvbudne at finde frem: “[...jeg har ikke sett
noen som ville hilse på. [...] Om ikke jeg henter og bringer dem fra og til ferjen
kommer de aldri hverken fram eller tilbake [...]”
I “Hjemkomst” (7/5 1960) kaldes Kjørkelvik direkte for “festningen min”, og
i denne tekst svarer udviklingen i vejret til den tankegang, som både sørlandsbreve og epistler flere gange giver udtryk for: Det er en forbrydelse at rejse væk,
og omgivelserne er til at begynde med afvisende over for den hjemvendte synder.

1001
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 18: De sidste år

“Hjemkomst” starter med “sludd og rå vind”, og fortælleren må i tynde sko
arbejde sig frem gennem sneen. “Regn, sludd, skitten snø og et møkkete halvmørke” er velkomsthilsenen de følgende par dage, inden solen kommer frem og
fuglene lader sig høre; først efter et par dage i karantæne får fortælleren en bedre
behandling, og selv om det afsluttende “Aldri mer” ud fra sammenhængen mest
hentyder til en beslutning om at nærme sig alkohol med større varsomhed, kan
det også læses som et løfte om ikke oftere at svigte hjemmet.
Indtil epistlerne holder en næsten to-årig pause mellem november 1960 og
august 1962, skildres Kjørkelvik næsten udelukkende som rammen om et eneboerliv. Fortælleren tilbringer nætterne med at arbejde ved skrivemaskinen, og
ellers er hans tilværelse optaget af naturiagttagelser, især af fugle, og af praktiske gøremål. Selv om disse ting genkendes fra 1940’ernes sørlandsbreve, er epistlerne som tidligere nævnt præget af en højere grad af refleksion i stedet for den
umiddelbare formidling af hverdagslivet på stedet: Solopgangen bliver ikke
bare en beskrivelse af lyset og fjeldene, men fører til en overbevisning om at
have evigheden her og nu (“Fuglene”, 9/7 1960); arbejde og efterfølgende træthed munder ud i en følelse af at være “i lykkelig funksjon” og at føle “nærværet
av henfarne slekter” (“Oppvåkning”, 8/10 1960); og den første sne får fortælleren til at tænke over, hvor mange flere vintre, han mon kommer til at opleve
(“Høststormen”, 19/11 1960).
Fra pausen i medarbejderskabet stammer “En ødegård i Vestfold” (Politiken,
23/7 1961), hvori tilværelsen på Kjørkelvik siden juli 1959 skildres i betydelig
mere dramatiske vendinger end i epistlerne: Ifølge denne tekst har tiden lige til
maj 1961 været præget af en følelse af hjemløshed og fremmedgørelse, indtil
mareridtet med ét forsvinder. En umiddelbar reaktion ville være at glæde sig
over den pludselige forandring, men fortælleren sætter bevidst sin genvundne
lykke ved stedet på prøve ved at begive sig til en ødegård “som var skogen og
ensomheten og Kjørkelvik i aller ytterste konsekvens.” At rejse til et andet sted
i en måneds tid bliver nødvendigt for at komme til en erkendelse af processen.
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Beskrivelsen af ødegården og fortællerens ophold ligger tæt op ad de ovenfor
nævnte epistler: Den isolerede beliggenhed, bevidstheden om tidligere liv på
stedet, naturiagttagelser, skrivearbejdet om natten, turen gennem skoven for at
aflevere post – og hest og hund er også medbragt. Tanken om at tage husdyr
med sig findes i øvrigt i et tolv år tidligere sørlandsbrev: “I sommer vakte det
stor oppsikt nede i Danmark at en fraktkjører hadde tatt hesten sin med på
ferie.” (Aktuell nr. 21, 15/10 1949).
Det sunkne Atlantis
“Funksjon” (1/9 1962) er den anden epistel i Sandemoses sidste runde som
medarbejder ved Aktuell og redegør for det nye liv på Kjørkelvik med kone og
tre stedbørn. Tiden efter Evas død ses heri som en periode med tomhed og
ensomhed, samtidig med at det understreges, at fortælleren opfattede sit liv som
afrundet:
“Men det viste seg en dag at det var en nutid, at det ikke var historie[n?]
som var sluttet, men en æra i den. Æraen som ebbet ut flyttet over i minnenes land og lever der, gått i ett med en paradisdrøm, en drøm jeg
hadde fra før om alt som var hendt i det evige.”
Ordvalget i epistlen pendler mellem det nye liv som en bevidst ændring – og
som noget skæbnebestemt, uventet. På den ene side tales der om det uholdbare
i at være alene de seks af ugens dage, hvor sønnen ikke bor hjemme, og om at
tage et afgørende skridt; på den anden side hentydes der til, at en “egensindig
skjebne ville ikke at jeg skulle visne”, og det hedder, at det kendskab, man har
til sig selv, er begrænset. – Muligvis angiver titlen også en dobbelthed: Gør man
en indsats for at være i funktion, eller er man det bare?
Desuden rummer det forrige citat en korrektion og en status; at opdage en
nutid og at indlede et nyt familieliv – i stedet for at leve i ensomhed og i den
overbevisning, at dén tilværelse
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fortsætter – betyder bl.a. at fortiden får en anden placering. Den tankegang, der
udtrykkes i “Til døden skiller oss” og i de andre ovenfor nævnte epistler fra
1959-1960, bliver en del af erindringsbilledet i stedet for at være en del af det
aktuelle.
En anden forandring beskrives to uger senere i “Sommertid og skjeggvekst”
(15/9 1962). Denne epistel om at anlægge fuldskæg er holdt i et humoristisk og
let koketterende tonefald (bekendtes reaktioner, parallellen til vildnisset på
Kjørkelvik osv.), men hænger på to punkter sammen med “Funksjon”. Dels
udtrykkes i begge tekster en afstandtagen fra de konventioner, som “de andre”
postuleres at ville belemre den aldrende forfatter med, dels er det nye udseende
en ny identitet, som sætter fortælleren på prøve:
“Under et besøk forleden kom jeg til å se meg i et fremmed speil og
holdt på å si: Hvem er han? [...] En er vant til å se på ansiktet sitt med
uvilje eller bevisst fiendtlighet, og så dukker man opp i speilet med et
nytt hode og tenker annerledes enn med det gamle.” (Sandemoses frehævelse).
Et nyt hoved? Eller et nyt liv? Skægget bliver en ydre markering af det skel
mellem fortid og nutid, som “Funksjon” beskriver, ikke mindst fordi
“Sommertid og skjeggvekst” indeholder en dunkel henvisning til “privatlivets
fred” i stedet for at levere en nøgtern forklaring på, hvad der har givet fortælleren lyst til at ændre udseende.
Efter disse to teksters redegørelse for det nye liv bliver billedet imidlertid mindre entydigt gennem det næste års tid; kun få tekster har Kjørkelvik som hovedemne, og ifølge “Rikspornografene” (29/6 1963) og “Lovsang over meg selv”
(13/7 1963) er forårsmånederne 1963 blevet tilbragt i Oslo. “Det sunkne
Atlantis” (19/10 1963) fortæller om det snarlige opbrud fra Sørlandet.
I enkelte af teksterne finder man præcis samme selvkarakteristik og stemningsbeskrivelse som i perioden august 1959-november 1960:
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En stilfærdig eneboertilværelse og natligt skrivearbejde (“Høstlig invasjon”,
3/11 1962, og “Regn”, 21/9 1963). “Den gamle apal” (13/10 1962) og
“Morgenstund” (27/7 1963) har overvejende samme præg, men også et par hentydninger til “vi” og “tre barn”, henholdsvis “slekt og venner på besøk”. De tre
epistler, der tydeligst beskriver fortid og nutid, er “Uvær” (6/7 1963), “Lovsang
over meg selv” (13/7 1963) og “Stille natt” (7/9 1963), så hvis man sammenholder datoerne, som er nævnt i dette afsnit, ser man, at der ikke er tale om en
udvikling eller et sammenhængende forløb. Tilsyneladende vælger fortælleren i
hvert enkelt tilfælde sin indfaldsvinkel og vægtning af de private forhold.
“Uvær” er skrevet i Oslo, fremgår det af et par sætninger, men udgangspunktet er erindringen om et voldsomt tordenvejr over Kjørkelvik fire år tidligere,
dvs. straks efter Evas død. Teksten indeholder et par glimt fra “Til døden skiller
oss” – en henvisning til det heri citerede Olaf Bull-digt og den langsomme erkendelse af ægtefællens død. Mens tordenvejret i den første halvdel af teksten virker som en aktuel illustration af den overlevendes voldsomme sindsbevægelse,
får det efterfølgende en anden funktion: “Det heter fra gammelt at et tordenvær
renser luften, og det er sant. Tordenværet kommer og renser opp i naturens misforståelser og sammenstøt.”
I dette tilfælde skal “renser luften” hentyde til fortællerens usikkerhed og sorg
i forbindelse med Evas sygdom og død, herunder hans løfter for fremtiden og
erindringen om, at Eva “ville ingen løfter ha. [...] Hun visste den enkle tingen at
livet er de levendes sak, og at de døde rir hurtig og en dag fortaper seg i horisonten.” Hermed korrigeres den tankegang, der dominerer teksterne fire år tidligere, hvor muligheden for overlevelse netop bestod i at kunne leve videre i den
dødes kraftfelt; efter tordenvejret er der i “Uvær” derimod en erkendelse af, at
det udelukkende er op til den efterlevende at finde en ny mening med livet, og
epistlen giver udtryk for, at dette var Evas budskab til ham, når hun ikke ville
have nogen løfter.
Tankerne om det nye liv fortsættes i “Lovsang over meg selv”
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ugen efter. Også denne er skrevet i Oslo og udtrykker et helt andet syn på byen,
end man finder i sørlandsbrevene fra 1940’erne eller i epistlerne 1958-1960;
hadet er blevet afløst af forsoning og velvilje, og denne nye holdning indgår som
led i en lille opremsning af, hvilke forandringer der er indtruffet, herunder det
nye ægteskab og stedbørnene. 36 Kjørkelvik nævnes som en sommerbolig, “rammen om en vesentlig del av mitt liv [...] et paradis som ingen kan ta fra meg”,
dvs. et sted, der først og fremmest er en del af fortiden og ikke er integreret i den
nye tilværelse; en anden form for distance kan ses i, at både i “Uvær” og i
“Lovsang over meg selv” pointeres det, at ejeren af Kjørkelvik var Eva og at
huset er gået i arv til deres søn.
I “Stille natt” er fortælleren tilbage på stedet. Titlen hentyder til, at teksten
strækker sig fra midnat til solopgang; på den ene side nyder fortælleren stilheden, arbejdet og at være på afstand af andre mennesker, på den anden side ser
han frem til et “velsignet spetakkel”, når stedbørnene snart dukker op. Herved
kombinerer epistlen det meditative præg fra 1959-1960 med den tilfredshed over
det nye liv, der er nævnt ovenfor – med vægten på det meditative, eftersom
“Stille natt” indirekte peger på to tidligere tekster. Fra “Andre årtusener” genkendes fortællerens opfattelse af, at selv om han er alene i huset, er der nogen
der bevæger sig; i “Stille natt” viser lyden sig at stamme fra gløderne i pejsen –
det drejer sig ikke om optænding for at få varme, men “en liten brase fordi jeg
synes det gjør huset levende.” Der er ingen direkte henvisning til Eva, men i
betragtning af hvad der står om portrættet og pejseilden i “Flammene”, virker
sætningen som et ekko af den tidligere tekst.
I “Det sunkne Atlantis”37 hedder det, at postvæsenets mangel på service er
skyld i, at Sandemose flytter til Oslo; synspunktet gentages og uddybes fem
uger senere i “Avskjed med Kjørkelvik”.
Postgangen til Kjørkelvik er emne for et af de tidligste sørlandsbreve (6/4
1946). Heri fortælles udførligt om, hvilken omstændelig procedure det er at
afsende og modtage post, når man bor så isoleret, men teksten er holdt i et
humoristisk tonefald, ikke mindst når det skildres, hvordan fortælleren er
afhængig af
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naboers assistance til at få udgående breve ekspederet videre fra Kjørkelviks
hønsehus: “Før eller senere kommer det en farende fant forbi før en elskverdig
nabo, og sikrer seg høns, penger og gule lapper, og leser brevene mine høyt i et
dike for andre illgjerningsmenn, mens det dufter liflig av stekt høne.” De to
ugentlige postdage skildres som store begivenheder i huset, men samtidig
udtrykkes en kraftig undren over, at man skal spilde ni timer på vandring, færge
og ventetid i Risør for at få udleveret “en idiotisk trykksak som en dosmer i
Kongsvinger har fått det møre innfallet å sende rekommandert.” Hele skildringen i teksten peger på, at postvæsenet forsømmer sin opgave og gør
Kjørkelvik til et endnu mere isoleret sted, end det er fra naturens hånd, således
at fortælleren er nødt til at ty til dyre telegrammer for at kommunikere med
omverdenen.
Konklusionen i de sidste par afsnit af teksten kan forekomme uventet set i
lyset af de foregående, men harmonerer med det synspunkt, der udtrykkes i
andre sørlandsbreve fra denne tid – for efter at have delagtiggjort læseren i
udgifter og besværligheder betakker fortælleren sig alligevel for en bedre service fra postvæsenets side: Det er netop isolationen, der gør Kjørkelvik til et
paradis, og ordentlige veje og normal postgang vil uundgåeligt resultere i, at
egnen bliver et sted for sommerpensionater og turister. For at kunne leve uforstyrret trasker fortælleren gerne en time frem og en time tilbage for at hente sin
post og tager den lange tur til Risør for at hente rekommanderede breve.
Tretten år senere er problemerne nogenlunde de samme, men tonefaldet og
vægtningen har ændret sig i “Postale betraktninger” (28/3 1959): Den humoristiske indfaldsvinkel er forsvundet, og der udtrykkes ikke længere nogen lettelse
over postvæsenets bidrag til Kjørkelviks isolation; at det drejer sig om “et systematisk avstengt landdistrikt” i postal henseende er nu udelukkende en kilde til
irritation. Skytset rettes mod, at et statsforetagende sidder på et monopol uden
at opfylde sine forpligtelser,38 således at det i realiteten er den stedlige befolkning, der gennem gensidige tjenester udfører ulønnet arbejde
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for det offentlige; telegrammer og dyre telefonopringninger er stadig den eneste
udvej, og for at underbygge sin argumentation indfletter fortælleren et par case
stories og anfører præcise tal for afstande, udgifter osv.: “Jeg kan dokumentere at
de første 3000 av min årsinntekt går opp i postmonopolets røk. [...] Det er straff
for å bo på landsbygden.” Størstedelen af epistlen er udformet, så den nemt
kunne sakses til et officielt brev til myndighederne; med opremsningen af bureaukratiske tiltag leveres tillige en skildring af et sted, der ganske vist kun ligger
nogle få kilometer fra Risør i fugleflugtslinie, men som samtidig har karakter af
at være en isoleret ø.
I et par andre epistler fra disse år er der kun en kort konstatering af, hvordan
forholdene er, når postgangen til og fra Kjørkelvik indgår som led i en stemningsbeskrivelse. I “Hundreårsdagen” (7/11 1959) er afhentningen af post “et
lite stykke oppe i skogen” tre gange om ugen præget af trygge ritualer og beskrives uden irritation. I “Alene med et brev” (21/5 1960) nyder fortælleren sin tur
med hunden i det tidlige morgenlys, da han skal poste et vigtigt brev; der er kun
nogle uigennemskuelige hentydninger til indhold og modtager, men tankerne
om dets færden ud i verden blandes med naturiagttagelser og synet af solopgangen, således at den stemningsmættede gåtur for at sende det indirekte fremstår som en passende start for det.
Og hermed tilbage til “Det sunkne Atlantis” og “Avskjed med Kjørkelvik”.
Førstnævnte tekst udspilles den sidste uge i august, og de første 80% af den
indeholder et par hentydninger til det snarlige farvel til stedet.
Vægten er lagt på to ting. Først får fortælleren øje på en gøg, hvilket er højst
usædvanligt for årstiden, og han sammenligner med sin egen situation: “Hadde
også jeg glemt at jeg skulle dra?” Derpå skildres et besværligt arbejde med at
fælde træer, afsluttende med en dramatisk situation hvor han er tæt på at blive
dræbt. Også denne episode konkluderer han selv på med et spørgsmål:
“Hvorfor gikk jeg der en uke før jeg skulle forlate Kjørkelvik og gjorde tungt
arbeid som skulle jeg aldri reise noe sted?”
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Denne given sig hen til energisk, manuelt arbejde, som adskillige tekster tidligere har beskrevet, kan i det aktuelle tilfælde tyde på en fortrængning (fortælleren vil ikke se virkeligheden i øjnene), men det bliver op til læseren at drage
andre slutninger: Skal oplysningen om, at kirsebærtræet holdt op med at sætte
frugt i 1962 mistrøstigt henvise til, at samme årstal i andre sammenhænge er sat
som skellet mellem det gamle og det nye liv? Skal uheldet ses som et varsel om,
at livet andre steder ikke er værd at leve, og at døden på Kjørkelvik er at foretrække? Eller skal man i stedet være opmærksom på, at da fortælleren er helt
færdig med sit rydningsarbejde, har han i det begyndende mørke en totalt ny og
vid udsigt – dvs. i alderdommen udsigt til et nyt liv fjernt fra Kjørkelvik?
Ovenstående fortolkninger af episoden kan forekomme spidsfindige og uden
indbyrdes konsekvens. At Sandemose ser sit opbrud som noget skæbnesvangert
fremgår imidlertid af den sidst omtalte af hans refleksioner fra denne uge: “[...]
kommer elgen som før til Kjørkelvik over isen?” Sætningen viser tilbage til
“Vintermorgen” (Politiken, 22/5 1960; senere i Murene rundt Jeriko) og en erindring om tvillingerne:
“Jeg kalte dem til vinduet en vinterdag: Se elgen på isen! De så efter
elgen uten å si noe, og begynte så å leke igjen. Jeg var litt skuffet, men
flere år efter minte de meg på den første elgen de så, de husket den som
fra igår. Et hastig blikk, og et barn har registrert en ting for livet.”
Det er dermed en erindring, fra dengang Kjørkelvik endnu var paradiset, som
fylder fortælleren før afrejsen.
En (slags) forklaring på fraflytningen kommer først i de sidste to afsnit af “Det
sunkne Atlantis”. Dels kommer Sandemose med en oplysning om ejerforholdet,
dels anklages postvæsenet for at gøre livet på landsbygden umuligt for en forfatter – men logikken mangler, både i hans sammenfletning af disse bevæggrunde og hvis hvert element tages for sig.
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Hvad angår ejerforholdet skriver Sandemose, at
“saken ligger slik at stedet ble kjøpt av min avdøde kone, for hennes
penger og i hennes navn. Dermed er hennes og min sønn enearving til
Kjørkelvik. Da han ikke er myndig er jeg hans verge, men har etter loven
fått en setteverge ved siden av meg for å hindre at jeg skader guttens
interesser før han overtar ved oppnådd myndighetsalder. Men også da
er det sikret meg rett til å bo der livet ut hvis jeg ønsker.”
At ejendommen stod i Eva Sandemoses navn kan ikke automatisk gøre sønnen til enearving til Kjørkelvik (at denne testamentariske disposition umuliggør
en tvangsauktion, hvis Sandemose skulle rode sig ud i bundløs gæld, er en
anden sag). Ydermere er det svært at se, hvordan en fortsat bosættelse på stedet
skulle skade sønnens interesser.
Postvæsenets skyld i fraflytningen anskueliggøres på følgende måde:
“En av de siste dagene på Kjørkelvik var en onsdag. Ved 14-tiden da
posten ble hentet kom et brev fra Oslo med et forslag som uten større
uleilighet ville innbragt meg et par hundre kroner. Det ville bare kostet
meg å skrive et brev som skulle være i Oslo fredag. Jeg konstaterte straks
at det ikke kunne være der før lørdag. Jeg har ikke tall på slike opplevelser, også fra den gang jeg var fattigere enn nu.”
Sandemose har utvivlsomt ret, hvad angår redegørelsen for postgangen til
Oslo, men fremstillingen forekommer helt utroværdig, hvis det drejer sig om,
“uten større uleilighet”, at skrive et brev. Der må hentydes til et mindre bestillingsarbejde eller til hans accept af et optryk af en ældre tekst, og i begge tilfælde kunne sagen ordnes med en telefonopringning.
De to forklaringer er kædet sammen af en sætning om, at kommunen mister
“en skattebetaler som ikke stod i laveste klasse,
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og de handlende en kunde som heller ikke var av de dårligste.” Men hvis fortælleren trods postvæsenets chikane er så formuende, er det svært at tage anklagen mod etaten alvorligt; og hvis det er muligt at hente/få leveret dagligvarer,
kan det næppe være et problem at ekspedere post.39
I “Avskjed med Kjørkelvik” (23/11 1963) uddybes angrebet på postvæsenet og
giver i første omgang mere mening – indtil en nyanlagt vej sært nok bliver
kædet sammen med, at det nu er blevet endnu mere besværligt at hente posten.
Der er et ekko af det tidligere omtalte sørlandsbrev, når Sandemose kommenterer den norske procedure med at skulle af sted til postkontoret efter rekommanderede breve, men uden den gamle teksts humoristiske tonefald, og ligesom det
er tilfældet med de i note 38 nævnte tekster, inkluderer fortælleren et forslag, her
at kopiere det danske postvæsens fremgangsmåde.40
De sidste afsnit opsummerer følelserne ved afskeden: “Jeg har jo ikke mistet
det. Jeg kan være der en tid om sommeren. Jeg arbeider igjen. Jeg har noe å leve
for.” Den fortrøstningsfulde holdning til tilværelsen ses også af, at epistlen
omtaler en snarlig rejse til Egypten.
“Nattlig meditasjon” (25/4 1964) beskriver en ændring, hvad angår synet på
Oslo, som fortælleren mindre end et år før havde forsonet sig med (“Lovsang
over meg selv”, se p. 1005-1006):
“Byen og jeg kan ikke komme overens. [...] Når jeg nu sitter i et gammelt, stort
og forfallent hus, halvannen times reise fra Oslo, kjenner jeg meg igjen hjemme.
[...] jeg ville nok helst bli her hvis stedet er å få kjøpt på rimelige vilkår [...]”
Ingen andre epistler hentyder til stedet, men der er tydelige paralleller til
1940’ernes skildringer af det primitive liv på Kjørkelvik: Sprængfyring i brændeovnen og ingen elektricitet eller vand. Fortælleren nyder ensomheden og stilheden, tilbringer nætterne med at læse og skrive, og teksten er garneret med
skildringer af stjernehimmel og fugleliv. Alt i alt er huset et
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med muligheder – men samtidig anonymt, eftersom det ikke er gammelkendt af
fortælleren, og selv om nogle af elementerne i stemningsbeskrivelsen er de
samme, ses forskellen tydeligt ved en sammenligning med “Vemodig gjensyn”
(4/7 1964). Titlen er sigende: Tilbagekomsten sammenlignes med at se “en forstenet drøm” og “det tapte Paradis”, og fortælleren føler sig som “en ensom
gjest”. Det er erindringerne om de lykkelige år, som fylder teksten (sammen
med det sædvanlige angreb på postvæsenet), hvorimod tidligere epistlers henvisninger til det nye familieliv mangler totalt.
Frem til forfatterskabets afslutning er der kun yderligere syv epistler, hvori
Kjørkelvik spiller en væsentlig rolle, og i fem af dem ses ovennævnte tendens;
det er småt med aktuelle iagttagelser fra stedet, hvorimod fortiden bliver levende. Og selv om kronologien ikke kan etableres med sikkerhed, kan et forløb følges gennem sommeren og efteråret: I “Lyset som ble tent” (22/8 1964) er fortælleren på Kjørkelvik med sin familie. “Mørke netter” (12/9 1964) udspiller sig
medio august: “Om fjorten dager skal vi tilbake til staden, og jeg gleder meg
ikke.” I “Din brors vokter” (31/10 1964) hentydes til familiens fire måneder
lange sommerophold, men den sidste fjerdedel antyder, at nu er fortælleren
alene tilbage. Denne situation er tydelig i “Den eldste i laget” (7/11 1964), hvori
der gives udtryk for en dødslængsel. “Vi lekte en høstnatt” (19/12 1964) fortæller for størstedelens vedkommende om en episode fra sommerlivet, men slutter
brat i ensomhed. “De små tingene” (26/12 1964) beretter om en detalje fra
“denne sommeren som kanskje ble min siste på Kjørkelvik”, og i “Skrønen om
en rev” (22/5 1965; Sandemoses næstsidste epistel) foregår hovedhandlingen en
halv snes år tidligere.
Kun to af ovennævnte epistler er karakteriseret ved en overvejende lys tone.
“Din brors vokter” fortæller humoristisk og ironisk om sladder om Sandemose
og frue, og både direkte og indirekte fremgår det, at sommeropholdet på landet
har været idel harmoni. Tonen skifter først, da fortælleren i den sidste fjerdedel
af teksten sidder alene tilbage og glider hen i
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vemodige erindringer om den gamle tilværelse på stedet, koncentreret om det
fredelige, isolerede familieliv, “når en froststorm hvinte om husknutene og vi
var gått i hi.” Et lignende skift finder man i “Vi lekte en høstnatt”, der handler
om en friluftsopførelse af udvalgte scener af Euripides’ Medea med tre medvirkende og med fortælleren som regissør og lysmand, mens tilskuerne er en snes
bekendte. Sensommernatten, omgivelserne og skuespillet flettes sammen til en
stemningsfuld beskrivelse af samvær omkring en usædvanlig teateroplevelse,
inden teksten pludselig svinger om: “Alle er reist, jeg er alene og skal bli her
ennu en fjorten dagers tid. Ingen barnestemmer, bare de dødsens kalde ugleskrik, og stillheten som synger i rommet her jeg sitter.”41
REJSEBREVE
Emnet Sandemose som rejsende er behandlet i kap. 12 (Canada 1927-1928) og
i kap. 15 (Newfoundland og Caribien 1938). Hertil kommer i kap. 17 de tekster,
som omhandler opholdet i Italien i 1956.
Optakten til den næste Italiensrejse finder man i “Underveis mot sør” (10/9
1960); fortælleren skriver i præsens og befinder sig i København et par timer før
flyet afgår til Rom, hvilket måske er grunden til, at teksten på samme tid er enestående snakkesalig og enestående kortfattet; i stedet for at optage hele siden
fylder den kun to tredjedele af den, men ikke desto mindre må Aktuell ty til store
typer og overdimensioneret linieafstand.
De to følgende epistler om Italien er af langt højere kvalitet. Det umiddelbare
præg, herunder præsensformen, dominerer også “Feber og vin” (17/9 1960),
hvor fortælleren i første afsnit har sat sig ud på en veranda med pen og papir og
efterfølgende lader læseren tage del i iagttagelser og refleksioner, som er koncentreret omkring forskelle mellem hjemme og ude.42
“Mørkeangst” (24/9 1960), som også er skrevet i præsens, udspilles over et
endnu kortere tidsrum, nogle få minutter. Inden for denne ramme er den tilsyneladende noget springende tekst bygget op over associationer; tre kæder kan
udskilles, alle med
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udgangspunkt i epistlens første sætning, hvor man hører, at fortælleren i en nattetime befinder sig i en trappegade og lader sig lede af et gelænder:
1) At fortælleren griber om et gammelt og godt forarbejdet smedejernsgelænder får ham til at tænke på faderen, som var en dygtig smed; næste punkt er
erindringen om faderens selvdisciplin, hvad angik afholdenhed og tidlig sengetid, hvilket er en kontrast til fortællerens færden klokken to om natten, “tung av
den gode vinen i et fremmed land.”
2) Den næste association er et kort glimt hjemmefra: “De har laget trappene
som når jeg hjemme på Kjørkelvik lager en jordtrapp med noen stokker på tvers
[...]”
3) Mødet i mørket med en af de lokale indbyggere starter nogle funderinger
angående mørkeskræk, i første omgang at fortælleren i mange år ikke har lidt af
det, hverken her i det fremmede eller hjemme i skoven, og efterfølgende en konstatering af, hvornår skrækken forsvandt: “Så tok jeg en natt, – jeg minnes den
plutselig, – en umenneskelig overdosis av redsel og slapp fra det med livet [...]”
(Sandemoses fremhævelse). De nærmere omstændigheder fortælles ikke; hvis
man leder efter en forklaring i andre epistler, er det afsnit 2 af “Minner fra andre
dager”, der forekommer mest relevant (se p. 956-958).
“Språklig meditasjon” (15/10 1960) nævner kort Italien-rejsen, men omhandler ellers den norske sprogsituation (se p. 662-667).
Sammenlignet med teksterne fra det tidligere ophold i Italien, “Elskende par”
og “Første mai i Peterskirken”, formidler epistlerne fra 1960 langt færre indtryk
af omgivelserne. Det drejer sig i højere grad om, at det aktuelle udgangspunkt
blot giver stødet til diverse refleksioner, og i tråd hermed er det fortælleren, som
er i centrum. Der er korte glimt af hans søn, men ikke den fornemmelse af fælles oplevelser, som dominerer de tidligere tekster. – Det fremgår af “Feber og
vin”, at der er tale om en by, som fortælleren har været i cirka 5 år tidligere, men
kun en enkelt episode fra dengang nævnes, en ulykke hvorved en lille dreng
omkom. At netop denne dødsulykke er det eneste fra det foregående ophold,
der dukker op i fortællerens tanker, skal
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eventuelt afspejle, at han selv første gang kom til stedet efter at have mistet en
søn og nu er der igen efter også at have mistet sin kone, men det er op til læseren at drage denne konklusion. Under alle omstændigheder er det usædvanligt
i forfatterskabet, at en tilbagevenden ikke giver sig udslag i flere refleksioner
eller erindringer, for når det ellers drejer sig om gensyn med Newfoundland,
Stockholm osv. fremkommer umiddelbart en sammenligning mellem før og nu,
inklusive fortællerens situation og sindsstemning. – Vedrørende anvendelsen i
Felicias bryllup, se p. 1071.
Selv om “Påske i Paris” (4/5 1963) slutter med linien “Neste gang kanskje mer
nytt fra Paris”, kommer der ikke flere epistler fra eller om byen. Teksten er noget
mere flagrende end de ovennævnte fra Italien, ikke mindst hvad angår kronologien, men har i den sidste halvdel samme præg af umiddelbarhed, således at
læseren skal følge med i arbejdet:
“En kaffe jeg nettopp har bestilt er fremragende og koster én franc med
drikkepenger inkludert.”
“[...] jeg stakkar må sitte hjemme og skrive til Aktuell og min kone flyr
på byen [...]”
“Mageknip eller ikke, så er jeg nu fra kaffen gått over til en halv flaske hvitvin, så kan kjerringa fly på byen så mye hun vil [...]”
Det henkastede i tonefaldet, det springende indhold og de stedvise hentydninger til ægteskabet giver nærmest illusion af et brev til en bekendt, bortset fra
at en sådan måske også ville forvente et par linier om museer og andre seværdigheder; i stedet er teksten karakteriseret ved en sær diskrepans mellem fortællerens forsikring om, at han “med årene er kommet opp i en ganske bra inntekt” og de hyppige redegørelser for turens omkostninger.
Lidt bogføring dukker også op i teksterne fra Egypten (7/12 1963, 14/12 1963,
28/12 1963, samt “Dronning Dina av Jordan”, Aftenposten, 22/9 1964), men de
tre Aktuell-epistler omhandler
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også mere forventelige ting såsom pyramider og templer. – “Dronning Dina av
Jordan” er forsynet med et stort billede af ægteparret Sandemose i selskab med
(ex-)dronningen, men billedet og overskriften snyder: Den første tredjedel af
teksten handler om ganske andre ting, audiensen hos dronningen er præget af
lang ventetid i et forgemak, udførligt beskrevet, og således er det kun den sidste fjerdedel, der drejer sig om teselskabet. Her siger ingen meget, og Sandemose
siger mindst. Selv efter gentagne læsninger begriber man ikke, hvorfor han var
så forhippet på at møde ex-dronning Dina, og man må formode, at sidstnævnte
også har undret sig over dette besøg af en hende ubekendt forfatter fra det høje
nord. På billedet står hun spinkel og nydelig, mens Sandemose har placeret
næverne i siden og stirrer skummelt forbi både hende og fotografen. Den eneste, der ser afslappet og naturlig ud, er Hanne Sandemose.
I forbindelse med hvad der tidligere er nævnt om Kjørkelvik-epistlernes redegørelse for det nye familieliv sammenholdt med erindringerne om det tidligere,
kan også “Påske i Paris” og efterfølgende rejsebreve – dvs. teksterne om rejsen
til Egypten og “Betraktninger i Stockholm” (se p. 652 og nedenfor) – ses som
illustration af, at fortiden konstant dukker op i fortællerens tanker. Læseren får
uundgåeligt indtryk af, at Hanne Sandemose er kastet ud i en håbløs konkurrence.
Rejsebrevet fra Paris har mod slutningen et par sætninger, hvori Sandemose
nævner “asken av mine kjære”. “I Egyptens land” (7/12 1963), den første af teksterne fra Egypten, indeholder en henvisning til, at en halv snes år tidligere
begyndte sorgerne at opsøge fortælleren. I “Dronning Dina av Jordan” omtales
også “to svære ulykker” i 1950’erne; i første omgang nævnes, at de to døde nu
lever i mindernes land, men da Sandemose i de sidste par afsnit af teksten skriver, at samtalen mellem dronningen og hans kone er præget af gensidig sympati, er sammenligningen: “Jeg minnes min avdøde kone engang hadde besøk her
på gården av en venninne. Når de satt alene døde samtalen bort hvis jeg nærmet
meg, og de begynte søkende å prate om noe annet.” Endelig er der epistlen
“Betraktninger i Stockholm” (2/5 1964), hvor en
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sammenligning med prisniveauet andre steder i verden også fører fortælleren til
de Kanariske Øer, “som det i 1953 var en drøm å besøke.”
Også i andre epistler om vidt forskellige emner kan denne pendlen iagttages.
“Sagn fra gamle dager” (29/12 1962) indeholder en indgående skildring af den
nye ægtefælles familieforhold – men også et par sætninger om den afdødes.
“Sladderens vesen” (16/11 1963) tager udgangspunkt i en flere år gammel episode om nyfigenhed, inden fortælleren går over til, at “For ikke så lenge siden
ble min nuværende kone og jeg utsatt for noe liknende på en restaurant.” I “Du
skal ikke stjele” (4/4 1964) berettes om parallelle tilfælde af pengetyveri fra
begge hustruer, der omtales som noget letsindige: “Min avdøde kone gikk i
samme gode tro fordi tanken på å stjele neppe noen sinne hadde falt henne
inn.”43
ALKOHOLISME
P. 457-478 er alkoholisme fulgt i anmeldelser og i romaner. I dette afsnit redegøres for, hvordan emnet behandles i epistlerne; vedrørende “En flegmatisk
natur”, se p. 952-953.
Omkring 4% af teksterne har alkoholisme som det eneste eller det væsentligste emne, hvortil kommer nogle epistler, hvori emnet nævnes mere perifert;
desuden skriver Sandemose i februar-marts 1965 en dobbeltkronik i Aftenposten,
hvori forskellige iagttagelser fra Aktuell bringes i ny aftapning.
Det er et fortolkningsspørgsmål, i hvor høj grad man vil se teksterne som
bekendelse af et aktuelt personligt problem, eftersom anvendelsen af den private indfaldsvinkel er skiftende. I den allerførste epistel finder man en definition,
som Sandemose ofte vender tilbage til:
“[...] ingen av de kloke har villet gi meg rang av alkoholist. De har avvist
meg med at jeg ikke har alkoholistens fornemste egenskap, den ikke å
kunne la være [...]” (“Misbruk av alkohol, mel og vann med saltpastiller”,
15/11 1958; Sandemoses fremhævelse).
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Men titlen hentyder til, hvad Sandemose selv karakteriserer som langvarigt
alkoholmisbrug under krigen, og epistlen viser dermed hen til en form for skriftemål, som man kan finde i både 1958-1960 og 1962-1965: Når det drejer sig om
alkoholindtagelse, der ligger årtier tilbage, er åbenheden stor, men når der skrives om aktuelle tildragelser, er der – tilsyneladende – kun tale om mere kortvarige eskapader; i samme epistel hedder det for eksempel, at Sandemose netop i
en halv snes dage har nydt livet grundigt i Stockholm, men det muntre tonefald,
hvori der fortælles om opholdet, gør at læseren ikke vil blive særlig bekymret for
fortælleren, der tilmed oplyser, at hjemme drikker han kun vand.
I tråd hermed drejer de mest åbenhjertige beskrivelser sig om fortællerens
ungdom. “Ung dranker” (14/9 1963) er således udformet som en erindring,
fremkaldt ved gensynet med konfirmationsbilledet. Beskrivelsen af fortidens
drikkevaner er parallel med den, man finder i “Når Jeppe blir edru” (se p. 460461), og sætningerne om “avholdsfolkenes djevledyrkelse”, som resulterede i to
års støt drikkeri lige efter konfirmationen, gentages næsten ordret fra En flykt ning krysser sitt spor, men her med en tilføjelse om, at Sandemose på egen hånd
reddede sig ud af misbruget og tilbage til sin “glede over naturen og dyrene,
bøkene og skogene.” I “Ung dranker” forbigås altså det sømandsliv, som ret indgående beskrives i romanen, og der er ingen antydning af senere, alvorlige problemer.44
Eksempler på den nuværende tilstand, med ret forsigtige formuleringer,
finder man i “Misbruk av sterke saker” (18/7 1959), hvor indledningen tilmed
er holdt i 3. person: “En mann oppholder seg nødt og tvunget i Oslo gjennom
lengre tid. Maten får han på restauranter, – hvor han kanskje også drikker noe
mer enn han i det lange løpet kan ha godt av.” Her er der tale om forbehold
(“kanskje”, “noe mer”), som skal sløre billedet, inden epistlen går over til en
mere generel diskussion; på lignende måde hedder det i “Hjemkomst” (7/5
1960), at fortælleren “i noen uker kanskje ikke har spart seg”. Her kan man dog
læse i det afsluttende afsnit, at det “holdt hardt å bli et slags menneske igjen
denne gangen”, og Kjørkelviks idyl ses som en modvægt til
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det nylig overståede svireliv borte fra stedet.
Der trækkes både på personlige erfaringer og på lægevidenskabelige undersøgelser, når epistlerne diskuterer baggrunden for alkoholisme og behandlingsmuligheder. Det er imidlertid ikke på alle punkter muligt at finde en konsekvent
linie i disse Sandemose-tekster; dette skyldes dels, at han er usikker over for hele
problematikken, bl.a. fordi der i så høj grad er individuelle forhold at tage i
betragtning, dels at Sandemose i disse tekster pendler mellem stor indlevelse og
en position ved sidelinien, som om hans personlige erfaringer med misbrug ligger langt tilbage. På den ene side fremhæver han, at han ved, hvad sagen drejer
sig om; på den anden side diskuterer han køligt videnskabelige undersøgelser
og skriver kategorisk: “Dranker ble jeg aldri.” (“Ung dranker”).
I de epistler, hvori den tidlige personlige baggrund nævnes, er der imidlertid
ingen tvivl om, at der rettes et kraftigt angreb mod afholdsbevægelsen og dens
“djevledyrkelse”. I “Ung dranker” begynder fortælleren at drikke, netop fordi
der bliver advaret så kraftigt mod denne last – i øvrigt også af forældrene, men
i tråd med det respektfulde billede, som epistlerne giver af dem, rettes skytset
mod organisationen. Der er tale om en trodsreaktion, og at fortælleren i egenskab af far har udnyttet sine egne erfaringer ses i “Feber og vin” (17/9 1960):
“Jeg vet for godt hvordan advarsler og trusler kan drive et menneske til å gjøre
hva det ikke vil, og hvorfor skulle han [sønnen] forresten ikke drikke vin? Og
hvorfor skulle han ikke la være?” (Sandemoses fremhævelse). Som allerede
nævnt hentydes der i “En flegmatisk natur” også til omgivelsernes pres, mens
hovedpersonen er ung, men her er indfaldsvinklen en lidt anden.
Når det drejer sig om baggrunden for voksnes drikkeri, indeholder “Misbruk
av sterke saker” den antagelse, at “glasset for mye er forsøket på å fjerne kjenslen
av ensomhet” (Sandemoses fremhævelse); der er med andre ord – og som i
andre epistler -tale om alkohol som en falsk og farlig trøster, men denne epistel
henviser som nævnt ikke til eget, langvarigt misbrug. I “En annen låt” (30/4
1960) forlader Sandemose delvis den tidligere
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definition af, at man er alkoholiker, hvis man ikke kan lade være med at drikke,
og støtter sig til dr.med. L.M. Sonnes teori om, at en alkoholiker er en person, der
gennem sit drikkeri skader andre og/eller sig selv (økonomisk, sundhedsmæssigt osv.) – hvilket nødvendiggør en nøjere undersøgelse af hvert enkelt tilfælde.
Hvis man først er kommet ud i misbrug, er Sandemoses bud, at de fleste har
brug for professionel hjælp til at indse problemet, eftersom alkoholikere har en
højt udviklet evne til selvbedrag og derfor ikke vil indrømme deres svaghed. I
“Trøster og tyrann” (29/9 1962) går Sandemose efter læsningen af Victor Borgs
bog tilsyneladende tilbage til sin tidligere opfattelse: Hvordan indse at man lider
af en uhelbredelig sygdom, en “last” man aldrig kan kureres for, men som kun
kan holdes i ave ved total afholdenhed? Er evnen til selverkendelse og den nødvendige viljestyrke for de fleste gået tabt i sprutten på et tidligt tidspunkt?
Også i “Alkoholisme” (Aftenposten, 19/2 1965) hævdes teorien om, at selv som
totalafholdende er og bliver man alkoholiker. “Alkoholisme” indeholder desuden en karakteristik af de mest rabiate afholdsfolk, som først er formuleret i
Varulven vedrørende Gustav Vik,45 nemlig at de er alkoholikere, som skjuler
deres hemmelige trang under fanatismen; hvis man relaterer til beskrivelsen i En
flyktning krysser sitt spor, er ideen muligvis en variation af, at Jante holder sig selv
nede.
I indledningen til “Alkoholisme” hævder Sandemose kategorisk, at han ikke
er alkoholiker, men senere hedder det lige så kategorisk: “Jeg vet, jeg vet med
hundre prosents sikkerhet, at alkoholtrangen er uhelbredelig.” (Sandemoses
fremhævelse). Det forekommer at være stærke ord, hvis han udelukkende taler
på andres vegne.
Mens afholdsbevægelsens formaninger blev nævnt som baggrunden for de
tidlige personlige erfaringer, diskuteres i Aktuell-epistlerne alkoholdebat i de
skandinaviske lande ud fra et mere aktuelt tidsperspektiv. Her fremhæves den
danske holdning, en passant i “Kirken og Minefeltet” (9/4 1960) og i “Kremmerne i templet” (11/1 1964), hvori det hedder, at København med sin
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liberale bevillingspolitik og manglende statsmonopol er en langt mere fredelig
by end Oslo, og mere indgående i “En annen låt”; der er desuden en humoristisk sammenligning mellem Danmark og Norge i “Reke-cocktail” (10/4 1965),
og som en kontrast til at mange nordmænd drikker i protest mod statens formynderi kan også henvises til den afslappede italienske holdning til alkohol, der
indirekte fremgår af “Feber og vin”.
Generelt ser det ud til, at jo mere viden om emnet, Sandemose tilegner sig, jo
sværere har han ved at komme frem til sikre konklusioner. Læseren krydser sig
frem i selskab med ham, og en tekst som “Monrad Norderval” (27/2 1960) er det
ved første øjekast vanskeligt at indpasse i sammenhængen; epistlerne udtrykker
jo gennemgående tydelig mistillid til den norske statskirkes præster og til formynderiske holdninger af enhver art – og her sidder Sandemose og snakker
hyggeligt med en præst, som bekæmper planerne om et vinmonopoludsalg i
Ålesund, og som udtrykker glæde over, at Monopolet i Bergen sender rapporter
til politiet i Ålesund om, hvem der er kunder i butikken. Fortælleren lægger
vægt på, at Norderval ikke er fanatiker – selv om læseren kun kan komme til den
modsatte opfattelse og alvorligt frygter, at Sandemose med ét slag er blevet så
gammel, at han vil gå i kloster.
På to punkter er beskrivelsen af Ålesund-præsten imidlertid i overensstemmelse med, hvad Sandemose i øvrigt skriver om afholdsbevægelse og gejstlighed; dels er Norderval en anden type end de formanende og upædagogiske
Jante-mennesker, dels er han mere i overensstemmelse med kristendommens
oprindelige opfattelse af “hyrdenes plikt” end andre norske præster.46 Hertil
kommer, at som altid, når Sandemose beskriver andre mennesker, leverer han
også et billede af sig selv. Når det hedder i de indledende linier, at han “skulle
vite litt om folk som går omkring med et rykte”, fremstår epistlen som helhed
også som et forsøg på korrektion af hans eget rygte. Derfor beretningen om, at
han er en flittig og anerkendende læser af Vår Kirke og en lang aften kan sidde
og drikke kaffe med en præst.
Men det selvportræt, der kan stykkes sammen af de øvrige
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epistler, ender med at forestille en mand, der i ungdommen var farligt på vej til
at blive alkoholiker, og som rettede sig ved egen hjælp. Næste misbrugsperiode
angives at være flygtningetiden, så i modsætning til Erling Viks alkoholhistorie
er der altså ingen hentydninger til 1930’erne, som kun omtales via iagttagelsen
af en øldrikkende nabo i “Et liv i øl” (6/3 1965).
Sandemoses pendlen mellem en teoretisk diskussion af emnet og en form for
bekendelse, som oftest kun får lov til at omfatte ungdommen, kan også udtrykkes på en anden måde: Han anerkender med 25-30 års forsinkelse et sammenfald mellem Espen Arnakke og sig selv på dette punkt – samtidig med at langvarigt drikkeri hos det andet alter ego, Erling Vik, holdes inden for fiktionsrammen.
Det senere forbrug hos epistelforfatteren har været begrænset til en blanding
af harmløst nipperi, kortvarige drukperioder, og en håndfast evne til at lade flasken stå, for eksempel når der skulle arbejdes. Dermed er Sandemose ikke alkoholiker, hverken efter sin egen overbevisning eller ifølge de lægevidenskabelige
autoriteter, som han henviser til, men hans (tidlige) erfaringer gør, at han kan
udtale sig med større indsigt end så mange andre.
Ovenstående billede fremgår af de epistler, der har alkoholisme som hovedemne; imidlertid smutter en form for bekendelse ind i nogle af teksterne. Således
hedder det i “Undergangsmennesker” (13/2 1960), at Sandemose ikke kan forstå Humbert, hovedpersonen og smånymfeelskeren i Vladimir Nabokovs roman
Lolita: “Det er vanskelig å trenge inn på noe som er ukjent område i ens eget
sinn. Jeg kan sette meg i alkoholikerens sted og forstå ham.” På grund af fortidens alkoholmisbrug? – I “Når de riktig tenker” skriver Sandemose: “Jeg vet
innefra hva jeg snakker om” (Aktuell nr. 16, 2/4 1960; Sandemoses fremhævelse);
i denne epistel er det ikke helt klart, om der er tale om indrømmelse af eget (tidligere?) forbrug, eller om sætningen skal være en henvisning til, at mange alkoholikeres hjem går i opløsning, hvilket han i så fald åbenbart har været vidne til
på nært hold.
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POLITIK
Den politiske agnostiker
Tekster med politisk indhold er omtalt p. 366-373 (Borgerlige Ord m.m.), p. 487490, 506-509 (artikler om nazismen samt Dødens agenter), p. 653-662 (om besættelsen), og p. 740-743, 776-777, 806-807, 820-821 (sympati for kommunismen,
protest mod beredskabslovene). I dette afsnit skal redegøres for de epistler, hvis
hovedemne er politik; i andre, med vidt forskelligt indhold, dukker nu og da
enkeltsætninger op, der vender sig imod stormagternes atomvåbenkapløb og
imod Norges medlemsskab af NATO.
Det nærmeste, man kommer et politisk credo i disse år, er imidlertid nogle
sætninger i “Lykkelige barndom” (19/9 1964), hvis emne er et ganske andet (se
p. 794-797). I forbindelse med erindringen fra 1907 skriver Sandemose:
“[...] vi ble tidlig overbeviste sosialister. Jeg kom siden til å stå nokså fritt
over for politiske meninger, og spør en meg om jeg er sosialist må jeg
nærmest svare at det vet jeg ikke. Hvis en kan bruke et så halsbrekkende uttrykk er jeg en politisk agnostiker, en mistenkelig person som tar
stilling fra sak til sak. [...] Nu sitter vi med den bleke eftertanke, men i
mitt sosialistiske hjem lærte jeg noe om rettferdighet, rimelighet og samhold. Hva så sosialismen siden ble til -.”
Den sidste, ufuldstændige sætning viser, at man fra disse år ikke skal forvente de samme flammende paroler, som dengang Sandemose var medarbejder ved
Friheten, og politisk agnosticisme dækker udmærket det samlede indhold i epistlerne. Alt efter hvilken tekst, man dykker ned i, kan man finde erklæringer, der
appellerer til diverse politiske sindelag; samtidig er konsekvensen af rummeligheden, at argumentationen ikke er lige holdbar, når forskellige epistler betragtes
under en samlet synsvinkel – ligesom det hænder, at logikken halter inden for
den enkelte teksts ramme.
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Opfordring til selvcensur
I forbindelse med de epistler, der omhandler litteratur, er det nævnt, at
Sandemose – naturligt nok – slår et slag for ytringsfriheden og både direkte og
indirekte gives der her og andetsteds udtryk for, at demokrati er den bedste
statsform.47 Ikke desto mindre finder man i “Det er ikke nok å ha urett, du skal
også være høflig” (4/7 1959) en tankegang, der skiftevis kan ses som opfordring
til kraftig håndhævelse af lov og orden – eller som opfordring til selvcensur.
Udgangspunktet er Nikita Khrushchevs kommende statsbesøg i Norge, og i
anledning af de planlagte demonstrationer imod ham langer Sandemose ud i
flere retninger: Demonstranter er ofte ballademagere, den norske regerings velkomst af udenlandske statsoverhoveder bør ikke forstyrres af “enfoldige gateoppløp”, og de aviser, der opfordrer til at demonstrere, viser ikke ansvarsfølelse
– deres handlinger nærmer sig landsforræderi, og der “burde være adgang for
politiet til kort og godt å anholde enhver som før slike leiligheter oppfordrer til
bråk.” (Sandemoses fremhævelse).
Inden for tekstens sammenhæng betyder dette, at adskillige redaktører (eller
læserbrevskribenter – eller måske politikere) burde havne bag tremmerne, og
hvis man sammenligner med indlæggene mod beredskabslovene en halv snes år
før, hvor Sandemose netop angreb den flydende jura, forekommer hans anbefaling i “Det er ikke nok å ha urett, du skal også være høflig” inkonsekvent: Hvad
er det at “oppfordre til bråk”? Er det tilstrækkeligt at skrive kritisk om
Khrushchev, skal avisen i lederartikler vende sig imod statsbesøget, eller er
redaktøren først hjemfalden til straf, når han foreslår at gå på gaden med bannere og slagord?
Sandemose vil gerne forholde sig nøgternt og pragmatisk, men teksten bevæger sig ad flere baner på én gang. Først og fremmest er det tydeligt, at han frygter for, hvad demonstrationerne kan udvikle sig til på grund af skøre kuler, og
når han nævner muligheden for et attentat, må det betyde, at han ikke nærer
større tiltro til det norske politis evne til at træffe passende sikkerhedsforanstaltninger; han forudser også, at et attentat
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ville resultere i en gengældelsesaktion fra USSR – hvilken nævnes ikke, men
læseren kan forestille sig alt fra storpolitisk krise til invasion: “Hva ska det bli av
oss hvis det kommer til et attentat på den russiske statslederen?” [...] “Vi er nokk
et flertall som ikke ønsker at landets sikkerhet blir hasardert av uvettige brølaper.”
Desuden (jf. titlen) gør Sandemose opmærksom på, hvilke normer for pli, der
gælder vedrørende statsbesøg; sidstnævnte punkt hører til under de generelle
perspektiveringer i teksten. Hvad angår den aktuelle foranledning, at det drejer
sig om et besøg fra Sovjetunionen, spiller forfatteren ud med flere kort; kort fortalt drejer det sig om på samme tid at servere historiske oplysninger og at undgå
en fremstilling, der tager sig ud, som om det netop er Khrushchev, der skal tages
med fløjlshandsker.
I det indledende afsnit mener Sandemose, at der er et præg af komik over, at
nordmænd vil give sig til at belære en stormagt;48 dernæst belærer han om, at
USSR’s indsats under anden verdenskrig var afgørende for, at Norge ikke endte
som en tysk provins, og at den sovjetiske hær efter tyskernes nederlag “trakk seg
frivillig ut av Nord-Norge”. For at afbalancere dette anerkendende tonefald er
næste træk en indrømmelse af russernes aggressionspolitik mod “mindre stater”
– det er uklart, om dette hentyder til Balticum eller til jerntæppet i almindelighed, men henvisningen følges op af flere eksempler på magtanvendelse, og
resultatet er, at der hverken udpeges helte eller skurke; for eksempel vender forfatteren sig imod Kinas invasion af Tibet, for i næste åndedræt at kalde Chiang
Kai-shek for en quisling-general. Ud fra omtalen af Algeriet, Indokina og Korea
kan man kun få det indtryk, at kampen for ideologier ikke er væsentlig for forfatteren, men at han koncentrerer sig om at gøre opmærksom på de lidelser, der
fremkommer i ideologiernes kølvand. Samme overordnede holdning kommer
frem, når han fremhæver det uhøflige i at genere udenlandske statsoverhoveder
med demonstrationer: “Det har ingenting med saken å gjøre om han er russer
eller heter Tito, de Gaulle, Franco eller Eisenhower.” Dermed nævnes både en
repræsentant for den neutrale tredje blok, to NATO-allierede og en fascistisk
diktator.
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Selv om tekstens ærinde er at mane til besindighed, ender Sandemose i en
position, hvor han opfordrer til, at der bliver grebet ind over for ytrings- og
demonstrationsfrihed. Den stedvis kringlede argumentation, hvor han forsøger
at dække sig ind på så mange punkter som mulig, ses også i den afsluttende
krølle, hvor han kommenterer Norges medlemsskab af NATO, for hvis man
tager hans tankegang for pålydende, er de planlagte demonstrationer “et av de
mange uheldige psykiske utslag” af medlemsskabet. Som et anbefalelsesværdigt
alternativ nævnes det skandinaviske forsvarsforbund, som der var forhandlinger om i 1948-1949, men når Sandemose i denne forbindelse fremhæver dettes
neutralitetsstatus som en selvfølgelig forudsætning for en anden norsk psyke
end den, der gælder i 1959, bliver sammenhængen uklar. Medfører neutralitet en
højere grad af høflighed? Mener han, at befolkningen i et neutralt Norge per
refleks ville afholde sig fra at demonstrere mod udenlandske statsoverhoveder,
og at avisredaktører ville være mere forsigtige med at udtrykke deres meninger? I så fald har Sandemose glemt sin beundring for Torgny Segerstedt (Friheten,
10/11 1945).
Ytringsfrihed?
Også Aktuell-epistlen “Lyng og Haugland” (1/12 1962) berører ytringsfriheden, men inden for et mere begrænset område end det er tilfældet i den ovenfor
omtalte tekst. Den aktuelle anledning er en debat om, i hvor høj grad en politisk
flygtning, russeren Povemsky, skal have lov til at bedrive politisk propaganda,
og igen maner Sandemose til forsigtighed:
“[...] man skal ikke komme dragende med ytringsfriheten når en flyktning melder seg her ikke bare for å redde livet, men også skaffe[r?]
Norge storpolitiske ubehageligheter. [...] Det er ingen humanitær oppgave å la en russer eller amerikaner sitte under norsk beskyttelse og
rakke ned på landet sitt.”
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Igen gør Sandemose opmærksom på, at det drejer sig om at beskytte Norge i
stormagternes spil, men i denne artikel plæderer han samtidig for, at loven om
asylansøgeres ret til at udtale sig om forholdene i deres hjemland skal administreres med skyldig hensyntagen til omstændighederne i det enkelte tilfælde. Det
er på denne baggrund, han kan argumentere for, at Povemsky skal have mundkurv på, mens flygtninge fra Angola og Sydafrika gerne må udtale sig, eftersom
det i deres tilfælde drejer sig om “religions- og raseforfølgelse”, og det humanitære aspekt derfor er afgørende.
Men også i denne tekst resulterer argumentationen i, at forfatteren havner i en
blindgyde. I betragtning af den skepsis, der i mange andre tekster udtrykkes
over for myndigheder, forekommer tilliden til administration af gummiparagraffer utrolig. Hertil kommer den erklærede sondring mellem dem, der flygter
på grund af en anden ideologi end regeringens (flygtninge fra USA og
Sovjetunionen) og dem, der flygter på grund af race eller religion. Hvordan
burde forholdsreglerne så være over for en amerikansk neger eller en russisk
jøde? Tæller de humanitære principper eller hensynet til stormagterne mest?
Også “Lyng og Haugland” indeholder en lille krølle, her en sammenligning
med den situation, som norske flygtninge befandt sig i under anden verdenskrig, og Sandemose henviser her til, at også han måtte afholde sig fra offentlige
tilkendegivelser, som kunne skabe besvær for værtslandet. Umiddelbart er der
ikke noget i de i Sverige skrevne tekster, der tyder på selvcensur eller officielle
direktiver, men i sit forord til Nytt lys på Sandemose nævner Thaly Nilsson, at “ett
offentligt framträdande som Sandemose gjorde i Lund i december 1943 resulterade i repressalier för arrangören, Lundensiska litteratursällskapet.” (s. 13).
Anledningen var Sandemoses kritiske bemærkninger om den svenske regerings
tilladelse til transport af tyske tropper gennem landet.
Atomvåbenkapløbet
Epistlerne om politik er så fåtallige og overvejende holdt i så
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generelle vendinger, at de kun giver glimt af, hvad der sker på dette område i
1958-1960 og 1962-1965: Kortfattede henvisninger til Cuba-krisen, Christine
Keeler-affæren og dens uheldige konsekvenser for Macmillan-regeringen, mordet på John F. Kennedy, den nye borgerrettighedslovgivning i USA, som Lyndon
B. Johnson satte i værk, og krigen i Vietnam.
Mens “Det er ikke nok å ha urett, du skal også være høflig” og “Lyng og
Haugland” er koncentreret om Norges stilling over for aktuel stormagtspolitik,
ses den kolde krig med dertil hørende atomvåbenkapløb som et globalt faresignal i andre tekster fra disse år. Hertil kommer en personlig synsvinkel, som
nævnes i “Brev hjemmefra”:
“De som har greie på slikt vil ikke benekte at Evas og min eldste sønn
falt som offer for de klossetheter man nu driver med i naturens innerste
verksted, og at Espen i dette som vi kaller fredstid ble drept av hydrogénbombene. En av de som har største viten om disse tingene sa til og
med at det var sannsynlig.” (Politiken, 19/3 1959; med små ændringer
også i Murene rundt Jeriko, s. 34).
En sammenhæng mellem familiens tragedie og stormagternes våbenkapløb
nævnes ikke andre steder, men overbevisningen herom kan ses som en forudsætning for forfatterens følelse af det enkelte individs magtesløshed i en tid,
hvor oprustning og prøvesprængninger er en del af hverdagen.
Det personlige engagement i kampen mod atomvåbenkapløbet kommer tydeligst frem i “Atommarsj” (27/4 1963), som fortæller om Sandemoses deltagelse i
den danske atommarch året før. Den et år forsinkede reportage udtrykker en hel
vifte af stemninger, men en svag fortrøstning bliver den dominerende: En tro på
at det kan nytte at protestere. Fortællerens mismod og følelse af at være oppe
imod en overmagt modereres gennem den solidaritet, som marchen udtrykker,
og en tro på ungdommens energi, som vækkes i ham ved at iagttage en af de
yngste deltagere.49
Hvis Aktuell-teksterne om emnet læses kronologisk, er det ikke
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muligt at følge en linie eller udvikling; der er snarere tale om en pendlen mellem
Ragnarok-visioner og forsigtige tilkendegivelser af, at stormagternes formål
med atomvåbenkapløbet er at være i den bedst mulige position, når det endelige slag skal udkæmpes ved forhandlingsbordet. Sidstnævnte synspunkt udtrykkes i “På ærens mark” (31/10 1959),50 mens Sandemose fem måneder senere
nævner begge muligheder i én og samme epistel, “Enten – eller” (26/3 1960).
Her vender han sig tillige mod den tanke, at verdenshistorien skulle udvikle sig
som et langvarigt opgør mellem kommunisme og kapitalisme. Alternativet til
klodens undergang i løbet af nul komma fem ses som en sammensmeltning af
de to ideologier, “med seier for alle, ingen tapere.”
Samme indfaldsvinkel finder man i “Moderne krig” (24/8 1963), som tillige
indeholder en opsummering af den aktuelle magtbalance (hvor Kina betragtes
som en uberegnelig faktor), et forsøg på at se en sammenhæng mellem Suez-krisen i 1956 og Sovjetunionens undertrykkelse af oprøret i Ungarn samme år, samt
en vurdering af Cuba-krisens betydning for stormagternes forhandlingsposition. Argumentationen er der ikke noget i vejen med i denne epistel; derimod
kunne man måske forvente, at de generelle udsagn om faren for atomkrig (som
gentages fra tidligere epistler) blev sat ind i en mere aktuel ramme, eftersom
USA, USSR og Storbritannien i sommeren 1963 forhandlede sig frem til den
banebrydende Nuclear Test Ban Treaty, som blev underskrevet 5/8 1963.
Monarkisten Sandemose
Hvis man ser på de forskellige politiske synspunkter, der udtrykkes i epistlerne, vil en dansk læser umiddelbart mene, at hvis man adderer dem og tager
perioden i betragtning, peger alting på, at man her også står over for en person,
der i demokratiets navn ønsker at få afskaffet monarkiet. Men Sandemose betakker sig for en norsk republik, viser det sig i “Konge eller president” (9/3 1963),
måske den epistel hvor han tydeligst viser sin politiske agnosticisme (igen: i al
fald for en dansk læser, der via historiebøgerne er nødt til at danne sig en opfattelse af kong Haakons position under anden verdenskrig). Epistlen gentager
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mange af de synspunkter, som gengives som Jans i Varulven, da han i 1957 hører
nyheden om kongens død:
“Den morgenen han hørte i radioen at
kongen var død, gikk tankene hans
som så mange andres, tilbake til våren
1940 dengang foreldede republikanske synspunkter døde ut i Norge – i
den utstrekning de kunne ha vært
der. For sin egen del hadde han alltid
vært republikaner og hadde ikke kunnet innse at de nordiske republikker
absolutt skulle endre kongens titel til
president. Dette stakkars problemet
var jo alt som var blitt igjen for de
overlevende republikanere som ikke
hadde oppdaget at de allerede i 1905
bare diskuterte en betegnelse. De
ulemper som kunne knytte seg til at
presidentens embete var arvelig,
mente han ble rikelig oppveid av at
man slapp det evige bråket om hvem
som skulle lure seg til denne toppstillingen med den groveste demagogi,
og landet hadde ikke siden 1905 hatt
andre emner med tilstrekkelig pondus enn Michelsen og Nansen. Han
orket ikke tenke på det renn vi her i
landet kunne få opp og ned tronstigen.”
(Varulven, s. 270).

“Haakon av Norge ble nu engang
nasjonens merke under krigen. Om
ham trengte man ikke som i visse
andre land å konstruere noen legender. Hans gjerninger vitnet for ham.
[...] Kongen eller Dronningen er presidentens offisielle titel i en del demokratiske land. Det klarer vi oss langt
med. Forestillingen om større frihet
fordi vi innfører valgkongedømme og
gir kongen navneforandring til president er helt avlegs. Det var den allerede for hundre år siden.
[...] Hvordan det vil gå hvis Norge
blir valgrike med valg av konge hvert
fjerde år vil en helst ikke se i øynene.
Det kommer til å vrimle med kongsemner som landet ikke kan være tjent
med, og av hvilke meget få kan være
kvalifiserte. I et lite land som Norge
vil det aldri bli nok å ta av. Hvor
mange har det vært de siste mannsaldrene? Når Michelsen og Nansen er
nevnt blir det vanskelig å komme i
tanker om fler.”
(“Konge eller president”; Sandemoses
fremhævelse).
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Sandemoses argumentation i epistlen er i høj grad pragmatisk, når han hævder, at en diskussion om Norge som republik kun drejer sig om en betegnelse,
og han andetsteds i epistlen nævner, hvor kostbare præsidentvalgene ville blive.
Alligevel skinner det igennem, at eftersom et statsoverhoved, som repræsenterer landet, skal være af usædvanlig kaliber – jf. henvisningen til Michelsen og
Nansen – er kongedømmet per definition bedst egnet til at sørge for denne
uddannelse i god opførsel, sprogkundskaber, loyalitet m.m., når statsoverhovedet skal være “det som engang kaltes et dannet og kultivert menneske.”
Dermed er det kong Haakons eksempel, der baner vejen for forfatterens i og
for sig irrationelle tiltro til fremtidige norske monarkers gode egenskaber, herunder tilliden til at de kan finde en kone, der også passer til embedet. – Selv om
synspunkter i roman og epistel som sagt er sammenfaldende, holder epistelforfatteren sig til et forsvar for tingenes tilstand, mens Jan i Varulven funderer over
nogle forfatningsmæssige småændringer, der kan gøre livet lettere for monarken.
Politikeren Sandemose?
I betragtning af det samlede antal af epistlerne i Aktuell bemærker man ikke
nogen overvældende interesse for politik fra Sandemoses side. Både inden- og
udenrigspolitisk er der i disse år talrige glimrende anledninger til aktuelle
debatindlæg, men det er tydeligt, at Sandemose hellere skriver om mange andre
ting. Når Sigurd Evensmo oplyser i forordet til artikeludvalget Bakom står hin
Onde og hoster så smått (redigeret af Petter Larsen og Thorleif Skjævesland), at
han med betegnelsen “politikeren Sandemose” mener, at “begrepet politikk skal
forstås i videste forstand og omfatter et bredt spektrum av samfunnsspørsmål,
sosiale, kulturelle, etiske” (s. viii), må man sige, at han presser citronen i sin iver
efter at fremstille Sandemose som en samfundskritisk og -engageret forfatter.
Sætningen giver lige så meget mening – eller lige så lidt – hvis man for eksempel
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opfinder rubrikken “etikeren Sandemose” og derpå udbytter “etiske” i citatet
med “politiske”. Og når Evensmo mener, at artikelsamlingen kan medvirke til,
at Sandemose ikke rammes af “kanoniseringens lammelse”, overser han, at
mange af teksterne – især fra de senere år – er præget af så mangelfuld logik, at
de alene af den grund vanskeligt kan mane til brugbar eftertænksomhed, samtidig med at Evensmo postulerer en vældig og evigaktuel slagkraft i tekster, der
oftest er skrevet for døgnet. For at give et dækkende billede af “politikeren
Sandemose” burde bogen desuden indeholde tekster fra det danske forfatterskab.
RELIGION
Ateisten
Tekster om religion fylder ikke meget i billedet i 1958-1960; i anden ombæring
finder man derimod en del epistler om emnet. Sandemose anfører selv ingen
forklaring på den voksende optagethed af emnet, og det eneste brugbare gæt,
man kan komme med ud fra en læsning af teksterne, er at ægteskabet med en
katolik og iagttagelsen af stedbørnenes religiøsitet sætter visse tanker i sving.
Det skal imidlertid tilføjes, at Sandemose lige siden 1930’erne viser sig at være
bibelstærk og anvender religiøse symboler, og det er også muligt, at alderen og
svigtende helbred med dertil hørende tanker om døden under alle omstændigheder ville have resulteret i epistler, der omhandler emnet.
Teksterne om religion er præget af større indbyrdes overensstemmelse, end
man oftest ser hos Sandemose, og kan opsummeres på følgende måde: Samtidig
med at han afviser en gudstro for sit eget vedkommende og ikke tror på nogen
form for tilværelse efter døden, er han aldrig ude på at propagandere i ateistisk
retning. Han er optaget af Bibelen, kommenterer ofte dens indhold og citerer fra
den; fra Det gamle Testamente er det myterne, der interesserer ham, og fra Det
nye Testamente er det Jesu lidelseshistorie og Paulus, han oftest omtaler. Martin
Luther, undertiden omtalt med det sigende tilnavn von Bessermachen, er en af
forfatterens yndlingsaversioner (“Hvor går grensen for sinnssyke?”, 25/1 1964,
“Helligånden og jomfru Maria”, 18/4 1964, og
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“Brød og vin”, 8/5 1965), og statskirken og dens præster angribes ofte.
I første omgang er det relevant at gå helt tilbage til en tekst fra 1939. “De må
ha sin himmel” er Sandemoses bidrag til en svensk antologi om Oxford-bevægelsen (en anden af hans yndlingsaversioner); heri betoner han, at han ikke er
kristen, men alligevel vender sig imod blasfemi, uanset om denne praktiseres af
Oxford-tilhængere eller af højtråbende fritænkere. Det er personlige minder,
som ligger til grund for denne holdning: “Kanske våra föräldrar, eller andra som
stodo oss nära, ha trott enfaldigt och innerligt på Fridsfursten.” (Oxford och vi, s.
141).
Dernæst “Bibel og tradisjon” (Dagbladet, 3/2 1940). Heri erklærer Sandemose,
at han er færdig med kristendommen, og at det netop er hans gentagne bibellæsning med opdagelsen af “meningsløshetene i denne boka, de rent ut barbariske selvmotsigelsene”, der gør, at han nu står ude på sidelinien. Hans vurdering er, at den katolske kirke er den eneste, for hvilken en forbindelse kan dokumenteres til den oprindelige kristendom, og den eneste, der kan give mennesket
en følelse af evighed. De lutheranske sekter har derimod kompromitteret sig ved
at institutionalisere Luthers katekismus og derved hævde én rigtig fortolkning
af Bibelen. Resultatet er, at de protestantiske præster ikke lever i overensstemmelse med Bibelens ord, men med den teologiske, professorale tradition, som er
opstået.
Hvad angår Aktuell-epistlerne finder man en analyse af den manglende gudstro i “Jubelrop for det du ikke vet” (14/10 1963):
“Ennu kan jeg gripe meg selv i, når jeg står og ser ut mot skogen en stille natt, – at kanskje, kanskje -. Kunne det noen gang blitt til en tro, så fordervet iallfall lærere og prester det for meg før jeg var kommet ut av barneskolen. [...] Jeg er først og fremst interessert i denne siden av tilværelsen fordi jeg ikke har funnet noen gyldig grunn til å tro på den
andre.”
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Uden at det er hensigten at gøre Sandemose til en krypto-kristen, må den første del af citatet fortolkes derhen, at han anerkender den tidligere tilstedeværelse
af et anlæg for tro. Derimod nævner han ikke noget om, hvorvidt et sådant findes hos alle, eller hvad der i givet fald stimulerer det eller tager livet af det; han
udtaler sig kun om betydningen af sin egen oplevelse i barneårene.
Den anden del af citatet henviser til et senere ræsonnement, der via tempusformen også dækker den aktuelle skrivesituation, men et par af udtrykkene er
dobbelttydige. “Ikke har funnet” kan enten betyde, at fortælleren har søgt forgæves og først derefter har opgivet at blive troende, eller at han ikke ved en
åbenbaring eller lignende er blevet overbevist; sidstnævnte fortolkning skulle
indebære muligheden af, at der stadig kan ske en forandring. Men hvad er “en
gyldig grunn”? Et håndgribeligt vidnesbyrd fra Guds side eller en religionsfilosofisk erkendelse?
Sætningen må ses i sammenhæng med en efterfølgende påstand i epistlen:
“Slagkraften i enhver religion ligger i at bevisene mangler.” Hermed karakteriserer fortælleren sig selv som en nøgtern iagttager af troende – uanset om disse
selv skulle hævde, at de kan finde masser af beviser for Guds eksistens, herunder at verden er til, eller om de ville sige, at det ikke er en sag om beviser, men
om overbevisning. – Dermed indeholder epistlen et paradoks: På den ene side
hævder fortælleren, at han kunne være troende, hvis der var en grund til at tro
på andet og mere end den biologiske, jordiske tilværelse; og på den anden side
er den slags beviser efter hans mening uforenelige med religioner, der netop virker i kraft af deres irrationelle element.
Udgangspunktet for refleksionerne i “Jubelrop for det du ikke vet” er iagttagelsen af en reaktion hos den 5-årige stedsøn, en umiddelbar tilkendegivelse af
hans tro på Gud. Fortælleren bliver “så vart beveget”, hvilket er i tråd med
adskillige beskrivelser af, hvordan andres tro manifesterer sig. P. 864-865 er for
eksempel nævnt “Første mai i Peterskirken”, hvor den bedende kvinde skildres
som en kontrast til den utiltalende, rituelle pomp. I en af de tidligste epistler,
“Møte med en helgen” (20/12 1958),
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drejer det sig om en usædvanlig oplevelse på en restaurant i Oslo:
“Gjesten foldet hendene sine nede mellom knærne, bøyde hodet og bad
stille en bønn. Så gjorde han korstegnet, tok glasset og nippet til vinen
før han begynte å spise.
Det hadde ikke vært skygge av demonstrasjon i den høytidelige handlingen. Han hadde stillferdig gjort sin skyldighet mot Gud.”
Hvilket betyder: Hvis den ukendte restaurantgæst havde gjort noget for at
henlede de omkringsiddendes opmærksomhed på sig selv, ville fortælleren have
følt sig frastødt. Som det er nu, følger han efter den anden et stykke ude på
gaden; der lægges ikke op til, at han vil tale med ham, men forløbet skildres nærmest som udslag af en trancetilstand: “Først der stod jeg stille og tok til å undre
meg over min oppførsel.” Det er det helgenagtige ved manden, der drager fortælleren, men der er et par væsentlige detaljer i forløbet før denne afsluttende
episode. Allerede i den første sætning angives grunden til, at fortælleren er i
Oslo: En der står ham nær er indlagt på hospitalet. Hvem det er, nævnes ikke,
men situationen går ham tydeligt på,51 og han føler instinktivt, at den ukendte
“helgen” er enkemand; desuden ser han “et forklarelsens lys” på oldingens
ansigt og føler sig misundelig, da den lille dreng kommer hen til denne. Han er
vidne til en uventet kontakt, mens han selv sidder ensom – men det fremgår
endvidere, at han selv lægger op til ensomheden, eftersom han har sørget for at
få et ekstra glas vin placeret på bordet, det såkaldte “skremmeglasset”.
En bibeloversættelse
En enkelt af teksterne om religion kunne måske med lige så stor ret være
nævnt under afsnittet om litteratur, eftersom “Markus i bakrus” (8/9 1962) kommenterer en såkaldt “ungdomsoversettelse” af Markus-evangeliet, som den
svenske præst Eric Grönlund har begået. Det ironiske tonefald, citatteknikken
og de generelle
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refleksioner (for eksempel vedrørende den hurtige forældelse af al moderne jargon) er typiske træk hos litteraturanmelderen Sandemose, når han falder over
en bog, han ikke kan lide; men eftersom epistlen samtidig siger noget om
Sandemoses syn på religion, forekommer det mere relevant at omtale den her.
I første omgang kan det måske undre, at forfatteren vil bruge krudt på
Grönlunds “ungdomsoversettelse”. I adskillige epistler erklærer han sig som
ikke-kristen – så hvorfor overhovedet tage sig af, at en svensk præst omskriver
et evangelium?
Den ene indfaldsvinkel er en irritation over, hvad Sandemose opfatter som et
groft falskneri, nærmest som om én forfatter tager ordet på vegne af en anden,
der af gode grunde er forhindret i at protestere. Markus roses for at være “den
strengeste” af evangelisterne, og hans skildring i kapitel 6 (af Herodes og
Johannes Døber) omtales som enestående i verdenslitteraturen på grund af det
koncise sprog;52 hvorefter pastor Grönlund forvansker ham med “vulgære skrøner” og “snuskespråk”. Kort sagt er Sandemose forarget over, at Grönlund broderer på den oprindelige tekst, og han griber ham i en selvmodsigelse, når
Grönlund på den ene side siger, at Bibelen (Guds ord) ikke må ændres, og på
den anden side netop gør dette: “Skal hver årsklasse fóres med meninger som
de skjønner, får en ganske riktig rydde kraftig opp i samtlige evangelier, og vi
får sette igang med sånn rundt regnet sytti varianter av Guds ord [...]”
Den anden indfaldsvinkel er Sandemoses opfattelse af, at Grönlunds “ungdomsoversettelse” er et typisk eksempel på den protestantiske kirkes hundekunster, hvorved epistlen føjer sig til de adskillige, der angriber Luther og hans
efterfølgere. Katolicismen ses som den rene vare, eftersom man dér ikke kunne
drømme om at forvanske Markus’ stil eller gøre det hellige indhold mere letfatteligt for at lokke flere ind i folden; jf. den ovenfor nævnte “Bibel og tradisjon”
fra 1940.
Sandemose foretager en vanskelig, men vellykket balancegang i “Markus i
bakrus”. Læseren får indtryk af en forfatter, der sætter pris på Bibelen på grund
af dens litterære værdi og kender den så godt, at han kan gribe en præst i fejlfortolkninger. Samme
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forfatter har åbenbart også funderet over, hvad det er i Bibelen, der appellerer til
de troende; samtidig er der indskud og bisætninger, der skal gøre det klart, at
hans kommentarer ikke bunder i et personligt trosforhold.
Der er to elementer i teksten, der skal ses i sammenhæng med andre epistler
fra disse år: Den ikke-troendes beskæftigelse med religiøse anliggender, herunder synet på Jesus, og forholdet mellem katolicisme og protestantisme.
Kristendom som mytologi
I den tidligere epistel “Gud og menneske” (13/6 1959) skriver Sandemose i
forbindelse med den yngste søns sygdom og død, at han hverken har haft forestillinger om et evigt liv eller om en guddom, og at “det var lettere at gå alene til
muren og stå der uten selsomme illusjoner.” (Sandemoses fremhævelse). For at
nå frem til denne konklusion går han et par karakteristiske omveje: Først beskrivelsen af en ældre slægtning, der efter at have mistet sin datter finder trøst i en
gudstro – og denne episode skal dermed fungere som en kontrast til forfatterens
egen reaktion; han accepterer religiøsiteten hos andre, men afviser selv at “slepe
med seg et lass av tvilsomme konstruksjoner”.
Den anden omvej er kommentaren vedrørende Arnulf Øverlands anvendelse
af kristne myter i digtningen; som modsætning til en opfattelse af, at denne
repræsenterer en tro,53 parallelliserer Sandemose den med 1800-tallets digteres
brug af græsk mytologi på et tidspunkt, hvor Det nye Testamente endnu blev
opfattet som sandhed. At forfattere i 1900-tallet kan give sig i kast med kristendommen er efter denne opfattelse netop et tegn på, at de er ikke-troende og derfor kan behandle den kristne mytologi med samme frihed, som deres forgængere behandlede den græske.
Dette afsnit af teksten kan ses som en kommentar til Sandemoses egen brug af
for eksempel syndefaldsmyten i En flyktning krysser sitt spor, men også i epistlerne ser man en optagethed af bibelske myter og et forsøg på at se disse og religiøsitet i et bredere perspektiv. I “Mange mot de få” (20/2 1960) hedder det således, at man i mange andre religioner finder paralleller til
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både Kain og Abel-myten og ideen om, at Jesus skulle dø for at andre kunne
frelses, og forfatteren sætter nylige tyverier af blomster, juletræer og julebag fra
norske kirkegårde i forbindelse med urgamle forestillinger, “nemlig troen på
kraften i stjålet gravgods. [...] Et ritual fra steinalderen har overlevd tusen års
kristendom [...]”
I “The Battle of Jericho” omtales en tidlig optagethed af gammeltestamentlige
tekster, og barnets indlevelse beskrives med en begejstring og i et ordvalg, som
når Sandemose husker sin læsning af “kulørte” hefter: “Hvor har jeg ikke lidd
med Josef, men også vært den gode vennen hans under storhetstiden hans i
Egyptens land! Fortellingen om elveguden, barnet som ble funnet av prinsessen
ved Nilens bred!” I forlængelse heraf kaldes historien om erobringen af Jeriko (i
Josuabogen) for en vældig røverroman, komplet med inkonsekvenser og løse
ender. Sandemoses fortolkning af sagnet koncentrerer sig om Rahab som en forræder og lyden af vædderhornene som en nervekrig fra Josuas side, og via dette
nøgterne syn på sagen formår han at trække linier både til kollaboratører under
krigen og til Simenon-romanen La neige était sale; men samtidig er han opmærksom på, at hans rationelle udlægning af sagnet – hvori indgår en psykologisk
karakteristik af Josua – ikke får andre til at ændre mening:
“Hvis noen tror de ad fornuftens vei kan skade noe som helst i kristendommen eller den forhistorien den har tilegnet seg, er han på siden av
det hele. [...] Enhver som har en tro blir styrket i den av hva som helst.”
Den ovenfor nævnte henvisning til Øverlands brug af bibelske myter har
relevans i betragtning af, at en udvidet version af “The Battle of Jericho” udgør
slutningen af Murene rundt Jeriko; bogens titelkapitel er dobbelt så langt som
epistlen, hvis enkelte afsnit tillige har en lidt ændret rækkefølge. På de første par
sider er tilføjelserne af historisk karakter og udbygger samtidig karakteristikken
af Josua, inden Sandemose med et par logiske, men temmelig forrygende spring
i verdenshistorien
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går fra jødedom til kristendom og derfra til antisemitisme og den aktuelle politiske situation i Mellemøsten.
Efter epistlens slutord (s. 176 øv.) følger i Murene rundt Jeriko et par afsnit, der
både griber tilbage til parallellen mellem Rahab og norske kollaboratører og tilføjer en ny og personlig dimension:
“Den ulykken som rammet Jeriko gjorde jeg til et speil for det som hendte Norge da tyskerne brøt inn i landet. Det var først noe senere jeg overførte bildet på menneskers indre vern. Det nytter lite å pansre seg når en
har fienden med under panseret.”
Det er tankegangen i de to sidst citerede sætninger, som Sandemose kredser
om i bogens slutning; en gammeltestamentlig myte overføres til det individuelle plan, og en personlig udlægning af indtagelsen af Jeriko som en historie om
forræderi baner derfor vejen til en erkendelse af sårbarhed. På tværs af den
inkonsekvente handling og den fantasifulde krønikers udenomsværker fatter
han billedet. 54
Beskrivelsen af Jesus er et af de elementer, der forekommer med størst indbyrdes overensstemmelse i epistlerne gennem hele perioden. Som udgangspunkt kan anvendes formuleringen i “Gud og menneske”: “Er Jesus død for deg
på korset kan det bare vært for å påminne deg om at også du engang skal trekkes til korset.” Denne korte udlægning af meningen med Jesu liv (og død) svarer til, hvad der udtrykkes i Varulven i samtalen mellem Erling og Jan (s. 367368), og gentages med let varierede indfaldsvinkler i adskillige epistler gennem
de følgende år. I “Kremmerne i templet” (11/1 1964) er den aktuelle anledning
den netop overståede jul, hvis merkantilisme og drukgilder beskrives som gudsbespottelse og svindel, eftersom ingen har tænkt på “snekkersvennen fra
Nazareth som skrek seg ihjel på korset”, og “Om å være menneske” (6/6 1964)
skildrer Jesus som et billede på det, man aldri kan nå, og hans død som et budskab om sandhed. 55
At Jesus er en historisk person tages for givet i alle de
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nævnte tekster, og kun i “Jesus Messias” (10/10 1964) diskuteres argumenter for
og imod hans eksistens. Samme epistel er den tekst, hvori Sandemose tydeligst
formulerer sin opfattelse af forskellen mellem Det gamle og Det nye Testamente,
herunder at førstnævnte rummer en krigerisk Gud og en noget tilfældig samling
af gode historier, mens Jesus ud fra sit fredsbudskab i sidstnævnte beskriver en
så forskellig guddom, at “den som vil være kristen må legge til side Det gamle
Testamentet.” Ifølge Sandemose står det i øvrigt skralt til med kristendommens
udbredelse, hvis man tager Jesu ord alvorligt, og de eneste sekter, der nærmer
sig definitionen, er Kvækerne og Jehovas Vidner. – Synet på Jesus og opfattelsen
af hans lære er baggrunden for et ofte anvendt krydderi i epistlerne: Udfald mod
lutheranske præster. De banaliserer tro, snakker uden om Jesu budskab, og går
via ansættelsen i den norske statskirke ind for at gøre kristendommen til en formalitet (dåb, konfirmation, osv.) Den eneste der finder nåde er den tidligere
omtalte Monrad Norderval (se p. 1021), og årsagen til forfatterens erklæret positive syn på ham er tydeligt nok præstens konsekvens.
Katolicismen
Samtidig er det åbenbart, at Sandemose efterhånden omfatter katolicismen
med stadig blidere følelser. I de første års epistler finder man kun få og nøgterne henvisninger, for eksempel i “Murene rundt Jeriko” (29/8 1959) en forklaring
på sekularisering:
“Da de protestantiske kirkene i helt moderne tid avskaffet det de kalte
trolldom og overtro (i motsetning til sin egen), røk de selv av pinnen. [...]
Den katolske kirke lar trolldommen og miraklene blomstre og kjenner
følgelig ikke stort til et avkristningsproblem.”
Men fra og med 1962 dukker katolicismen hyppigere op i epistlerne. “Markus
i bakrus” er allerede nævnt, og i “Påske i Paris”, der i hovedsagen er en lettere
snakkesalig redegørelse for en
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ferie (jf. p. 1015), optager katolicismen de sidste 25% af teksten; efter en humoristisk henvisning til mulig omvendelse og bekvemmeligheden ved skriftemål
bliver tonen mere nøgtern, når det formålstjenlige i den katolske konfirmation
sættes op mod konventionen i den protestantiske; og også dåben, som Sandemose i andre sammenhænge affærdiger, bliver i hans udlægning mere meningsfyldt inden for katolicismen på grund af de troendes overbevisning om magien
i handlingen.56
Også i den tidligere nævnte “Jubelrop for det du ikke vet” nævnes stedbørnenes katolicisme som en kontrast til “den selvglade kristendommen med sin folkehøyskolesvada”, og i forbindelse med deres opdragelse i den katolske tro er
fortælleren lettet over, at de ikke skal udvikle sig til “protestantiske lurendreiere”. Et yderligere tegn på hans accept af katolicismen er, at han intet har imod at
få ægteparrets borgerlige vielse bekræftet gennem et bryllup i en katolsk kirke
(“Hvor går grensen for sinnssyke?”, 25/1 1964; det bør nok nævnes, at titlen
hentyder til Schnitler-sagen, som optager det meste af epistlen, og ikke til religion).
SIDSTE EPISTEL
Den sidste tekst, som Sandemose offentliggjorde før sin død, er “Reise i
Danmark” (29/5 1965).
I kap. 6 er det nævnt, at man med viden om de senere årtiers tekster løber den
risiko at lægge for meget i “Hjemløse Fugle”. Parallelt hermed skal man sikkert
også være forsigtig med at se på “Reise i Danmark” som en alt for symbolsk
afslutning på et enestående forfatterskab; det ses af de efterladte papirer, at
Sandemose ofte arbejdede på flere epistler ad gangen, så teoretisk kunne en af
teksterne fra tidligere i maj, eller fra april, nemt være blevet hans sidste bidrag
til Aktuell, og der er intet i “Reise i Danmark”, der kan tages som tegn på, at
Sandemose er vidende om, at dette bliver hans svanesang.
Med ovenstående in mente må man derfor nøjes med at sige, at selv om teksten ikke kan opfattes som et litterært testamente, er den i det mindste en passende coda, eftersom den direkte og
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indirekte nævner adskillige af de ting, som er omtalt i kap. 6-18.
Epistlen skildrer episoder og refleksioner fra en biltur på cirka to uger i
Danmark – “på kryss og tvers”, hedder det, men bortset fra den afsluttende linie
om ankomsten til København skildrer teksten udelukkende Jylland. En fjerdedel
af den omhandler søskendeforholdet i barndomshjemmet, og en anden fjerdedel
beskæftiger sig med gensynet med Mors.
Vedrørende søskendeforholdet fremhæver fortælleren, at der tidligt opstod et
modsætningsforhold mellem ham og de andre søskende, bortset fra Theodor
(som i Espen-bøgerne er Einer), og at den oprindelige outsiderfølelse blev forstærket, da forfatterambitionerne blev åbenbare for de andre. Under omtalen af
et par storebrødres forsøg på at skrive ser man en udpræget selvfølelse: “Om
begrepet kunst hadde de jo ikke blekeste aning. Det er en trist og besynderlig
følelse å ha forført sine eldre søsken til forsøk på noe de ikke visste hva var.”
Adjektivet “trist” modsiges af tonefaldet i afsnittet, for der er ingen tvivl om, at
den berømte lillebror er vældig tilfreds med sin sene hævn. Theodors tidlige og
efterfølgende solidaritet påskønnes til gengæld via et udsagn, der ligger i tråd
med andre beskrivelser af et positivt karaktertræk: “Lillebror kan få lov å være
så skjør han vil, det angår ikke Theodor.”
Besøget på Mors omtales over en snes linier. Sammenlignet med beskrivelsen
i “Gjensyn med Jante” er den præget af mere afstand og resignation. Alting skete
for “så lenge siden”, og fortælleren og landskabet er fremmede for hinanden;
intet fra fortiden kommer til live igen, og det er symptomatisk for oplevelsen, at
forældrenes grave denne gang ikke kan findes. Erklæringen om det lykkelige i
emigrationen til Norge står dermed i stærk relief.
Imidlertid rummer afsnittet en tvetydighed, for samtidig med forsikringerne
om, at der ikke er tale om noget som helst tilhørsforhold til Nykøbing og omegn
(“det var nesten som hadde jeg aldri vært der før”), hedder det, at fortælleren og
hans kone kører omkring på Mors et par dage. Det betegner et voldsomt tidsforbrug på et sted, der lader én helt kold, og øens størrelse
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taget i betragtning tyder sætningen på en omhyggelig eftersporing af fortiden.
Men i modsætning til en halv snes år tidligere er alt dødt.57
Epistlen tilkendegiver desuden fortællerens velkendte skepsis over for den
norske præstestand, giver en prøve på hans bibelkundskab, og i omtalen af
Hanne Sandemoses søsyge i Kattegats stormvejr er der en indirekte hentydning
til sømandstiden et halvt århundrede tidligere. Endelig er de sidste ord: “Ved
midnatt bilte vi inn i København.” Hvormed Sandemose ankommer til den by,
som startede med at være et fristed for ham, og som så begyndelsen på hans karriere; den by, han flygtede fra i 1930; og den by han døde i den 6. august 1965.
MURENE RUNDT JERIKO
Det første større arbejde om denne bog er Erik Hesselagers artikel: “Om Aksel
Sandemose: Murene rundt Jeriko” (Sørlandsk Magasin 1990). Erik Hesselager ser
på bogen som en moderne udgave af Jobs Bog og diskuterer Sandemoses brug
af vilje- og skæbnebegrebet; desuden gør han opmærksom på forfatterens
omfortolkning af historien om Jeriko.
I “Murene rundt Jeriko: Minnebok, selvbiografi eller sorgarbeid?” (Nytt lys på
Sandemose) gør Jorunn Hareide rede for genreproblematikken og for det selvportræt, som direkte og indirekte meddeles. I artiklen opfattes bogen samtidig
som “et metaforisk uttrykk for Sandemoses psykiske og intellektuelle situasjon
akkurat på denne tiden” (s. 178), hvormed menes skrivesituationen i 1960 (se
også p. 1045-1051).
I forbindelse med påvisning af gennemgående motiver i forfatterskabet og
redegørelse for, hvordan enkelttekster inkorporeres i større sammenhænge, er
de væsentligste tidligere henvisninger til Murene rundt Jeriko (rent parentetiske
oplysninger om genoptryk i bogen af epistler m.m. er ikke medregnet):
P. 135-137 (om “Spor i sand”); p. 199-200 (om sammenhængen mellem navn
og skæbne); p. 402-403 (om bordelbesøget i Cartagena); p. 456-457 (om bogens
for- og efterord); p. 493 (om Knuth Becker); p. 799-800 (om “Ungt møte”); 856866 (tekster fra 1950’erne);
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p. 869-873 (om kapitlet “Minnder om mennesker og mordere”).
I dette kap. er der tidligere redegjort for forholdet mellem nogle af Aktuellepistlerne og Murene rundt Jeriko, enten vedrørende genanvendelse i bogens
sammenhæng eller vedrørende inkonsekvenser i det selvportræt, som tegnes i
henholdsvis epistler og bog. Som supplement hertil følger en sammenfatning af,
hvilke linier der kan trækkes mellem tidligere trykte tekster og hvad bogen
bringer af nyt stof – jf. redegørelsen for kapitler fra En flyktning krysser sitt spor
(p. 438-446) og for 1938-artiklernes funktion i Brudulje (p. 568-581).
Genanvendelse eller saksning?
Det skal imidlertid nævnes, at det undertiden kan være svært at drage sikre
konklusioner hvad angår nyt stof, for mens genanvendelse og genoptryk er
bekvemme termer, hvis man udelukkende sammenligner epistler (m.m.) og den
skikkelse, som de nogle år eller nogle måneder senere fremtræder i inden for
bogens rammer, er teksternes kronologi ikke altid et sikkert holdepunkt for et
signalement af forfatterens arbejdsgang. I forbindelse med “Minder om mennesker og mordere” og “Stilheden over Mauritius” er det nævnt p. 869, at dobbeltkronikken må formodes at være løftet fra det færdige manuskript til Murene
rundt Jeriko, eftersom bogen udkommer allerede 2 1/2 måned senere, 15/11 1960;
og i manchetten til “Mod Halleys komet” (Politiken, 2/10 1960) hedder det direkte: “I denne kronik, som i en ændret version indgår i Aksel Sandemoses næste
bog “Murene omkring Jeriko” [...]” Dette må betyde, at manuskriptet til bogen
allerede foreligger; hertil kommer, at som tidligere nævnt indgår i “Mod Halleys
komet” den to måneder ældre Aktuell-epistel “Gammel angst” (6/8 1960), og
epistlerne umiddelbart før og efter denne er “The Battle of Jericho” og “Spor i
sand” (30/7 1960, henholdsvis 13/8 1960), der også genfindes i Murene rundt
Jeriko.
Spørgsmålet bliver derfor, om Sandemose først har skrevet epistler som selvstændige tekster og efterfølgende har indføjet dem i bogen – eller om han har
sakset bogkapitler til en passende
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epistellængde? Svaret må være, at begge forhold gør sig gældende: Når Murene
rundt Jeriko udkommer 15/11 1960, er der af tekniske grunde visse grænser for,
hvornår en nyskrevet epistel kan indføjes i manuskriptet; og hvad angår “The
Battle of Jericho”, kan man ud fra Sandemoses indledende linier til det afsluttende kapitel “Murene rundt Jeriko” læse, at epistlen er hentet fra manuskriptet
til bogen: “Det avsnittet jeg her slutter en minnebok med, ble skrevet på overgangen til 1959 [...]” (s. 171). Dette angiver, at hele kapitlet (s. 171-177) er skrevet
omkring årsskiftet 1958/59, hvorefter epistlen komponeres med afsnit fra s. 171,
173-175 og 176.
Omvendt er der tekster, som må være skrevet uden plan om, at de skulle være
en del af bogen. Det mest oplagte eksempel er “Sjalusi” fra 1958, der udtrykkelig nævnes som “et innledende sprengningsarbeid” for Varulven (Murene rundt
Jeriko, s. 12) 58 og indgår i kapitlet “Startskuddet”; og selv om Sandemose allerede i 1956 begyndte på det, der skulle være en mindebog over Espen, kan
“Sjalusi” ikke udgøre en del af dén sammenhæng.
De tekster, der er trykt før bogens udgivelse, kan altså udmærket læses selvstændigt, men har desuden en funktion i bogens struktur, hvad enten det drejer
sig om længere versioner, brudstykker af dem, eller en anderledes disposition.
Det drejer sig dermed om at se på, hvordan de fungerer og måske bidrager til en
ny vægtning; desuden er det både med baggrund i bibliografien og ud fra interne oplysninger i teksterne i flere tilfælde muligt at udskille partier, der må have
været skrevet med henblik på Sønnetapet, og andre partier, der er tilkommet efter
Eva Sandemoses død. Med hensyn til anvendelsen af epistler i Felicias bryllup er
forholdet noget anderledes (se p. 1070-1074, 1078-1079).
Komposition og tidsangivelser
Murene rundt Jeriko består af tolv kapitler af meget forskellig længde samt to
forord (s. 5 og 7) og en epilog (s. 179, et citat fra Victoria Sackville-Wests roman
All Passion Spent). I de fleste tilfælde er nyt kapitel angivet ved sideskift, uanset
om kapitlet har overskrift eller ej. Nedenstående er en oversigt over hvilke tidligere trykte tekster, der indgår i bogen:
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Sidetal

Kapitelnummer og
-titel

Tekstforlæg

5
7
9-12

1:

13-33

2: “Startskuddet”

“Sjalusi” (1958);
“Litt samler-psykologi”/
“Samleren og hans harem” (1940/1957)

34-45

3: “1955”

“Brev hjemmefra” (1959);
“En mann ved navn Hallesby” (1953)

46-70

4:

“Alene med et brev” (1960);
“Gammel angst”/
“Mod Halleys komet” (1960);
“Vårnatt” (1960);
“Hundreårsdagen” (1959);
“Den gule kronen” (1956)

71-84

5: “Minner om
mennesker og
mordere”

“Andre årtusener”/
“Minder om mennesker og mordere” og
“Stilheden over Mauritius” (1957/1960)
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85-106

6:

“Vintermorgen” (1960);
“Flammene” (1959);
“Sjelesørgeren” (1956)

107-127

7: “Spor i sand”

“Spor i sand” (1960);
“Ungt møte” (1958);
“De levende tingene” (1948)

127-133

8: “Hvorfor skriver
ikke Hanne?”

“Hvorfor skriver ikke Hanne?” (1956)

134-149

9:

“Lyset og skyggen” (1960);
“Elskende par” (1956); 59
“Første mai i Peterskirken” (1957)

150-168

10:

“Fuglene” (1960);
“Dovenskapen” (1960);
Sørlandsbrev (1947);
“Kranglefantene” (1960);
“Hjemkomst” (1960);
“Undergangsmennesker” (1960);
“En røst fra underverdenen” (1959)
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168-170

11:

171-177

12: “Murene
rundt Jeriko”

179

“The Battle of Jericho” (1960)

citat fra All Passion Spent

I alt er det cirka 80% af Murene rundt Jeriko, som har været offentliggjort før
bogens udgivelse, men som det fremgår af ovenstående oversigt, er størstedelen
af de hidtil trykte tekster af nyere dato. Mens skrivesituation(er) som regel kan
tidsfæstes ud fra de årstal, som Sandemose leverer, resulterer genbrug i ét tilfælde i uklarhed i kronologien. Det drejer sig om et sørlandsbrev (22/2 1947),
hvori fortælleren på grund af et anonymt brev pludselig husker en tolv år gammel episode og fyldes af lettelse over, hvordan hans tilværelse er blevet: “Jeg går
ikke til en stasjon halvt i blinde og kjøper billett til ukjente og ubestemte steder.
Måtte alle engang finne veien hjem!” I Murene rundt Jeriko er der en henvisning
til modtagelsen af brevet i 1947 og nøjagtig samme redegørelse, men skiftet fra
præteritum til præsens, som formidler umiddelbarhed og nærvær, og som man
uden vanskelighed kan følge i sørlandsbrevet, bliver mindre logisk i bogen:
“Ute skriker reven. Det er ennu noen dager til februar [...] For et år siden hørte
jeg [...]” (s. 156). Eftersom kapitlet ellers tidsfæstes til 1960 gennem sætningerne
“Nu en dag i 1960 [...]” (s. 150) og “Sist jeg kom hjem fra en reise, var lørdagen
før påskeuken nu i 1960 [...]” (s. 159), vil man henføre
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refleksionerne og iagttagelserne i præsens til samme år, og ikke til 1947.
I et par tilfælde gør Sandemose opmærksom på, at det drejer sig om partier,
der tidligere har været publiceret som selvstændige helheder. De forklarende
bemærkninger til “Startskuddet” er allerede nævnt, og i forbindelse med optrykket af “Den gule kronen” finder man s. 63 en indledende formulering om, at
forfatteren tidligere “hadde fortalt om [faderen]” i det efterfølgende stykke selvbiografi.
I andre tilfælde er det derimod ikke til at se, om forfatteren hentyder til utrykte kladder eller trykte tekster, hvorfor formuleringerne måske skal bidrage til en
læseropfattelse af, at man står over for nyskrevet stof og ikke en bearbejdelse
og/eller indføjelse af allerede publicerede tekster. I tillæg til den allerede citerede indledende sætning i epistlen “Murene rundt Jeriko” (s. 171) drejer det sig om
følgende formuleringer:
1) “Før andre verdenskrigen skrev jeg noen betraktninger om samlere.” (s. 27;
Sandemoses fremhævelse).
2) “Jeg har så vanskelig for å la være med å skrive en ting igjennom enda en
gang når manuskriptet har ligget en tid. Mens jeg arbeider med dette som har
vært lagt bort i omkring fire år, bor jeg i Ålesund nu i slutten av januar 1960.” (s.
36).
3) “[...] mens jeg skrev følgende i oktober 1959:” (s. 60).
4) “En tragedie jeg kjente ganske godt til fra min barndom med samme sykdommen eller en variant av den, ble en slik omgående bevegelse:” (s. 95).
5) “Da jeg satt i Italia, var det ikke stort jeg fikk til. Av ting som tilhører den
litteraturen man kaller skjønn, var det visst bare dette:” (s. 137).
6) “Mens dette blir skrevet, er det fem år siden Eva og jeg satt sammen ved
peisen en høstlig eftermiddag.” (s. 165).
Ud fra de respektive citater er det ikke til at sige med sikkerhed, hvis man kun
kender bogen, at Sandemose i samtlige tilfælde hentyder til tidligere offentliggjorte tekster. Den specielle omstændighed vedrørende 1 er nævnt i note 58;
hvad angår 2 vil henvisningen til “manuskriptet” og “fire år” pege på en
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kladde og ikke på “Brev hjemmefra”, som blev offentliggjort i 1959; 3 henviser
til “Hundreårsdagen”, og 4 til “Sjelesørgeren”; i 5 ser ordet “dette” i første
omgang ud til udelukkende at hentyde til “Elskende par” (s. 137-143), men
kapitlet afsluttes (uden yderligere forklaring) af “Første mai i Peterskirken” (s.
143-149), og man kan nemt tro, at begge tekster har ligget i skuffen siden 1956; i
6 fremgår det ikke, at de følgende tre sider (resten af kapitlet) er “En røst fra
underverdenen” overført fra 3. person til 1. person.
Hertil kommer et par sætninger i bogens første kapitel, som dels lægger op til
ovennævnte læseropfattelse af, at Murene rundt Jeriko består af hidtil utrykt stof,
dels – når man kender bibliografien – tyder på, at nogle af Aktuell-epistlerne er
hentet fra foreliggende materiale, som var planlagt til at udkomme i bogform:
“Da jeg hadde sittet en stund og fiklet med det brevet, satte jeg meg til
å arbeide videre med boken De har foran Dem. [...] Her satt en som
hadde lest brudstykker av dette. Han spurte hvordan jeg trodde kritikken ville ta imot en bok som igrunnen var en forfatters dagbok. [...]
hverken forlaget, kritikeren eller leseren var i tankene mine når jeg
skrev. [...] Med uregelmessige mellomrom brenner jeg opp alle kladder
og alt jeg bestemmer meg for ikke å publisere, – men jeg visste at det
ikke kom til å skje med dette.” (s. 11).
Læseren kan herudfra kun tro, at det drejer sig om et sejt træk med en gennemkomponeret bog; at en (fiktiv?) bekendt har læst “brudstykker” kunne
naturligvis også hentyde til publiceringen af a work in progress, men omtalen af
en forfatters dagbog peger snarere på stof, som han har holdt tæt ind til kroppen;60 og uanset om det drejer sig om dagbog eller andet, skal det tilsyneladende distribueres via et forlag, ikke i pressen, ligesom entalsformen “dette” i slutningen af citatet umiddelbart vil opfattes som omtale af et sammenhængende
værk. I tråd hermed
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nævner Sandemose ikke, at fra de sidste to år indeholder bogen ikke færre end
15 epistler, dvs. hans primære og ugentlige forbindelse til læserne.
De to forord samt citatet på s. 179 er i kursiv og udskiller sig dermed fra de 12
kapitler. De 7 linier på s. 5 griber tilbage til tidspunktet for bogens påbegyndelse
(1956) og udgør i koncentreret form den forklaring, der senere udgør afslutningen på kapitel 3 (s. 45). Det andet forord (s. 7) er forfatterens signalement af
hans hensigt og af de følgende siders indhold og angives at være skrevet på et
tidspunkt, hvor bogen er færdig: “Det ble en bok om [...] Det ble ikke minst en
bok om [...]” Bortset fra en henvisning til hovedpersonerne er der omtale af
naturiagttagelser, der leder tanken hen på både sørlandsbreve og epistler, samt
– i stikordsform – en opsummering af de to mest gennemkomponerede kapitler,
eftersom “svunne årtusener” hentyder til “Minner om mennesker og mordere”
(s. 71-84) og “spor i sand” hentyder til kapitlet med samme titel (s. 107-127).
Den afsluttende sætning i forordet er: “Sett fra Kjørkelvik, en fordums husmannsplass ved Dalsvannet i Søndeled herred.” Hermed angives udsigtspunktet, men bortset fra at betydningen af stedet fremgår talrige gange i de følgende
kapitler, må angivelsen også ses i sammenhæng med epilogen. Sandemose har
angivet forfatteren, Victoria Sackville-West, men ikke hvilken bog, citatet er
taget fra. Det drejer sig om romanen All Passion Spent, hvor en ellers effektiv miljøskildring lidt for ofte skæmmes af en lidt for floromvunden stil; alt i alt kan
bogen ikke siges at høre til blandt de mest betydningsfulde i dette århundredes
engelske litteratur, men Sandemose har valgt en replik, hvori hovedpersonen, en
ældre dame, der på grund af dødsfald i familien føler at
hun står ved en korsvej, udtaler sig om atmosfæren i et hus og om sit ønske om
at dø i det.
Kapitel 1-12
I en vis forstand er kapitel 1 også et forord, eftersom det i udvidet form gengiver indholdet af s. 7 og fortæller om arbejdet med bogen. Også her er der tale
om, at forfatteren betragter det
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færdige produkt: “[...] boken De har foran Dem.” (s. 11). Som det fremgår af
oversigten, er der intet af s. 9-12, der er trykt før, og indholdet ville næppe egne
sig til en epistel.
Hvis man ser på s. 5-12 under ét, kan indholdet af det lange kapitel 2 (s. 13-33)
måske forekomme mærkeligt, for der er intet på disse sider, der peger på en mindebog, og umiddelbart kan “Startskuddet” heller ikke omfattes af de andre elementer af signalementet. Der er en enkelt hentydning til ægteskabet med Eva
Sandemose, og Espen omtales én gang (s. 22-23 – et nyskrevet indskud i
“Sjalusi”), men kapitlet forekommer at ligge klart uden for den sammenhæng,
som forfatteren netop har skitseret. Medmindre det drejer sig om at give et
eksempel på en forfatters (arbejds)dagbog? Fra s. 12 er allerede citeret
Sandemoses ord om “et innledende sprengningsarbeid” i forbindelse med
Varulven, og på s. 11 hedder det:
“Det var skrevet en del av den boken [Sønnetapet], men det hadde gitt
meg motet til å skrive Varulven, og det var den jeg nu først måtte bygge
opp. Slik gikk det til at Sønnetapet aldri kom som selvstendig arbeid, for
da Varulven nettopp var skrevet ferdig ble også Eva dødssyk.”
Måske er det Sandemoses hensigt at give en illustration af sin arbejdsmetode
ved at gå tilbage til det tidspunkt, hvor Sønnetapet forelå i kladde og arbejdet på
Varulven endnu ikke var påbegyndt? Selv om “sprengningsarbeid” er et mere
dramatisk ordvalg, kan artiklen fra 1958 dermed opfattes som en “omvej” i stil
med den, som Sandemose nævner i forbindelse med “Sjelesørgeren” (s. 95) –
omend denne hypotese naturligvis ikke kan forklare indlemmelsen af siderne
om samlere.
Karakteren af mindebog er derimod tydelig i kapitel 3, “1955”. Overskriften
angiver årstallet for Espens død, og de første par sider kan ses som en opsummering af de overlevendes reaktioner i tiden umiddelbart efter. Senere kommer
tidsangivelser fra de følgende år: “[...] nu i oktober 1956 [...]” (s. 36, “Det er attende januar – 1957 – [...]” (s. 38). Det er imidlertid tydeligt,
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at kapitlet har hørt til Sønnetapet og har været udformet før Eva Sandemoses
død, hvilket bl.a. kan ses af henvisningerne til hende i præsens; og hvor der
forekommer et indskud på en halv snes linier, dateret januar 1960, er der ingen
omtale af hendes død. Kapitlet er dermed koncentreret om Espen og (hen mod
slutningen) om forfatterens besvær med at komme i gang med arbejdet efter
tabet af sønnen. Virkningen er, at mens kapitel 1 som allerede nævnt virker som
et forord til Murene rundt Jeriko virker kapitel 3 som et forord til Sønnetapet. Det
væsentligste tekstforlæg er “Brev hjemmefra” (se note 34), men i sagens natur er
de indledende, humoristiske afsnit herfra udeladt. Kapitlets henvisning til Ole
Hallesby er omtalt p. 859-860.
Kapitel 4 er det kapitel, der tydeligst ligner “en forfatters dagbok”; mindebogen er her skudt i baggrunden, eftersom der kun i et par bisætninger er henvisninger til en alene-tilværelse på Kjørkelvik – medmindre det som nævnt p. 866
er hensigten at udvide bogens præg af mindebog ved også at inkludere erindringer om faderen. Til gengæld kan indholdet af naturiagttagelser relateres til
andre af stikordene i forordet s. 7.
Med indledningen til kapitel 5, “Minner om mennesker og mordere”, er forfatteren tilbage på 1955-tidsplanet, eftersom Espens død og forfatterens efterfølgende spekulationer, mens han i flere måneder bor alene på Kjørkelvik, nævnes
som forudsætninger for, at han i vågen tilstand kan opleve monolit-visionen; se
endvidere p. 866-873.
Kapitel 6 er – bortset fra det korte kapitel 1 – det første, hvori Eva Sandemose
kommer i fokus. Rammen omkring s. 85-93 svarer til kronikken “Vintermorgen”
(Politiken, 22/5 1960) og udspilles i februar 1960, men s. 86-88 beskriver en episode fra november 1959 (“Flammene”, se p. 1001).
“Vintermorgen” slutter med Evas replik om Jørgen: “Det blir så dyp mening i
alt når jeg ser ham runde odden.” Sætningen er også med i Murene rundt Jeriko,
hvor den efterfølges af to ikke tidligere offentliggjorte sider om Espens navn og
forfatterens frygt for at Espen-bøgerne “kunne virke suggestivt på en bærer av
navnet når han i alle fall også mer eller mindre var sønn av
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den diktede Espen.” (s. 95). Hermed koncentreres resten af kapitlet om Espen,
ikke mindst ved indføjelsen af novellen “Sjelesørgeren”, der stammer fra den
periode, hvor planen om Sønnetabet er ved at tage form, og de afsluttende to
sider, der har den selvstændige overskrift “Nekrofili”. Eftersom der her tages
udgangspunkt i et udklip fra 1955, hører “Nekrofili” sandsynligvis også til
udkastene til Sønnetapet.
“Spor i sand” er helt koncentreret om Eva Sandemose. De generelle refleksioner fra “De levende tingene” og ungdomserindringen i “Ungt møte” sættes i
dette kapitel ind i en smuk sammenhæng med “Spor i sand” (se p. 135-137). De
ikke tidligere trykte sider i indledningen og afslutningen vedrører Eva og bordelbesøget i Cartagena. Mens siderne om Eva tydeligt nok er skrevet efter hendes død, må afsnittet om Cartagena – eller dele af det – være af tidligere dato,
eftersom det indeholder en henvisning til “kone og barn” (s. 120).
Kapitel 8 har titel efter novellen “Hvorfor skriver ikke Hanne?”, og denne
forekommer i første omgang at falde uden for mindebogens sammenhæng. S.
131-133 om personlig udvikling og om Eva er nye, men står som et ret dunkelt
p.s.; se p. 860-862.
Det mest sammensatte af bogens kapitler er kapitel 9, som udelukkende
består af tidligere trykte tekster. Det starter med en 40 år gammel erindring fra
København, dvs. et klart selvbiografisk element, som ikke bidrager til præget af
mindebog (s. 134-137); herefter følger to skildringer fra det lange Italiensophold,
som tidligere er omtalt i bogen. Både “Elskende par” og “Første mai i Peterskirken” kunne ud fra en kronologisk betragtning høre med til Sønnetapet, og i
“Første mai i Peterskirken” ville skildringen af den sørgende kvinde virke som
en parallel til parrets egen ulykke. I “Elskende par” er der ingen hentydning til
Espen, men indlemmelsen i Murene rundt Jeriko bidrager nu til bogens karakter
af mindebog om Eva.
Kapitel 10 er, i lighed med kapitel 4, tydeligt præget af selvbiografi. Der er øjebliksbilleder fra 1960 og desuden erindringer, der går tilbage til barndommen,
Newfoundland 1916, 1920’erne, 1935, 1940’erne og 1950’erne; næsten det hele har
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været trykt før. Erindringerne er af vidt forskellig art og gengives ikke kronologisk, men en linie kan følges gennem forfatterens konfrontation med miljøer og
mennesker, hvor han som ung famler sig frem, senere rammes af depression, og
først gennem bosættelsen på Kjørkelvik og familielivet dér opnår en mening
med livet. Det er ud fra den baggrund, han kan gennemskue den dumhed og de
“undergangsmennesker”, som optræder i de forskellige glimt fra de tidligere
tiår.
“Troll i ord” er 3 nye sider og skildrer en episode, der foregår over et par timer
24/9 1958. Beretningen om manden med tvangstankerne er dramatisk nok i sig
selv, især i lyset af Sandemoses ofte gentagne erklæring om, at det eneste, han
for alvor frygter, er at møde en sindssyg; men desuden beskriver kapitlet forfatterens frygt for, at det mord, som han har skildret i sin færdigskrevne, men
endnu ikke udgivne bog, skal blive til virkelighed – en lignende form for “overtro”, som i kapitel 6 gør sig gældende i forbindelse med Espens navn? Desuden
munder kapitlet ud i en kommentar til samme bog, eftersom den sindssyges
omtale af “stråler” parallelliseres med tidligere tiders tro på varulven:
“Mennesket har ingen vilje i det hele tatt, det er viljen som har mennesket.” (s.
170). Selv om det i samme afsnit hedder, at “en kontrollinstans holder de fleste
av oss på sporet” og Sandemose ofte giver udtryk for en skæbnetro, forekommer
konklusionen at være dybt pessimistisk. Den modsiges desuden af bogens indhold, eftersom forfatteren netop lægger vægt på, hvad vilje – eller viljestyrke –
har betydet i hans liv: Kampen for at komme fri af miljøet, kampen mod dumhed, kampen for at rejse sig efter sorger og præstere et stykke arbejde, osv.; man
kan endda hævde, at bogen, hvori ordene står, i sig selv er et bevis på menneskets vilje.61
Vedrørende kapitel 12, se p. 1038-1039.
I alt er det 15 af epistlerne fra 1958-1960, eller en sjettedel af det samtale antal,
som man genfinder i Murene rundt Jeriko, og seks af de femten er øjebliksbilleder
fra Kjørkelvik efter Evas død. Seks omhandler erindringer, der rækker årtier tilbage, inklusive “En røst fra underverdenen”, som oprindelig er skrevet
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i 3. person, og hvor Eva optræder på 1954-tidsplanet (i bogen på 1955-tidsplanet
– ved en fejltagelse, se p. 950). “Dovenskapen” skildrer en episode af nyere dato,
“Undergangsmennesker” er af generel art, og “The Battle of Jericho” er
Sandemoses fortolkning af en bibelsk myte.
Når bogen præsenteres som “en minnebok”, kunne man umiddelbart forestille sig, at Sandemose ville trække på det store materiale, som findes i sørlandsbrevene fra 1945 ff., men som det ses af oversigten, er der kun en enkelt af disse
tekster, der finder vej til bogen, og hverken Espen eller Eva omtales i den.
Grunden til at sørlandsbrevene lades ude af betragtning, kan man kun gætte
om: Er tonen i dem for humoristisk og harmonisk til, at de passer ind i sammenhængen? Er det for traumatisk for forfatteren at genanvende tekster, som nødvendigvis er skrevet uden anelse om de senere sorger?
FELICIAS BRYLLUP
De væsentligste henvisninger til Felicias bryllup i tidligere kap. er følgende:
P. 96 (om bogens slutning); p. 151 (om spillet mellem hovedperson, (jeg)fortæller og forfatter); p. 474-477 (om Erling Viks alkoholisme); p. 553-556 (om
kapitlet “Hun som skjøt sin fjerde mann”); p. 639-641 (om “I samme båt” og
Jutzi-affæren); p. 766-768 (om kapitlet “Kjærlighetsbladet og kulturens vokter”);
p. 800-806 (om kapitlet “”Hans munn driver ham fram””); p. 844-846 (om kapitlet “Alltid havet”); samt kap. 17 passim (om diverse sammenhænge og uoverensstemmelser mellem Varulven og Felicias bryllup.
Tidligere i dette kap. er der redegjort for, hvordan et par af Aktuell-epistlerne
fra 1958-1960 indføjes i bogen (se p. 953-956, 969-970).
Epik eller epistler?
Felicias bryllup har altid været den grimme ælling i Sandemose-forskningen.
Skyldes uviljen mod at beskæftige sig med den, at efter et mesterværk som
Varulven måtte enhver ny bog om Erling Vik
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forekomme tam – eller skyldes det bogens uventede form?
Selv Jorunn Hareide, der graver guld i alle Sandemoses andre fiktionsværker,
står af her – ikke fordi bogen mangler drømme og visioner, men “da de ikke er
tidfestet eller satt i relasjon til noen konkret ytre virkelighet, er det ikke mulig å
opprette en kronologi eller utviklingslinje mellom dem.” (Høyt på en vinget hest,
s. 249). Med denne begrundelse afstår Jorunn Hareide fra at anvende den metode, som ellers bruges i afhandlingen for at analysere romanpersonernes psykologi og deres indbyrdes relationer, og nøjes med at henvise til den ene artikel,
der er skrevet om bogen. Og den behandler kun 5% af indholdet, hvis man gør
det op i sidetal; det drejer sig om “Et annullert drap i Felicias bryllup” (Om
Sandemose, s. 127-140), hvori Asmund Lien leverer en fremragende analyse af
kapitlerne “Felicias bryllup” og “Felicias bryllupsnatt”, som han betragter som
symbolske tekster, der fortæller om varulvekræfterne i Erling.
Det fremgår af artiklen, at selv om Asmund Lien finder de to nævnte kapitler
fascinerende, mener han ikke, at bogen som helhed er vellykket med sin blanding af epik og essayistik, og hvad angår dens plads i den af Sandemose så ofte
bebudede trilogi, kaldes den for “neppe mer enn et fragmentarisk og episk
desorganisert tilløp til et annetbind.” Hermed ligger Lien på linie med de desorienterede anmeldere anno 1961 og med senere sparsomme henvisninger til
bogen; for eksempel skriver Espen Haavardsholm i sin korte omtale, at Felicias
bryllup
“i grunnen inneholder lite nyskrevet stoff [...] I realiteten dreier det seg
om en nykomponert samling av allerede offentliggjorte Aktuell-epistler,
med en løs fiksjonsramme knyttet til Erling Vik fra Varulven og et besøk
han gjør til gamle branntomter i Stockholm.” (Mannen fra Jante, s. 326).
Det er ikke her hensigten at argumentere for, at Felicias bryllup skulle være
storslået kunst i klasse med Sandemoses bedste bøger, og dens svagheder er
nævnt flere gange: Anvendelsen
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af epistler i bogen resulterer i visse uoverensstemmelser med det billede af
Erling, som præsenteres i Varulven; kronologien kan heller ikke altid indpasses
med denne bog; og spillet mellem hovedperson, (jeg)fortæller og forfatter pendler mellem det fascinerende og det irriterende. Men hvis man én gang er blevet
indfanget af universet i Varulven, er Felicias bryllup som supplement og epilog
hertil en bog, der samtidig med forvirringen og inkonsekvenserne rummer
afsnit af stor skønhed og af vidunderlig humor. I forbindelse med kompositionen og Sandemoses eksperimenteren er det desuden værd at se på, hvordan tidligere trykte tekster inkorporeres.
I første omgang må det noteres, at Espen Haavardsholms signalement for en
gangs skyld ikke er helt dækkende – for 75% af Felicias bryllup er nyt stof.
Aktuell-epistlerne udgør kun 20% af bogen, og selv om man hertil lægger novellen “En analysetime” og kronikken “En ødegård i Vestfold”, udgør det tidligere
trykte materiale ikke mere end 25%; desuden er Erlings besøg i Stockholm kun
grundlag for nogle af kapitlerne. Dette betyder, at hvis bogen kaldes (alt for)
essayistisk, løs i fugerne m.m., kan det ikke udelukkende være epistlernes skyld,
og den usikre kronologi finder man også i andre kapitler end dem, der bygger
på tidligere offentliggjorte tekster.
Når Asmund Lien taler om et “tilløp til et annetbind”, er dette naturligvis rigtigt i numerisk forstand; det må imidlertid tilføjes, at Felicias bryllup kun i få
kapitler svarer til Sandemoses oprindelige planer om, hvordan trilogiens bind 2
skulle struktureres.
Kronologi
Hvad angår kronologien, har Jorunn Hareide ret i, at det ikke er muligt at etablere et utvetydigt forløb eller at sætte samtlige kapitler ind på en tidslinie. I
nogle tilfælde ser Sandemose ud til simpelthen at ignorere den side af sagen,
hvorved bogen i denne henseende bliver en kontrast til for eksempel Det svund ne er en drøm eller Tjærehandleren – det skal dog tilføjes, at førstnævnte i en snes
år også blev anset for at
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være kaotisk, indtil Asmund Liens banebrydende artikel i 1965 satte tingene på
plads. I andre tilfælde er man tilbøjelig til at betegne Sandemoses inkonsekvenser som sjusk – eller åndsfraværelse, hvis man gætter på, at de modstridende
angivelser skyldes, at forfatteren i slutproduktet har kombineret to eller flere
versioner, som er affattet med måneders eller års mellemrum.
Men i adskillige kapitler er man faktisk i stand til at finde årstal eller andre
oplysninger, der er anvendelige. Vanskelighederne bunder til gengæld i, at hvis
man ellers har stillet sig nogenlunde tilfreds med kronologien i Varulven, bliver
man nu og da nødt til at revidere sin opfattelse eller konstatere, at visse udsagn
ganske enkelt ikke kan forenes.
Den første uklarhed fremkommer ved den ellers tilsyneladende betryggende
kendsgerning, at Erling i kapitel 1 letter fra Bromma i april 1959 og i kapitel 60
lander i Fornebu. Dermed skal alt det mellemliggende opfattes som flashbacks
– tror man først; men hvad med de kapitler, der foregår i 1960 og 1961? De må
jo så henføres til at være flashforwards – bortset fra at oplysningen i kapitel 1 om
Stockholm og 1959 allerede i kapitel 4 modsiges, eftersom det nu er Stockholm
og 1961...
Den følgende oversigt er et forsøg på at angive tidsplan(er) for hvert enkelt
kapitel; mindre spring, for eksempel som følge af tankeassociationer, er dog ikke
medtaget. Uheldigvis resulterer eksperimentet i et fælt stort antal noter, eftersom det ofte er nødvendigt at anføre begrundelse og/eller at sammenligne med
Varulven. – Som tidligere nævnt rummer artiklen “En kritisk analyse af
Varulvens kronologi” (Edda hefte 4, 1980) en mængde skarpsindige iagttagelser;
når Claus Brenøe skal udrede uklarheder i Varulven, henviser han kun sporadisk
til Felicias bryllup, men artiklen indeholder nyttige oplysninger vedrørende ka
pitel 4 og 6-8.
* (for eksempel i “195*”) betyder, at årtiet kan indkredses, men ikke året, og ?
angiver manglende oplysning eller usikkerhed.
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Sidetal

Kapitelnummer og
-titel

Tidsplan(er)

Tekstforlæg

5-12

1: “På et skjær i
syndfloden”

april 1959;
oktober 1941; 1943

“I samme båt” 62

13-14

2: ““– en hvetedynge, marts 1944
omhegnet av liljer.””

15-16

3: “En dåres utvei –” 1944

17-25

4: “Chi-i hevet
forbannelsen”

marts eller
april 195963

26-29

5: “Hevneren
Gulnare”

efterår 1958januar 195964

30-33

6: “Menneskets
hjerte er ondt fra
dets ungdom av”

1942 eller 1943;
193*65

34-37

7: “Varselskudd”

april 1940; 1934
eller 1938

38-40

8: “Regn, whisky
og grått papir”

1934 eller 1938

66
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41-44

9: “Du møter aldri
din neste”

195*; maj (ca.) 1948 67

45-47

10: “Tenkt i
en sporvogn”

april 1959; 192*

48-49

11: “Påvisning av
regnvær”

april 1959;
september 1958

50-52

12: “Hvem minnes
nu det møtet–”

april 1959; 1915

53-55

13: “Interregnum”

forår 1961

56-60

14: “Skyld”

1961; sommer 1960

61-64

15: “Golvklutene”

195*

65-72

16: “Misery Harbor” juni-november 194468

73

17: “Den Veldiges
Overmann”

1941

74-78

18: “Den Veldiges
Fall”

efterår 1960

“Feber og vin”
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79-81

19: “Elfride”

efterår 1960

82-84

20: “Ensom ligger
den magre bonde –”

sommer 1961?;
maj 1945

85-91

21: “Disse mine
minste små”

195*; 192*;
(sommer?)
1961; 1908

92-100

22: ““Hans munn
driver ham fram.””

?69

“En analysetime”

101-103

23: “Lyset på
Haugen”

ca. 1910;
sommer 1961?

“Det brenner
et lys”

104-105

24: “Fjern sommer”

sommer 1961?

106-111

25: “Meditasjon”

sommer 1961? 70

112-118

26: “Et valthorns
klang”

september 1961?

119-124

27: “Felicias
bryllup”

september 1961?

125-128

28: “Felicias
bryllupsnat”

september 1961?71

“En ødegård
i Vestfold”
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129-135

29: “Drikk”

?; 193*; 195*

136-144

30: “Hun som skjøt
sin fjerde mann”

192*; 193*;
1943; 196172

“Dagens historie”,
8/7 1937

145-147

31: “Kjærlighetsbladet og kulturens
vokter”

?

“Virkelighetens
bitre beger”

148-151

32: “Bramfri
litteraturkritikk”

efter oktober
195873

152-154

33: “Til himmelen
vil jeg fare”

196174

155-156

34: “Geografi og
vennskap”

196175

157

35: “En helgen”

?

“Møte med en helgen”

158-160

36: “Ravnene i
Tower”

?76

“Ravnene i
Tower”

161-163

37: “Piker skal
pynte seg”

juni 1959

“Bare pynt deg,
pike”

164-165

38: “Farlige
ungdom”

marts eller
april 1959
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166-171

39: “Tilpasning”

?

“Den brede vei”
“De gamles hevnrop”

172-173

40: “Forfølgelse”

?77

174-175

41: “Skilsmisse”

?78

176-178

42: “Røsten fra
Israel”

efter januar 1960

179-180

43: “Individualistenes fagforening”

?

181-182

44: “Uønsket barn”

193*; 1960-1961

183-184

45: “Fornuften var
en skrivefeil”

?

185-187

46: “Tidsånden”

?

188-190

47: “Pillemennesket” efter august 1961 79

191

48: “Alt er hendt
og hender”

“Mange mot de få”

“Spilt melk”
“Da søvnen ble
husvill”

193*
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192

49: “Den endeløse
veien”

?

193-194

50: “Himmeldrøm”

?

195-196

51: “Den overstuderte”

ca. 1920

197-199

52: “Ned med
foreldrene”

februar 1957

200

53: “Bakgrunnsmusikken”

193*

201

54: “Fortapelse”

ca. 1930

202-204

55: “Flaggermus”

efterår 1959,
1960 eller 1961

“Oppvåkning”

205-207

56: “Døden nær”

1958-195980

“Døden går forbi”

208-211

57: “Alltid havet”

192*; 191681

“Lekker jente
på havet”82
“Pirater i Biscaya”

212-216

58: “Nicoline”

1961?83

217

59: “Ansiktet”

april 1959

218

60: “Landing”

april 1959
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Der er dermed et antal kapitler, som man må opgive at tidsfæste, men det er
værd at bemærke, at dels hører de overvejende til bogens korteste – helt ned til
1 side -, dels er de fortrinsvis essayistiske; det kan ikke undre, at flertallet af dem
oprindelig er offentliggjort som epistler, men vedrørende bogens kronologi duer
det selvfølgelig ikke at se på, hvornår disse er trykt i Aktuell: I et tilfælde opdateres for eksempel en epistel (kapitel 47 – epistlen “Da søvnen ble husvill” indeholder af gode grunde ikke et ord om kosmonauter, eftersom den er fra 19/3
1960); og Sandemoses snedkerier og uheld på Kjørkelvik, som omtales i en epistel 6/12 1958, indgår ganske vist næsten ord til andet i bogen, men det er usikkert for læseren, hvornår Erling går i gang med sin ombygning. – Hvor andet
ikke er antydet i bogen, må man regne med, at de ikke-episke afsnit skal gengive Erlings refleksioner på det seneste tidsplan, altså 1961, men for en sikkerheds
skyld er de ikke i oversigten forsynet med et årstal, men kun med et ?.
Det er også fristende at regne med 1961, hvad angår kapitel 23-25, der under
alle omstændigheder ligger i forlængelse af hinanden. Man kan også argumentere for, at allerede kapitel 13 etablerer tidsplanet foråret 1961 og betragte resten
af bogen som en fortsættelse heraf, medmindre det direkte eller indirekte anføres, at det drejer sig om andre år. Men igen: Man kan ikke være sikker, derfor ?
efter årstallet. Der er også et ? vedrørende kapitel 26-28, omend det forekommer
rimeligt at antage, at Erlings udlægning af forholdet mellem ham og Jan i de to
symbolladede kapitler skal repræsentere en erkendelse på bogens seneste tidsplan; i hvert fald kommer der ikke senere nogen korrektion.
De åbenlyse inkonsekvenser, som Sandemose gør sig skyldig i, er
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anført i noterne til oversigten, men selv med inkonsekvenser og lidt kronologisk
usikkerhed har bogen slet ikke det helt uorganiserede præg, som hidtil har
været antaget. Det kan også tilføjes, at i adskillige tilfælde rokker et par år fra
eller til ikke ved indholdets funktion i helheden – se for eksempel kapitel 9, 10
og 15.
Kun i ét tilfælde er to epistler kombineret til ét kapitel (39). Ellers får de lov til
at stå selvstændigt, hvilket er medvirkende til, at den gennemsnitlige længde
per kapitel er helt nede på 3 1/2 side, og at epikken ikke har samme strøm og
intensitet, som man er vant til fra andre Sandemose-romaner. Det er muligt at
følge en linie i kapitel 1-8, for selv om der er tidsspring og tilsyneladende fragmentariske episoder, etableres sammenhængen bl.a. af afslutning på ét kapitel
og begyndelse på det næste.84 Derpå bliver det hele mere flydende; i indledningen til kapitel 10, 11 og 12 er der et par sætninger, der skal minde læseren om,
at Erling stadig sidder i flyet, men næste henvisning hertil er først i kapitel 59,
ligesom Stockholm-rejsen i marts-april 1959 pludselig dukker op igen i kapitel
38. Som ovenfor nævnt kan man måske hage sig fast ved, at kapitel 13 etablerer
1961 som et tidsplan, der skal samle alt til og med kapitel 58, medmindre andet
er anført, men det kontinuerlige forløb forsvinder. – Og hvis læseren i løbet af
bogen skulle føle sig forvirret, hvad angår spring i tid og sted, må hun/han
åbenbart huske på, at det allerede s. 47 hedder: “Så enkelt er det nemlig at når
den opplyste leseren ser Helten på et nytt sted, er det fordi han ikke lenger er på
det forrige.”
Reminiscenser af Inferno og af Erling fra Rjukan
I Varulven skriver Steingrim Hagen i sin dagbog:
“Erling har fortalt meg at han har planlagt tre bøker om de samme personene, den første om hvordan det er gått dem et dusin år efter krigen,
den andre om norske stockholmere, den tredje om kjærlighet, politikk
og brennevin i Oslo inntil tyskerne kom og overtok iallfall politikken og
brennevinet.” (s. 213).
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Den korte beskrivelse af Inferno uddybes i interview, som Sandemose giver i
oktober 1958, og det må tages for givet, at diverse korte afsnit finder vej til
Felicias bryllup, da sidstnævnte bog skal sammenstykkes. Bortset fra de p. 639641 omtalte sider vedrørende Erlings flugt til Sverige og opholdet på Öland kan
der peges på følgende episoder: Felicia på legationen (s. 10-11); Felicias flytning
til Lidingö (kapitel 2); Felicia og Jans bryllup (kapitel 3); Erling og Chi-i (kapitel
4 passim); 85 Erlings afrejse fra Stockholm i 1945 (kapitel 20, slutningen); en fejlopringning (kapitel 26, indledningen); og måske forklaringen vedrørende
Erlings tredje version af “Hun som skjøt sin fjerde mann” (kapitel 30, slutningen).
Kronologisk stammer det sidste af disse afsnit således fra Erlings hjemrejse i
maj 1945, hvor han lider af en identitetskrise, men visionen om guldhammeren
skal sandsynligvis angive, at hans tilværelse i Norge bliver af bedre kaliber, i det
mindste hvad angår hans arbejdsevne.86
Eftersom Erling fra Rjukan skulle dreje sig om Oslo i 1930’erne, må man formode, at kapitel 7-8, 44, 48 og 53-54 skulle have været dele af denne.
1. person og 3. person
Sidste side af Varulven er tidligere blevet kommenteret, og som anført p. 881885 inddrager Ruth Jørholt fortællerproblematikken i sin diskussion af Felicias
død, ligesom Steen Klitgård Poulsen (se p. 893-894) bygger sine konklusioner på,
at Erling qua sin særlige position er den mest fremtrædende voyeur i bogen.
Sagen bliver mere intrikat i Felicias bryllup, hvor der på en helt anden måde
opereres med sammenfald mellem forfatter, (jeg)fortæller og hovedperson; og
allerede cirka midtvejs i kapitel 5 hedder det:
“Ja, han hadde visst det hele tiden. Det hadde aldri vært noen gåte. Den
kvinnen på toget til Kongsberg. Da jeg
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beskrev opplevelsen for de to, slik det er fortalt i min første bok om det
som hendte i Felicias tid [...]” (s. 28; fremhævet her).
Hermed har Erling skrevet om sig selv i 3. person i kapitel 1-4, og lidt inde i
kapitel 5 lægger han åbenbart masken – omend kapitel 5 slutter i 3. person, og
kapitel 6-8 holder sig til samme. Den første konsekvente anvendelse af 1. person
i et kapitel finder man i kapitel 9 – men kapitel 10 begynder i 3. person og overgår præcis midtvejs til 1. person.87
Ved at gennemgå Sandemoses håndtering af 1. og 3. person i alle 60 kapitler
kommer man til følgende kategorier:
A) 31 kapitler er i 3. person.
B) 19 kapitler er i 1. person.
C) 7 kapitler skifter mellem 1. og 3. person; kapitel 29 zigzagger tilmed fire
gange (se p. 477 vedrørende inkonsekvenser).
D) 2 kapitler er holdt i helt generelle vendinger og falder uden for opgørelsen
1./3. person.
E) 1 kapitel er uden for nummer, herom senere; det drejer sig om kapitel 30,
hvorved vi er midtvejs af samtlige kapitler, men det kan jo være en tilfældighed...
Hvis man i stedet regner i sidetal, kommer man frem til nogenlunde samme
forhold – cirka 50% af bogen ville høre til A, cirka 30% til B, osv. – Det er dog
muligt, at andre ville komme til et resultat, der varierer med +/- 1 eller 2 i nogle
af kategorierne:
Kapitel 15 er regnet med til C, omend skiftet først forekommer i kapitlets 10
sidste ord som en kommentar til Felicias opfattelse af Ellen: “Hun var forulempende sikker på at Erling aldri hadde vært glad i den kvinnen. Men jeg var det,
Felicia. Engang var Ellen min nødhavn.” (s. 64). Hvis man på grund af tiltaleformen ser de to sidste sætninger som en replikagtig gengivelse af Erlings tanker, skal kapitlet medregnes til A.
Også i kapitel 23 skiftes der først i de sidste linier, her fra 1. til 3. person, men
selv om overgangen forekommer umotiveret og kun kan forklares ved, at en ny
slutning tilføjes en epistel, der er skrevet i 1. person, må kapitlet henføres under
C.
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Kapitel 22 er placeret under A, og ikke under C, eftersom beretningen i 1. person om besøget hos psykoanalytikeren må opfattes som et citat, jf. “Lenge efter
beskrev han det i en halv mystifikasjon. Den var som følger [...]” (s. 92). At citatet fylder resten af kapitlet, kan ikke rokke ved det tekniske.
Kapitel 32 henregnes til B; der står ganske vist også “Erling” og “han”, men
kun som led i, at jeg-fortælleren har overblik over, hvordan en personlig oplevelse (hans egen, og dermed Erlings) fungerer i handlingen i Varulven på et tidspunkt, hvor forfatterens identitet endnu hemmeligholdes.
Kapitel 43 og 47 rummer en personlig stillingtagen til de emner, der er under
diskussion, men betjener sig hverken af 1. eller 3. person.
At en bog er skrevet i skiftevis 1. og 3. person er naturligvis ikke et nyt træk i
litteraturen. Normalt er romanforfattere imidlertid mere systematiske, for
eksempel således at første halvdel af bogen er i 3. person og anden halvdel i 1.,
eller der skiftes mellem de to personkategorier ved hvert nyt kapitel. Hvad
angår Felicias bryllup, er det umuligt at opdage en gennemført systematik, hvilket for eksempel bliver klart, hvis man forsøgsvis udskifter “Erling” med “jeg”
og omvendt. Dette kan man uden besvær gøre i samtlige kapitler bortset fra
kapitel 5 (hvor forfatteridentiteten røbes), kapitel 30, hvor endnu et jeg introduceres for en kort bemærkning, og kapitel 32; en sådan substitution ville næppe
rokke ved opfattelsen af bogen. Det er imidlertid tydeligt, at 3. person dominerer den første halvdel af bogen, mens 1. person er mest i fokus i slutningen; således hører 16 af de i alt 19 kapitler i 1. person til blandt bogens kapitel 32-60. Dette
hænger sammen med, at Aktuell-epistlerne fortrinsvis anvendes her; jeg-formen
bibeholdes, og Sandemoses oplevelser og meninger bliver til Erlings, samtidig
med at epik glider over til at blive erindringsglimt og essays.
Forvandlingen fra epistel til romanindhold gennemføres med vekslende held,
hvis man ser på det billede af Erling, der præsenteres i henholdsvis Varulven og
i Felicias bryllup. Som nævnt bl.a. p. 889-890 er Erlings og Sandemoses meninger
om dette
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og hint i høj grad sammenfaldende, men sidstnævntes energi hvad angår gennemretning af epistler for at undgå inkonsekvenser er stærkt svingende. I andre
sammenhænge er tidligere omtalt nogle af tilfældene; her følger en gennemgang
af de øvrige anvendte tekster.
I kapitel 14 anvendes store uddrag af “Feber og vin” (17/9 1960), omskrevet
fra 1. til 3. person og fra præsens til præteritum. Altså bliver det nu Erling, som
i sommeren 1960 sidder med udsigt til Ischia – og han har været samme sted
cirka 1955, selv om han i maj 1950, efter hjemkomsten fra de Kanariske Øer, har
fortalt Felicia: “For meg blir det ikke mer til noen reiser andre steder enn i
Skandinavia.” (Varulven, s. 20). Mens der naturligvis intet er at indvende imod
rejsen i 1960, må læseren hæfte sig ved, at i Varulven er der ikke noget, der tyder
på, at han skifter mening, og der er ingen hentydning til en 1955-rejse. I betragtning af Erlings tilknytning til huset i Lier forekommer det endvidere underligt,
at han i flere år har “tenkt seg et lite hus til vinterbruk på de kantene” (Felicias
bryllup, s. 59); Felicia har været død i 2 1/2 år, og “i flere år” giver ingen mening.
“Det brenner et lys” (12/11 1960) bliver (som nævnt p. 970) til kapitel 23,
“Lyset på Haugen”. Det er en epistel, som med hensyn til suggestiv stemningsbeskrivelse og forbindelse mellem fortid og nutid passer smukt ind i bogen; det
er meget få sætninger, der ikke gentages ordret, men i ændringerne er der taget
hensyn til den nye ramme:
“Jeg hadde spurt faren min og andre
eldre “hvorfor den var der”. [...] Det
lå noen graver igjen på en kirkegård,
og et tre som nu var gammelt hadde
et svært arr efter at jeg skar forbokstavene mine i det på en eldre brors konfirmasjonsdag.”
(“Det brenner et lys”).

“Jeg hadde spurt de eldre “hvorfor
den var der”. [...] Det lå noen graver
igjen på en kirkegård, og et tre som
var blitt gammelt og som jeg hadde
skåret forbokstavene mine i den
dagen Gustav ble konfirmert. Gustav
konfirmert! Tanken blir med ett helt
lattervekkende selsom, jeg vet ikke
riktig hvorfor, men tror ikke presten
riktig har visst hva han gjorde.”
(Felicias bryllup, s. 101).
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Det er forsvindende lidt, man hører om Erlings far, og intet af det er positivt,
hvorfor erindringsepistlens henvisning til “faren min” udelades. Til gengæld
ændres omtalen af den ikke-navngivne storebror til en lille kommentar, der ligger i tråd med de øvrige beskrivelser af Gustav.
En sammenligning mellem “En ødegård i Vestfold” (Politiken, 23/7 1961) og
kapitel 25, “Meditasjon”, resulterer i adskillige eksempler på, hvordan udeladelser og ændringer i en selvbiografisk tekst forvandler den til Erlings oplevelse,
men også hvordan et par sætninger forstyrrer billedet (i stil med ovennævnte
kapitel 14).
I aviskronikken omtaler Sandemose både Kjørkelvik og sine husdyr, og som
begrundelse for at tilbringe en måned på ødegården nævner han sine private
sorger og disses indvirkning på hans syn på hjemmet. Af gode grunde er disse
ting udeladt i Felicias bryllup, hvor det i de sidste linier af kapitel 24 blot hedder:
“Tre dager efter reiste han fra Lier til Vestfold. Det var plutselig hendt så mye
med og i ham at han også i det ytre måtte markere forvandlingen.” (s. 105).
Præcis hvad der er sket er uklart, medmindre læseren skal fornemme en
sammenhæng mellem den melankoli, der hentydes til i kapitel 20, og følelsen af
befrielse, “ensomhetens vennlighet”, i kapitel 24 (s. 104).
Under alle omstændigheder rejser Erling til Vestfold og formidler sine indtryk
fra stedet med samme umiddelbarhed og dybe naturglæde, som det er tilfældet
i kronikken88 – hvorved der lægges større vægt end tidligere på Erlings interesse for zoologi; og sætningen om at vandre omkring “med geværet i timesvis
uten å se efter vilt” (s. 108) er i Varulven blevet brugt til at karakterisere Jan og
rimer næppe med beskrivelsen af Erling.
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Også i kapitel 35, “En helgen”, udelades de personlige detaljer, som kort
opridses i “Møte med en helgen” (20/12 1958; se også p. 1034-1035); der er med
andre ord ingen særlig grund til, at Erling befinder sig på en restaurant, og han
forsøger ikke med “skremmeglasset” at afholde andre fra at holde ham med selskab. Konklusionen i bogen er den samme som i epistlen, men nogle nuancer går
tabt.
Bortset fra kort indledning og ditto afslutning om besværligheden ved at købe
en ravn indgår “Ravnene i Tower” (26/11 1960) med samme titel uændret som
kapitel 36. Teksten hører til de mindre betydningsfulde i bogen, og hvad angår
billedet af Erling, bidrager den kun med oplysningen om, at han engang i sin
ungdom var med til at skrive en valgavis.
I kapitel 37, “Piker skal pynte seg”, er den let humoristiske indledning vedrørende ægteskabelige gåture udeladt fra “Bare pynt deg, pike” (14/11 1959), men
refleksionerne vedrørende moder, blufærdighed osv. indgår ord til andet i bogen
som Erlings refleksioner. Heller ikke dette kapitel har nogen episk funktion.
Som tidligere nævnt er kapitel 39 det eneste, hvori to epistler er føjet sammen
til en ny helhed. Titlen “Tilpasning” dækker mest de første 60% af kapitlet, som
med små ændringer er hentet fra “Den brede vei” (23/1 1960), men en læser,
som ikke kender forlæggene, vil næppe mærke nogen overgang på s. 169, hvor
næsten hele teksten fra “De gamles hevnrop” (23/12 1958) følger.
“Mange mot de få” (20/2 1960) er tidligere omtalt under afsnittet om religion.
“Røsten fra Israel” (kapitel 42) varierer kun fra den oprindelige tekst gennem
anvendelsen af kursivering, og er dermed den eneste af epistlerne, der går ordret igen i bogen. Også her er der tale om, at kapitlet ikke har nogen episk funktion, men højst kan fortælle noget om Erlings syn på religion. Der er ingen linier til det forudgående eller efterfølgende kapitel.
Kapitel 46, “Tidsånden”, følger “Spilt melk” (12/9 1959) ordret hvad angår de
første 75% af teksten. Sandemoses betragtninger vedrørende Hamsun og pressens behandling i 1930’erne af dennes politiske ståsted udelades i bogen.89
Kapitlet får dermed en mere
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generaliserende og mindre polemisk karakter, hvilket ligger i tråd med det efterfølgende kapitel 47, “Pillemennesket”, som oprindelig var de sidste 75% af “Da
søvnen ble husvill” (19/3 1960); ellers er de eneste ændringer den tidligere
nævnte tilføjelse om rumfart, samt at henvisningen til statsminister Gerhardsen
ryger ud. Gerhardsen kunne forekomme uaktuel i en bog efter få års forløb, men
samme skæbne ville jo ramme omtalen af kun to kosmonauter, så baggrunden
for ændringerne er uklar. – Kapitlet rummer en ironisk skildring af stress og et
skeptisk syn på udvikling, men selv om begge dele stemmer med, hvad man i
øvrigt hører om Erlings syn på tilværelsen, resulterer den ikke-personbundne
tekst i et stilbrud.
Dermed er seks epistler af helt generel art basis for fem af kapitlerne 37-47; det
er her, bogens essayistiske tyngdepunkt kommer til at ligge, eftersom de episke
kapitler indimellem dels er korte, dels er uden klar indbyrdes sammenhæng.
De let ændrede versioner af de tre epistler, der anvendes i kapitel 55-57, fortæller mere koncist om Erling, ikke mindst “Flaggermus”, der bygger på
“Oppvåkning” (8/10 1960). Når det er placeret så sent i bogen, bidrager det bl.a.
til slutbilledet af den arbejdsomme forfatter, der skriver flere døgn i træk, har et
bredt interessefelt og er evigt nysgerrig på tilværelsen, og som føler sig som “en
del av det alt sammen og kjenner nærværet av henfarne slekter.” (s. 204). – Fra
epistlen har Sandemose udeladt omtale af hest og hund, sit medarbejderskab
ved Aktuell, og æblehøsten på Kjørkelvik, hvilket er logisk nok. En sætning, der
optræder uændret, er imidlertid umotiveret i “Flaggermus”: “Det er på denne
årstiden vi riktig får se flaggermusene fordi de tar insekter som søker mot den
sterke lampen på hjørnet av huset ut mot tunet.” (s. 203; fremhævet her). Erling
bor alene, hvorfor pluralisformen ikke giver mening, når der samtidig omtales
ét bestemt hus. Kapitel 56, “Døden nær”, er mere konsekvent hvad angår transformationen af Sandemoses oplevelse til Erlings.
“Hun som skjøt sin fjerde mann”
Det er tidligere nævnt, at kapitel 30 er uden for nummer. Dette
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skyldes, at mens man alt efter sit temperament kan opfatte de talrige skift
mellem 1. og 3. person i resten af bogen som spændende eksperimenter, trivialiteter, eller simpel dovenskab fra Sandemoses side (hvad angår indlemmelsen af
epistler), opereres der i kapitel 30 med et jeg, som man ikke finder i de øvrige
kapitler.
Novelledelen af kapitlet er omtalt p. 553-556; i det følgende gælder det forholdet mellem forfatter, fortæller og Erling.
Ved første øjekast er kapitlet meget overskueligt: S. 136-137 fortæller om forfattere i almindelighed og Erling i særdeleshed ud fra synsvinklen bortkomne
manuskripter; s. 137-142 er den humoristiske og letforståelige novelle (med et
enkelt parentetisk, forklarende indskud), og s. 143-144 fortæller baggrunden for,
at Erling flere gange har været nødt til at skrive den samme historie.
På kapitlets første side (s. 136) aner man ikke uråd. Der optræder et jeg, som
er forfatter, og siden s. 28 har læseren været ude for så mange skift, at der ikke
synes at være tvivl om, at det fortællende jeg er Erling. Heller ikke når det på s.
137 hedder, at “Erling stod på overgangen fra penn til maskin [...]” vil man blive
usikker, for i det foregående kapitel 29 har man flere gange oplevet zigzag
mellem 1. og 3. person.
Det bliver sværere at se logikken en halv snes linier længere nede: “[...] jeg fikk
lest alt han skrev, også det som siden havnet på bålet. [...] Han har et gott minne,
selv om mitt er bedre.” (s. 137). Hvad er det så for et (nyt) jeg, som påstår, at han
har en bedre hukommelse end Erling, og dermed også en bedre hukommelse
end det jeg, vi hidtil har mødt i bogen? Forekommer der en udspaltning, således
at Erling udstyres med en dårligere hukommelse, når han optræder som romanperson i de bøger, han skriver om sig selv?
Det begynder at ligne fortælleteknisk skizofreni. Og kun seks linier inde i
novellen kommer et parentetisk indskud, hvor stilen kommenteres. Er det nu
Erling, der inden for novellens ramme gør læseren opmærksom på “den liksom
tilstrepte banaliteten” (s. 138), således at parentesen hører med til originalteksten? Eller
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er det Erlings anonyme forfatterven, som under sin genfortælling af novellen
drister sig til at afbryde det episke forløb og fremhæve sig selv som stilkender?
Også da novellen er slut, forekommer en parentetisk kommentar, denne gang
med et par henvisninger til Erlings skrivemåde; ud fra den gentagne indledning
“Legg merke til” (s. 143) vil man nu mene, at indskuddet på s. 138 er forfattervennens. Samme person er grundigt underrettet om omstændighederne, når
han efterfølgende fortæller, hvordan manuskriptets tre første versioner forsvinder sporløst, og han kender alle tre. Det må altså være samme person, som
Erling har læst novellen højt for i Stockholm i 1943; og i 1961 husker forfattervennen den så godt, at han sørger for at udforme den fjerde version, som vi lige
har læst, og gemmer fire kopier af den forskellige steder (s. 144).90 Ellers ved vi
ikke meget om ham: At dømme ud fra tidsangivelserne s. 143 har han kendt
Erling lige siden 1920’erne; han er forfatter og opholder sig i Stockholm under
krigen; og hans syntaks og virkemidler i humorens tjeneste s. 136-137 og s. 143144 ligner påfaldende Erlings.
Bortset fra at selve novellen er morsom, er kapitlets indledning og afslutning
præget af større humor hvad angår 1. og 3. person, end man ellers finder i
bogen. Det er ganske vist ikke nogen forfatterdyd at gøre en læser ør i hovedet,
men de svimlende spring i kapitel 30 er både raffinerede – og i sidste ende
uigennemskuelige.
For hvad angår den velunderrettede forfatterven med den gode hukommelse
er det et faktum, at man hverken i Varulven eller andetsteds i Felicias bryllup
hører om én, der i så mange år har Erlings fortrolighed i så høj grad, at han får
lov til at læse alt, hvad Erling skriver. Cirka 1955 får Elias Tolne at vide, at Erling
bor på landet og ikke kender andre forfattere (Varulven, s. 103), og alt tyder på,
at Erling siden starten af sin karriere har holdt sig fri af litterære cirkler. – Og har
han i det hele taget nogen venner?
Der er med andre ord tale om et kunstgreb vedrørende forfatter og identitet,
der ikke er mindre end det, man finder i
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Mytteriet på barken Zuidersee (se p. 149-152), i Efterskrift til “En flyktning krysser sitt
spor” (se p. 453-454) og i 1954-versionerne af 1938-rejseartiklerne og Brudulje (se
p. 581-584). Drejer det sig i Felicias bryllup om forfatteren Sandemose, som giver
sig til at kommentere sin hovedperson, der tidligere er blevet præsenteret som
forfatter til den bog, som vi sidder og læser? Skal man forestille sig, at Erling nu
spalter sig i forfatteren Erling Vik og en fortæller, der iagttager denne? Hvis
hukommelse er det, der er bedre end Erlings, og som i parenteserne s. 138 og s.
143 agerer litteraturkritiker, oven i købet med en ironisk kommentar om, at
Erling altid var parat til at “betale sin tributt til konvensjoner og velanstendighet” (s. 143)? Det er umuligt at komme frem til entydige svar på disse spørgsmål, for Sandemose leger med begreberne forfatter, (jeg)fortæller og hovedperson; og at sidstnævntes erhverv er forfatter, gør ikke sagen mindre kompliceret.
Det bedste svar er, at det drejer sig om en udspaltning – som imidlertid ikke
bliver mindre uigennemskuelig af, at Erling udtrykkeligt har læst novellen højt
for den ven, som vi er endt med at forkaste. Sidder Erling og læser sin nyskrevne novelle højt for sig selv? Det gør han åbenbart, men gudskelov ved vi, at han
i 1943 ikke var vel forvaret i hovedet. Under alle omstændigheder ender vi med
en kinesisk æske, hvor Erling leger overordnet forfatter med et større overblik
end ellers i bogen.
Et brev til Sandemose eller til Erling Vik?
Det næste iøjnefaldende brud er – tilsyneladende – kapitel 32, eftersom dette
citerer og kommenterer et brev, som drejer sig om skildringen af hesteslagteren
Gustav i Varulven. Hvis man hidtil har været usikker på, hvilket jeg, der sporadisk har ført ordet, vil man måske mene, at der ikke er grund til at være i tvivl
her: Romanforfatteren Sandemose udlægger forholdet mellem digtning og virkelighed og drøfter sine egne fiktive personer, inden han i kapitel 33 vender tilbage til epikken og fortæller om Erling i 3. person.
Eller er sagen mere indviklet? I kommentaren til brevet hedder
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det: “[...] skildringen inneholder, – så presist jeg har kunnet meddele det, – det
jeg virkelig har sett.” (Felicias bryllup, s. 149). Så vidt, så godt, for det må vel være
Sandemose, der “har sett” dette? Åbenbart ikke, for på næste side understreges
det, at brevskriveren “meddeler noe som den voksne Erling Vik ikke visste, men
er kommet til gjennom en tidlig barndomsopplevelse som senere er blitt understøttet med en falsk analogi med andre slaktedyrs oppførsel.” (s. 150).
Dermed er det Erling, og ikke Sandemose, der har været på vildspor med hensyn til hestes reaktioner, når de bliver slået ned, og det er Erling, der på grund
af en forkert analogi leverer en beskrivelse, der rimer med hans erindringsbillede, men ikke med en objektiv sandhed.
Opsummering
Felicias bryllup er i sit anslag en roman, men bliver en overgang til en essaysamling; ud fra indlemmelsen af epistlerne kan man mene, at man får et godt
indblik i Erling Viks holdninger til diverse ting – eller man kan se på epistlerne
som en nødløsning, som forfatteren griber til, fordi der var en deadline at tage
hensyn til.
En tredje måde at forholde sig til sagen på er at sammenligne Murene rundt
Jeriko og Felicias bryllup hvad angår epistler; det drejer sig om et lignende antal i
de to bøger, så i alt er det en tredjedel af epistlerne 1958-1960, der optrykkes i
bogform.
Hvis man ser på de epistler, der indgår i Felicias bryllup, er der nogle stykker
af generel art, der ville skurre mod kombinationen af mindebog og selvbiografi
i Murene rundt Jeriko. Samtidig er der adskillige, der nemt kunne indgå: “Feber
og vin” som et supplement til de ældre tekster fra Italien, “Oppvåkning” som en
aktuel skildring fra Kjørkelvik, “Det brenner et lys” jævnsides med “Gammel
angst” som en barndomserindring, eller “Pirater i Biscaya” som en erindring fra
sømandstiden (og hvis “En ødegård i Vestfold” var af ældre dato, ville den også
have været oplagt).
Det er sværere at forestille sig det omvendte forhold. At
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inkludere skildringen fra Newfoundland ville i for høj grad skabe en ny fortid
for Erling; et par af Kjørkelvik-epistlerne tager udgangspunkt i Evas død, hvorfor de udelukker sig selv; og det er svært at forestille sig, at Erling tager på pilgrimstur til Rjukan eller pietetsfuldt husker sin fars 100-års dag.
På den ene side forekommer Felicias bryllup at være en noget løst struktureret
bog, og ovenfor er nævnt eksempler på, hvordan Sandemose undertiden går
lemfældigt til værks, når epistler skal inkorporeres, eller de midlertidigt sætter
en stopper for epikken. På den anden side er der tydeligt nok ikke tale om den
rene udfyldningsopgave – for både hvad angår holdninger og selvbiografiske
sildringer cementerer Sandemose på væsentlige punkter overensstemmelser
mellem sig selv og sin hovedperson. Når bogen slutter med, at “skyggen endelig efter mange usalige år gikk i ett med sitt ophav” (s. 218) kan det hentyde til,
at Erlings personlighed efter omskiftelser og prøvelser er én. Men det kan også
betyde, at forfatteren nægter at skelne mellem sit alter ego og sig selv på vej mod
den yderste strand.
*
De sidste års epistler er præget af, at skildringen af Kjørkelvik som et fast holdepunkt efterhånden viger til fordel for erindringstekster; i sidstnævnte korrigeres i adskillige tilfælde direkte og indirekte episoder, som Sandemose tidligere har berettet om. Sammenlignet med 1940’ernes sørlandsbreve ses mere refleksion i stedet for iagttagelse, og for perioden som helhed kan følges privatlivets
omskiftelser; et fåtal af epistlerne er skrevet i 3. person, hvilket resulterer i maskerede selvportrætter. Et emne, der vies mere opmærksomhed end tidligere, er
religion, hvor Sandemose tydeligt foretrækker den katolske kirke frem for den
protestantiske, samtidig med at han erklærer sig som agnostiker.
Et gennemgående træk i epistlerne, så at sige uanset emnet, er individualisten
– og kunstneren – over for kollektivet. Dette kommer også frem i Murene rundt
Jeriko og Felicias bryllup, som
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begge inkorporerer tidligere trykte tekster; hvad angår sidstnævnte bog, er
resultatet dels et sammenfald mellem Sandemose og Erling Vik, dels diverse
inkonsekvenser i det episke forløb – i endnu højere grad hvis handlingen i
Varulven også inddrages.
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Noter til kapitel 18
1

Ifølge et efterladt notat skulle Erling fra Rjukan slutte med følgende linier:
“Han hørte den skurrende grammofonplaten:
– by and by hard times
Comes a’knocking at the door –
– og batongen knuste nesen hans, og flyallarmen gikk, og edru landsmenn
sendte det tyske slagskipet Blücher til bunns i Oslofjorden.” (Væths samling,
Det kongelige Bibliotek).

2

Artiklen “Rop ikke på hevn” (Aktuell nr. 23, 1/6 1963) er inkluderet i tallet for epistler; den er ganske vist længere end de andre og har ikke den sædvanlige typografiske opsætning, men erstatter tydeligt nok epistelbidraget til nr. 23 og falder i tråd
med, hvad Sandemose skriver om Schnitler-sagen i nr. 24, 25 og 27.
I tillæg til de 235 epistler offentliggør Sandemose i disse sidste år af forfatterskabet diverse andre tekster i Aktuell; der er tidligere henvist til “En analysetime”,
mens novellen “De ser så trett ut, herr Rasmussen” (5/12 1959) er bedst tjent med
at blive forbigået i tavshed. Hertil kommer nogle få kortere indlæg om
Newfoundland (se kap. 9 note 25) og om Schnitler-sagen.

3

Som skillelinie er her brugt “Det sunkne Atlantis” (19/10 1963), dvs. den epistel
hvori Sandemose oplyser om begivenheden.
I Mannen fra Jante skriver Espen Haavardsholm, at opbruddet fandt sted allerede efteråret 1962 (s. 330); Sandemoses korrespondance tyder imidlertid på, at han
opfatter det flere måneder lange ophold i Oslo 1962-1963 som en uheldig parentes.
Ifølge Thorleif Skjæveslands artikel “Om Aksel Sandemose og Kjørkelvik” skete
den officielle afmelding til folkeregisteret i Risør først 24/10 1964 (Fra Canada til
Kjørkelvik, s. 69), men dette må skyldes sendrægtighed – eller modvilje? – fra
Sandemoses side.

4

Sandemoses epistler om retssagen mod Schnitler, der var anklaget for overfald,
voldtægt og drab, kører ad to hovedspor: Dels er forfatteren stærkt kritisk over for,
at Schnitler ikke får psykiatrisk behandling i stedet for fængselsstraf, dels anklager
han kriminalreporterne – især fra Verdens Gang og Dagbladet – for at svælge i sex og
oppiske en folkestemning.
Både selve retssagen og Sandemoses stillingtagen affødte en heftig debat i Norge;
se Aksel Sandemose og Skandinavien nr. 1126-1129, 1131, 1164 og 1215.
Den første hentydning til sagen finder man i “Atommarsj” (27/4 1963), hvor forfatteren efter at have skrevet positivt om de unge deltagere i påskemarchen 1962
fortsætter:

1081
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 18: De sidste år
“Hvorfor oppsøker ikke dere journalister den evigt gylne ungdom – istedenfor, som det er skjedd nu sist på vinteren, å presse sitronen til det ytterste og
perverse i anledning en avsport ungdom som voldtok og drepte en liten pike.
[...] De har ikke noe forsvar for å grise seg selv ned som de har gjort, og en kan
fristes til å rykke ut til forsvar for den forvildede unge mannen som ødela
livet sitt på bedriften og ikke hører hjemme i et fengsel, men selvsagt på et
asyl.” (Sandemoses fremhævelse).
Det er nævnt i diverse kap., at Sandemoses indlæg i aktuel debat ofte bærer præg
af svag argumentation og/eller manglende logik, men hans tekster om Schnitler,
retssagens forløb og journalisternes dækning er yderst konsekvente.
5

To eksempler på tidlige “halmstrå” er “En fornem begravelse” (10/1 1959), der
udelukkende består af et referat af en episode i en bog, og “Hvorfor tilstod de?”
(7/3 1959), som drejer sig om Peter den Stores grusomheder og tydeligt nok bygger på et (ikke anført) værk om czaren.
Fra de senere år kan nævnes “En veldig forfatter” (31/8 1963), hvori Sandemose
med ti års forsinkelse afliver Erik Rostbølls succesroman – og Hanen galede anden
Gang, og “Lyset som ble tent” (22/8 1964), som starter med ordene “Igjen leser jeg
om et sted i Norge [...]”. “Lenket til skjebnen” har som indledning “Igjen har jeg
fått et brev [...]” (20/2 1965).

6

Et eksempel på førstnævnte er “Festlige postkort fra Telegrafverket” (6/6 1959),
der fortæller om Sandemoses vanskeligheder ved at få afsendt et vigtigt telegram;
epistlen munder ud i betragtninger over Telegrafverkets monopol og dets forpligtelser over for kunderne (se også note 38. I “Sett fra to sider” (22/9 1962) fører en
25 år gammel erindring til generelle refleksioner over ældre og unge.
Den omvendte teknik ses bl.a. i “Paranoia erotica” (6/2 1965), hvor et generelt
signalement af sygdommen fører videre til en personlig oplevelse af en paranoid
kvindes vrangforestillinger.

7

Jf. Erling i Varulven:
“Foreldrene [...] synes den unge bør velge en annen vei, uten å ville fatte at
det finnes ingen annen vei og ikke noe valg. Derfor har jeg da også nu bare
ett svar til enhver ung som spør om jeg synes han skal fortsette: Dette er ikke
spørsmål om hva noen synes. Hvis du i det hele tatt kan holde opp, blir du
bare noe tredjerangs, og da skal du
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slutte øyeblikkelig. Men det er ingen garanti at du ikke kan holde op.” (s. 330;
Sandemoses fremhævelse).
8

Om Felicia skriver Sandemose i epistlen: “ Hun skulle representere en utopi (i vår
forkvaklede kulturkrets) [...]” (Sandemoses fremhævelse). Jf. den generelle konstatering: “Det er og blir en kjensgjerning at flerkoneri, eller det omvendte, er en
uholdbar situasjon i den kulturkrets vi tilhører.” (“En debutant som kan skrive”,
Aftenposten, 12/10 1964).

9

Overskriften er “”Far hen, o Sjæl med den milde vind””. Det er en trykfejl, som
Sandemose gør opmærksom på (Farmand, 3/3 1951), for citatet skulle have været
“Far hen, o Sjæl, med den vilde Vind!” Sandemose sukker over, at “denne bommerten står ikke i en avis som forsvinner med dagen, men i et verk som kommer
til å stå i bokhyllene. Hvem husker et dementi, og hvor mange leser det?” Ironisk
nok bidrager han selv med en bommert i sit dementi, når han henfører linien til et
mindedigt om digteren Ditleff von Zeppelin og skriver en snes linier om denne,
eftersom “Far hen, o Sjæl, med den vilde Vind!” stammer fra et mindedigt om billedhuggeren Kai Nielsen.
Ditleff von Zeppelin er kort omtalt i et sørlandsbrev (Aktuell nr. 6, 23/3 1946).

10

Mens den implicitte henvisning til En flyktning krysser sitt spor ikke kan misforstås,
er det ud fra det trykte forfatterskab ikke muligt at identificere den døde ungdomsven, der nævnes sidst i artiklen. Det drejer sig om Vilhelm Larsen, som
Sandemose lærte at kende på Staby Vinterlærer-Seminarium; se Johannes Væth:
“Om Sandemoses læreår” i Atlanten har så mange mil.

11

I “Hilsner til Tom” er Sandemose på Tom Kristensens 60-års dag i selskab med
Jacob Paludan, Sigurd Hoel, Ivar Lo-Johansson, Halldór Laxness, Knuth Becker og
Eyvind Johnson. Bidraget “Til artisten og skaperen” er koncentreret om en benægtelse af, at Sandemose skulle være identisk med Steffensen i Hærværk (Politiken, 4/8
1953).

12

I 1964 anmelder Sandemose tre bøger i Aftenposten. I tillæg til William Heinesens
Det gode håb, som er omtalt p. 761, drejer det sig om Gunnar Vigans debutroman
Det er jo deg jeg er glad i (12/10 1964) og Peder W. Cappelens naturskildring Alene
med Vidda (22/10 1964). Indvendingerne mod Vigans bog er formuleret mere nænsomt, end anmelderen tidligere havde for vane, og Cappelens bog anbefales på en
næsten rekommandør-agtig måde, som man
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sjældent finder hos Sandemose: “Dette arbeidet må De helt enkelt anskaffe Dem
hvis De er et sivilisert og lesende menneske som er glad i villmarken.” I de to sidstnævnte anmeldelser opholder Sandemose sig en passant ved sprogsituationen i
Norge.
13

Sandemose a la Friheten ses bl.a. i følgende:
“Det vrimler i boken med slik tomgang som dette: “[...] Et øyeblikk efter fortsatte han med en munter stemme som liksom skulle avbøte ordenes altfor
dype alvor: Vil De kanskje se inn i mit indre, frøken Meldahl?”
Som svar på dette ryster frøkenen meget fornuftig på hodet.
Eftersom forfatteren ikke har aning om humor blir en replikkveksling som denne
nærmest utrolig: “Og min brorsønn Fredrik, er han morder?” “Det vet jeg ikke, jeg
trodde han var dikter.””

14

Espen Haavardsholm skriver i Mannen fra Jante, at Sandemose påstår i et brev til
Sigurd Hoel, at han havde en datter, som døde “for en evighet siden”, men at hele
historien om adoption og død nemt kan være fabulering (s. 147). – Dagbøgerne fra
1920’erne giver ikke noget holdepunkt for, at “En røst fra underverdenen” skal
tages for pålydende.

15

Indledningen foregår i en by, men det fremgår ikke, om Erling har opgivet sit hus
i Lier, eller om opholdet er af kortere varighed.

16

Sandemose rømte fra Katrine af Marstal kort efter midnat, så egentlig er 30. oktober skæbnedatoen – men den 29. stemmer bedre med forfatterens talmystik. Se
Johannes Væths redegørelse (og Sandemoses dagbogsnotater) i “Misery Harbor”
(På sporet af Sandemose, s. 29-41).

17

1: “det rolige og vakre ansiktet hennes”; “det lyser ennu like skarpt i minnet”.
2: “et vennlig smil”.
3: “det glitrende blikket”; “den fjerne, svimlende fornemmelsen”.
4: “de var uforståelig vakre, med et rolig og direkte blikk”.
6: “Hun gestikulerte ungt og livlig”; “samme vennlige smilet”.
7: “ansikter som var drukne av glede i det skarpe sollyset”; “de fine kjolene
sine”.
8: “Det var en lys og fin dag”.
I nr. 5, som slutter med, at jeg-fortælleren forkastes af pigen, er betagelsen anno
1917 gengivet på en anden måde: “Den oppstoppernesen hennes! Og den blå kjolen av sjeviott!”
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18

Et nyere eksempel fra skandinavisk litteratur er Lars Gustafssons Fyra poeter, der
afsluttes med fire kortfattede biografier, inklusive litteraturhenvisninger. De fire
digteres tekster angives på titelbladet at være “Ordnade och utgivna med en efterskrift av Lars Gustafsson”.

19

Jf. at i En flyktning krysser sitt spor refererer Espen sin idé, fra dengang han var 14,
om at “helle bensin over Jante og sette fyr på.” (1955-udg. s. 496; Sandemoses fremhævelse).

20

Som anført i kap. 17 note 67 kan “Pirater i Biscaya” (27/8 1960) ikke lempes på
plads hvad angår forlægget “Den gode jord” eller henvisningen til skibet
Rasmussen i Murene rundt Jeriko. Hvis man isoleret ser på de Aktuell-epistler, der
omhandler sømandstiden, vil Biscayen og pinse 1916 ikke forekomme påfaldende,
men kun bidrage til myten om Sandemose som vidtberejst sømand. – Der er to
mulige forklaringer på 1916 i stedet for 1917: Skrivefejl/erindringsforskydning –
eller sammenblanding af forlægget fra 1951 med en kladde om Erlings sømandstid.

21

I Aktuell er Ragnar imidlertid først en barkentine og bliver året efter til en skonnertbrig; i En flyktning krysser sitt spor drejer det sig om sidstnævnte skibstype. –
Den eneste nogenlunde nostalgiske henvisning til Ragnar finder man i “Marias
bebudelse”; se kap. 16 note 12.

22

I En flyktning krysser sitt spor fortæller Espen om en arrestation i sin ungdom:
“Jeg blev innsat i en celle og bevertet med grøt som smakte bra efter en ukes
faste. Humaniteten strakte sig så vidt at man gav mig selskap med den svære
brunskjoldede fyren som var satt fast fordi han så bort fra Platon. Og dette
var en julenatt mens småbarna i byen drømte om hvad Santa Claus ville
legge i strømpene deres om natten. Jeg tør si at vi danset om juletre.” (1933udg. s. 236, 1955-udg. s. 209).
Episoden, der slutter med, at Espen nikker negeren en skalle, forekommer i
kapitlet “Espens bok”, i underafsnittet “Sodoma”, som skildrer tre møder med
homoseksuelle. Omtalen af Santa Claus betyder, at den finder sted i et engelsktalende land, men der er ingen forklaring på, hvorfor Espen har gået uden mad i en
uge, eller nogen hentydning til en lang vandretur.
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23

I “Nettene var så lange og lyse”, som er struktureret efter nogenlunde samme princip som “Møter du minnes”, vender Sandemose i nogle få linier imidlertid tilbage
til versionen i Murene rundt Jeriko, hvad angår Cartagena (Berlingske Tidende, 10/1
1965); det er således kun norske læsere, der får korrigeret forløbet i bogen. – Den
korte 1965-version er placeret mellem erindringen om en forelskelse som 13-årig og
en beskrivelse af “Kjærlighet og tyfus”-episoden, hvorved Cartagena her kommer
til at repræsentere et fald mellem to højdepunkter af forelskelse.

24

“Ungt møte” (29/11 1958): “Engang for mange år siden, da jeg var omkring et snes
år gammel, eller mindre [...]”
“Sporten og outsideren” (4/4 1959): “I unge dager [...]”
“Lyset og skyggen” (6/2 1960): “Når jeg ser tilbake på gamle dager, ved den
tiden det ble slutt på den første verdenskrigen [...]”
“Spor i sand” (13/8 1960): “Engang for lenge siden [...]”
“Karusell-sveiveren Arnström” (15/12 1962): “Engang i min lurvete ungdom
[...]”
“Undergangsmenneske” (27/2 1965): “Da jeg var meget ung, men iallfall var
blitt gift [...]”

25

Officielt: Niels W. Gades Gade. Lokaliteten er anvendt i de to beslægtede og ganske umorsomme humoresker “Han rev øret av en svenske” (1. maj 1935) og
“Mordet i Gæjesgæje” (Lørdagsavisen, 11/4 1936).

26

Omtalen af flagene er en henvisning til Bjørnstjerne Bjørnsons romantitel Det flager
i byen og på havnen (1884). At alting kommer for sent refereres ofte som Hamsuns
reaktion på, at han var blevet tildelt Nobelprisen; når Sandemose bruger vendingen i sin epistel, taler han om Nykøbings hyldest, men samtidig udtrykker han, at
selv Nobelprisen ville komme på et tidspunkt, hvor han ikke kunne bruge den til
noget.

27

Som helhed rimer teksten imidlertid mere med kunstnermytologien end med virkeligheden. For eksempel er det en kendsgerning, at Sandemose var ansat ved
Glyptoteket fra januar 1925 og til efteråret 1926, så der kan ikke være tale om, at
den unge forfatter tumler med sin tredje bog i denne periode – det burde være den
femte; men når han sletter to fra listen, lægger han vægt på, at teksten beskriver den
uetablerede skribents besværligheder. Dernæst giver Sandemose indtryk af, at rejsen til Canada følger umiddelbart efter tiden ved Glyptoteket, selv om der går næsten et år, før han rejser; men kontrasten mellem den triste kustodetilværelse og det
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at være “på vei til Stillehavskysten” gøres kraftigere (i øvrigt kom Sandemose
aldrig så langt vestpå). Og endelig er der billedet af Edvard Brandes, estimeret rigsdagsmedlem og forfatter, forhenværende finansminister og forhenværende chefredaktør, der har øje for og tillid til den unge forfatter, som han sørger for at sende
ud i verden; her undlader Sandemose at fortælle om de komplicerede aftaler med
Gyldendal og Berlingske Tidende, for ikke at tale om frikortet til Canadian Pacific.
Sandemose bringer i øvrigt yderligere kludder i sit fiktive regnskab i “Kultur og
demokrati” (20/3 1965). Her hentydes der til fast arbejde efter de første tre bøger
og et ubestemt antal “spilte år i underverdenen [...] I de årene jeg nevnte skrev jeg
dårligere og dårligere inntil jeg sluttet helt.”
“Slaven fra Sumeriens Land” indgår senere i “To år under Napoleons hat”
(Politiken, 18/6 1961). Kronikken slutter med, at Sandemose siger op, fordi han ikke
kan skrive, samtidig med at det monotone arbejde sluger al hans tid; der er ingen
henvisninger til Edvard Brandes eller Canada-rejse.
28

En hammer beregnet som våben finder man i Tjærehandleren, da Audun Hamre får
natligt besøg af Else Hagedorn: “I høyre hånden holdt hun en hammer. Det var en
sterk hånd som han kjente, men han visste ikke hvem den tilhørte. Hammeren var
stor og ny, det satt en prislapp klistret på skaftet.” (s. 125). Her er Hamres iagttagelse af det nyindkøbte værktøj imidlertid forståelig nok, eftersom Else Hagedorn
står lige ved siden af ham.
Endvidere skal nævnes episoden i Murene rundt Jeriko, hvor Sandemose frygter,
at en sindssyg vil møde Eva på en øde skovsti, og hvor han husker, hvad han har
skrevet om mordet på Felicia: “Mens Jørgen kledde seg, løp jeg bort i verkstedet
efter en hammer som jeg stakk i lommen.” (s. 170). Uden at der skal gøres forsøg
på at fremstille Sandemose som en mand, der brugte en hammer til andet end at
slå søm i med: En hammer duer kun til noget i nærkamp, og selv her er andre genstande mere effektive; når Sandemose ydermere ynder at præsentere sig som en
dygtig skytte, forekommer hans valg af våben underligt – medmindre man vil relatere det til forfatterskabets mytologi om hammermand.

29

I tidligere kapitler er der givet talrige eksempler på, at Sandemose ikke er særlig
behændig hvad angår årstal, og hans insisteren på, at han emigrerede i 1929 er også
nævnt. Som nævnt p. 313 kommer han sært nok sandheden nærmere i denne sene
epistel – omend via et par fejlregninger: Først skriver han (i januar 1965),
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at han var i Canada for 38 år siden, og senere at han emigrerede til Norge 3 år efter.
De korrekte tal er henholdsvis 37 og 2, men regnestykket 1965 – 38 + 3 = 1930.
30

En mere nøgtern redegørelse for baggrunden for emigrationen, herunder Sandemoses økonomiske hundekunster, kan som tidligere nævnt læses i Mannen fra Jante
og Janteloven.

31

Kort fortalt drejer det sig om følgende:
I “Sett fra to sider” (22/9 1962) er en episode fra slutningen af 1930’erne
udgangspunkt for en diskussion af generationskløft.
“Sladderens vesen” (16/11 1963) indeholder et par eksempler fra 1930’erne vedrørende datidens syn på moral.
“Offentlig eiendom” (18/7 1964) rummer et glimt af Knut Hamsun på en restaurant i København som eksempel på, at kendte personer er udsat for påtrængenhed.
“Den eldste i laget” (7/11 1964) tager udgangspunkt i en opdagelse “da jeg var
omkring førti år” af, at vennekredsen overvejende bestod af yngre (epistlen
udtrykker måske også en vis tilfredshed med, at yngstebror endelig er blevet ældstebror).
“Et liv i øl” (6/3 1965) tidsfæstes til før anden verdenskrig, hvor fortælleren bor
“tre år på landsbygden et sted i Norge”; teksten beskriver en nabos kolossale
øldrikkeri og beskriver flugten ind i alkoholisme som falsk tryghedsfølelse.

32

En pertentlig indvending: Selv om navnene fra “tilfeldige møter” ikke noteres,
forekommer tre ark – med kun få navne på de to af dem – at være lovlig lidt i
betragtning af, hvilken berøringsflade epistlerne indirekte giver udtryk for.
Sandemose kommer uden om uklarheden ved at undlade at nævne, hvordan navnene er stillet op, ligesom han ikke skriver, om han er så økonomisk kun at bruge
den ene side af papiret.

33

Som anført i kap. 17 er nogle af de korte tekster i Verdens Gang januar-februar 1951
erindringer og giver tilsammen et selvportræt i mini-format; der er imidlertid for
få af dem, til at de kan sammenlignes med sørlandsbreve, Årstidene og epistler,
hvad angår et helt livsforløb.
Man kan i denne forbindelse diskutere, hvilken rolle det spiller, at selvbiografien består af korte, selvstændige tekster. Der er jo ikke tale om en struktureret fortælling i bogform, begyndende med barndommen; det nærmeste Sandemose kommer denne traditionelle form, er i Rejsen til Kjørkelvik – som består af kapitler, der
er publiceret separat og oprindelig ikke var bestemt til at samles i én udgivelse.
Hvis man går ud fra

1088
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 18: De sidste år
definitionen i Johnny Kondrups Erindringens udveje, hører Sandemoses selvbiografiske tekster ind under “selvbiografisk essay” eller “selvportræt”. På den anden
side præsenteres de på en måde, der lægger op til, hvad Kondrup kalder “den selvbiografiske pagt”: Identiteten mellem fortæller og forfatter. At pagten etableres i et
tidsskrift, ugeblad m.m., i stedet for på en bogs titelblad, kan næppe rokke ved
denne omstændighed, kun betyde, at det punkt, hvorfra det hidtidige liv anskues,
hele tiden skifter (for en grundig diskussion af hele problemstillingen, se Erin dringens udveje, s. 23-56).
34

Fra denne periode stammer også den mere udførlige opsummering “Brev hjemmefra”, der offentliggøres som kronik i Politiken på Sandemoses 60-års dag (19/3
1959). Teksten rummer let ændrede versioner af partier, der tidligere har været
trykt i sørlandsbreve, i “Mannen og tiden” (om emigrationen) og i Årstidene, men
også nogle nyskrevne afsnit, som senere indgår i Murene rundt Jeriko (se p. 1028,
1053).
Ud fra breve og biografierne ved man nu, at Sandemose på dette tidspunkt frygtede, at Eva Sandemoses tilstand var håbløs. Det meste af kronikken, især de indledende afsnit, har imidlertid et afslappet og stilfærdigt humoristisk præg, og det
virker næsten som en besværgelse, når han skriver om ægteskabet: “Nu holder det
på femtende året, og så langt det står til meg skal det holde inntil jeg som den eldre
oppløser ekteskapet ved min død.”

35

Et eksempel på at fortælleren også holder fast ved andre af husets rutiner ses i
“Hundreårsdagen” (7/11 1959) og “En røst fra underverdenen” (21/11 1959). I den
førstnævnte hedder det om de tre ugentlige postafleveringer: “Postdagen begynner jeg å treffe mine forberedelser mellom fire og halvfem. Det er et fast og snart
gammelt ritual som jeg holder i hevd også nu da omstendighetene har gjort meg
alene.” Adskillige af de derefter nævnte detaljer forekommer i “En røst fra underverdenen”, der udspiller sig fem år tidligere (se også p. 948-950).

36

Som det tidligere er nævnt, drejer denne gennemgang af epistlerne sig om
Sandemoses selvkarakteristik; hans breve fra foråret 1963 udtrykker en kraftig
splittelse, hvad angår Oslo, og mange af dem giver det indtryk, at han vantrives i
hovedstaden og ikke ønsker andet end at begive sig til Kjørkelvik. I
“Rikspornografene”, som publiceres to uger før “Lovsang over meg selv”, udtrykkes en længsel efter at komme til Sørlandet, først og fremmest for at slippe for
mediernes omtale af Schnitler-sagen, som Sandemose havde engageret sig voldsomt i (se note 4 til dette kap.)
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– den landlige idyl ses som en kontrast til “byens skrik om straff og hevn”.
I “Lovsang over meg selv” bringer Sandemose uorden i regnskabet, da han
sammenligner Oslo anno 1963 med
“en tid da en var en guttepjokk på omkring førti år. Bare tre-fire venner er i
live. Noen av dem en satte høyest er døde. Jeg kan ikke ringe til Sigurd Hoel
og ha en prat med ham en kveld. Min kone fra den tiden er død. Det er også
hennes og min eldste sønn.”
De to sidste sætninger henviser til Eva og Espen; men Sandemoses kone “fra den
tiden”, dvs. 1930’ernes Oslo, må nødvendigvis være Dagmar (som i øvrigt først
døde i 1984).
37

Som tidligere nævnt får sørlandsbrevet 3/4 1948 titlen “Atlantis”, da det optrykkes
i Årstidene hefte 7/8, men der ser ikke ud til at være nogen forbindelse mellem den
humoristisk udformede fantasi om at blive verdens største lyriker og den vemodige epistel.

38

Bortset fra at Sandemose jævnligt harcellerer over, at man i Danmark kan gå ind til
en hvilken som helst købmand for at erhverve sig en flaske vin (og mener at
Vinmonopolet er en væsentlig årsag til alkoholmisbrug i Norge), udtrykker han sin
skepsis over for statsmonopoler i tre andre tekster end de her nævnte.
I “Telefonen på landsbygden” (Farmand nr. 6, 5/2 1955) skildrer Sandemose,
hvor slemt det står til med central, ledninger og abonnentlinier i Søndeled kommune. Teksten indeholder dels en generel anklage mod Telegrafverket for at ignorere landsbygdens behov for ordnede teleforhold (herunder en opfordring til, at de
skadelidte i hele Norge tager skridt til at presse etaten til at udbedre installationerne), dels eksempler på hvad Sandemose er nødt til at finde sig i hvad angår dårlig
lydforbindelse, forstyrrelser fra de andre abonnenter på linien, umuligheden af at
komme igennem med vigtige opringninger og enorme telefonregninger på grund
af at forbindelsen konstant bliver afbrudt. – Muligvis er Sandemoses beskrivelse af
forholdene meget dækkende, men det er påfaldende, at alle de dramatiske detaljer
kunne være hentet direkte fra September, hvor man også hører om én linie med forskellige signaler til hver gård, overbelastning, manglende privatliv, aflytning m.m.
“Festlige postkort fra Telegrafverket” (Aktuell nr. 25, 6/6 1959) tager udgangspunkt i en selvoplevet episode, hvor det på grund af Telegrafverkets ekspedition
af konfirmationslykønskninger
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først bliver muligt at få afsendt et vigtigt telegram med et døgns forsinkelse. Dels
lægges der i teksten vægt på den personlige indfaldsvinkel (“Hva det kostet meg
av stjålet tid vil man forstå. Hva det kostet meg av psykisk press kan
Telegrafdirektøren slå opp i det inntelefonerte telegrammet og kanskje danne seg
en fjern forestilling om.”); dels er pointen, at Telegrafverket undlader at opfylde
sine forpligtelser over for kunderne ved at ekspedere festblanketter i stedet for telegrammer.
“Kjøp norske frimerker” (25/8 1962) går i kødet på Postverket på grund af en
nylig portoforhøjelse fra 45 til 50 øre. I denne epistel er den personlige indfaldsvinkel, at Sandemose er nødt til at undlade at svare på størstedelen af de mange
breve, som han modtager, eftersom han ellers ville blive ruineret. Det skal dog
nævnes, at matematikken i denne epistel er præget af samme kaos, som når
Sandemose jonglerer med årstal i Canada-romanerne og i Varulven, så samtidig
med at det anno 1962 tilsyneladende kun drejer sig om udgiften til et svarbrev eller
to om ugen til læserne, hentydes der andetsteds i teksten både til 10 og 20 mulige
breve om dagen; det er ikke til at finde ud af, hvor mange breve Sandemose burde
skrive, hvis han var et høfligt menneske, eftersom han i regnestykkerne sammenblander en konstant, men hypotetisk brevflom og sin egen frasortering af korrespondenter.
Det generelle perspektiv i teksten er, at “Postverket har et monopol som forplikter”, her forstået på den måde, at etaten med en urimelig høj porto lægger hindringer i vejen for, at folk kan kommunikere. Argumentet videreføres i de efterfølgende betragtninger over menneskers isolation, således at Postverket får sin del af
skylden for, at denne isolation øges i det moderne samfund.
Selv om disse tre tekster er skrevet med års mellemrum og omhandler forskellige emner, har de tydelige fællestræk:
1) Der er en blanding af et sagesløst individs erfaringer med et magtfuldt monopol og konklusioner af generel art.
2) Problemstillingen tilspidses som følge af, at fortællerens særlige position kommer i fokus. I “Telefonen på landsbygden” pointeres, at det er “en utålelig situasjon
for en åndsarbeider” at blive forstyrret af ringesignaler til andre på linien; i
“Festlige postkort fra Telegrafverket” drejer det sig om et livsvigtigt telegram til
udlandet; og i “Kjøp norske frimerker” er hans anliggende kontakten med læserne.
3) Sandemose kommer med forslag til, hvordan miseren kan afhjælpes.
Abonnenterne skal stifte et selskab til opkøb af træer med telefonledninger for på
den måde at presse Telegrafverket
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(“Telefonen på landsbygden”); Telegrafverket bør forlange, at teksten til konfirmationslykønskninger indsendes skriftligt en uge i forvejen (“Festlige postkort fra
Telegrafverket”); og brevskrivere kan frankere korrespondancen efter den tidligere gældende takst og lægge ekstra frimærker i kuverten for at holde modtageren
skadesløs hvad angår strafporto (“Kjøp norske frimerker”).
Resultatet er, at alt efter temperament kan man se teksterne som et udtryk for
enerens stædige vagtsomhed over for statsmagten – eller som en egocentrisk forfatters forsøg på at blæse private besværligheder op til samfundsproblemer.
P. 821 er omtalt “- om kontakt”, hvori portoforhøjelse og dyrere sporvognsbilletter opfattes som statens middel til at gøre folk isolerede og lydige, men her sættes
disse ting i forbindelse med regeringens beredskabslovgivning: “En av de viktigste oppgaver for frihetselskende mennesker i dag, er å stanse alle tiltak som sikter
på å hindre menneskelig kontakt.” (Verdens Gang, 16/2 1951).
39

Ud fra Sandemoses breve kan man kun få det indtryk, at den reelle baggrund for
flytningen er, at Hanne Sandemose skal gå på teaterskole i Oslo.

40

De få linier om det danske postvæsen illustrerer Sandemoses evne til at gøre en
situation overbevisende for læseren:
“Da jeg nylig var i København oppholdt jeg meg hos en venn da postbudet
ringte på døren og leverte et rekommandert brev. Det skulle jo ikke være så
merkelig at postverket gjør sin plikt og bringer posten ut. Jeg fikk opplyst at
bare i de tilfelle da det ingen var til å kvittere, ble det lagt en lapp inn med
beskjed om hvor brevet kunne hentes og hvem det var fra.” (“Avskjed med
Kjørkelvik”).
At fortælleren oplever situationen i stedet for bare at berette om proceduren
medvirker til skæret af autenticitet. Imidlertid finder man følgende passus i et brev
til Sandemoses danske ven Volmer Suszkiewicz (23/8 1963):
“Jeg har bruk for å få vite hvordan man i København får et rekommandert
(anbefalt) brev. Kommer det til adressaten pr. postbud eller skal man henvende seg på postkontoret med legitimasjon? Du må være helt sikker på å gi
riktig svar.” (Ole Storms arkiv til Janteloven; Sandemoses fremhævelse).
Mange af de “selvoplevede” episoder i epistlerne har en lignende baggrund –
hvilket naturligvis ikke gør disse til ringere skrivekunst, men eksemplet giver et
indblik i Sandemoses arbejdsmetode.
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41

Ud fra epistlen vil man slutte, at opførelsen finder sted sidst på sommeren 1964;
ifølge Hanne Sandemose var det 1962 (Espen Haavardsholm: Mannen fra Jante, s.
330).

42

Nogle citater til at anskueliggøre teknikken:
“Nettopp i dette øyeblikket kom min 15-årige sønn igjennom med stor fart
[...]”
“Det er blitt lettere å se gjennom den tunge soldisen [...]”
“Jeg roper ut av vinduet til en liten gutt: Vino rosso! [...]”
“Men nu får jeg øye på gutten Guisto som bragte meg vinen.”

43

Ud fra en biografisk indfaldsvinkel forekommer det tilmed, som om Hanne
Sandemose ikke bare skal leve op til forfatterens forventninger om en trofast kone.
I hvert fald hedder det i Mannen fra Jante:
“Hanne, det er et usedvanlig vakkert navn, syns han – han liker så godt
klangen i dette navnet, det er som om dette navn rommer alt det han her i
verden virkelig elsker, mumler han inn i øret hennes, i dyp hengivelse; og
enda vakrere ville det faktisk være i den opprinnelige etymologiske formen,
Anna, etter det jødiske Hannah [...]” (s. 346).
I sig selv forekommer det bizart at opfordre ens kone til at skifte navn, og tanken
rimer jo ikke med, hvad Sandemose ellers udtrykker om sammenfald mellem navn
og person (se p. 198-200). Hvis han gik efter etymologien, skulle Hannah, som
nævnt i citatet, være godt nok – men Anna er et smukkere navn? Om det lyder
bedre er en smagssag; nok så væsentligt er, at det dels er navnet på Sandemoses
ungdomselskede fra efteråret 1917, dels navnet på lillesøsteren, således at opfordringen til navneskiftet vanskeligt kan opfattes som andet end den aldrende forfatters forsøg på at fremmane en syntese af dem. Jf. at i En sjømann går i land glæder Espen sig over, at den tilbedte og søsteren har samme navn: “[...] Eva, du skulde være venninne med min lille søster, hun heter Eva hun også, dere skulde være
glad i hverandre, og jeg vilde spasere på stranden med dere to hver søndag.” (s.
52).
Hvis Hanne Sandemose både skulle sammenlignes med sin forgænger i embedet og være inkarnationen af lillesøsteren (og/eller den næsten 50 år gamle ungdomskærlighed) er det ikke så underligt, at ægteskabet har to facader.
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Den ene er epistlernes erklæringer om ægteskabelig harmoni; denne udtrykkes
også i de to uddrag af Den ytterste strand, der trykkes som epistler (og her er den
kvindelige hovedpersons navn Sara – et jødisk navn med en vokalharmoni, der
minder om Anna).
Den anden er de gnidninger, som Sandemoses breve efterhånden nævner, og
som andre kilder bekræfter mundtligt; de er udeladt i epistlerne, hvor de ville
rokke ved selvportrættet. Til gengæld er de indirekte til stede, når der gentagne
gange henvises til det lykkelige ægteskab nr. 2, og når så mange af teksterne fra de
sidste år omhandler alene-oplevelser, for eksempel fra Kjørkelvik.
Det skal tilføjes, at det billede som Sandemose pietetsfuldt giver af ægteskab nr.
2 i sine tekster, også på visse punkter korrigeres af korrespondancen; blandt andet
leverer han drabelige Don Juan-skildringer af sig selv til ungdomsvennen Povl
Munk-Madsen.
44

Umiddelbart ville man relatere citatet fra “Ung dranker” til den nye tilværelse på
Kjørkelvik efter krigen, og ordvalget svarer til et sørlandsbrev, hvor Sandemose
skriver om at have realiseret “drømmen om ditt eget hus, din egen strand og din
egen skog. Et sted hvor du lever med årstidene, med dyr og planter, et sted hvor
du hver dag går fra naturen til bøkene, og fra dem igjen til naturen.” Efterfølgende
nævnes det, at en af årsagerne til hans sporadiske melankoli måske kan være “en
gammel og nedkjempet drift imot brennevinsflasken som tar til å murre” (Aktuell
nr. 25/26, 7/12 1946).

45

“[...] naturligvis måtte Gustav være en avholdsmann av de mest krigerske, slo det
Erling, for med det temperamentet sa det seg selv at han kjente en dyp frykt for
alkohol.” (Varulven, s. 344; Sandemoses fremhævelse). Erling lider ikke i udpræget
grad af familiefølelse, og han har tydeligt nok store problemer med at håndtere
alkohol; alt peger imidlertid på, at hans vurdering skal dække Sandemoses opfattelse.

46

Også i “Makk og menneske” (20/7 1963) omtales Norderval som en ener blandt
præster: “[...] og ved å holde på Norderval har jeg vel nu ødelagt de siste gode
restene av ryktet hans.”

47

Omend Sandemose i “Ramses-templet” filosoferer lidt over kunst og demokrati,
før han tager en bestemmelse:
“Kunsten har hatt gode kår under det man kalte det opplyste enevelde. Vi ser
det hvor i verden en så reiser hen, i motsetning til det mer spredte som blir
til under et
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demokrati. [...] Akknei, jeg ønsker nok ikke eneveldet tilbake. Det er alltid og
overalt gått under i fallitt, men også demokratiet har sin bitre pris. Det ideale samfunn finnes ikke, og kunst kan ikke holdes under vulgær kontroll.”
(14/12 1963).
48

I en epistel senere på året vender Sandemose tilbage til denne side af sagen: “Nu
forhandler de [stormagterne] og fremtiden er mørk for de små i lekegrindene der
de skremmer vekk russiske statsmenn med skranglene sine.” (“På ærens mark”,
31/10 1959). Her ses demonstrationerne som dårlig taktik, når USA og USSR er i
gang med nedrustningsforhandlinger, men Sandemoses nervøsitet forekommer
noget overdrevet.

49

Sandemose skriver medrivende om stemningen ved ankomsten til København, at
det “var til å få en klump i halsen av” og fortæller om sine vabler som vidnesbyrd
om den lange gåtur. I betragtning af hvor ofte han i andre epistler nævner sit
gebrækkelige bentøj, må læseren glæde sig på forfatterens vegne over denne pludselige, men midlertidige bedring – eller nære begrundet mistanke om, at
“Atommarsj” er et stykke velskrevet fiktion.

50

Hvor Sandemose efter en diskussion af diktatur og demokrati i øvrigt kommer
med et forslag til en ny form for værnepligt i Norge, et frivilligt “landevern”; efter
forfatterens mening vil frivilligheden resultere i en styrkelse af moralen inden for
militæret:
“Det vil uunngåelig styrke selvrespekten at den lydigheten han [den enkelte
soldat] har underkastet seg er et uttrykk for hans frie vilje. [...] En slagkraftig
armé kan ikke være demokratisk. Det er tull!”
Epistlen viser, at Sandemose ikke går ind for en norsk hær, der kun har symbolsk
værdi, men det er svært at få hans forslag til at rime med, at han i samme epistel
vender sig imod “en armé av yrkessoldater” i stedet for den gældende værnepligt,
eftersom rekrutteringen måtte være nogenlunde ens for det omtalte “landevern”
og “yrkessoldater” – medmindre det er et spørgsmål om aflønning?
3 1/2 år senere udtrykkes en helt anden og nærmest fordømmende holdning til
soldater i almindelighed i “Atommarsj” (27/4 1963): “Ingen går frivillig inn i militæret uten drømmer om blod og voldsomheter. Hvorfor skulle noen gå inn i et yrke
de ikke håper å kunne utøve en dag?” En parallel udvikling ses vedrørende feltpræster, om hvem det hedder i “På ærens mark”: “På grunn av
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de særlige forhold kan det komme på tale å ha prester i hæren når de ikke forherliger krig [...]” I “Jesus Messias” (10/10 1964) hedder det derimod, at “den uhyggeligste religiøse bastard som er skapt er feltpresten.”
51

Hvis teksten sammenholdes med senere epistler, går det op for læseren, at der hentydes til Eva Sandemoses sygdom.

52

I “Jesus Messias” (10/10 1964) er vurderingen en anden:
“Evangelistene er hjelpeløse skribenter, men de flommet av sannhet [...] Ut
fra sin tids forutsetninger forteller de hva de har sett eller hørt, og i sin brennende tro tar de med rubb og rake.”

53

Jf. den ironiske “Skamstøtten. En innsender-batalje i en Oslo-avis, anno 1975”, hvor
“Anders Tobiassen, lektor” omtaler Øverland “som til siste blodsdråpen forsvarte
vår kristne tro og tradisjonene fra Kong Sverre mot alle omveltende og forstyrrende tendenser.” (Aktuell nr. 6, 22/3 1947).

54

Slutordene og Sandemoses skelnen mellem ord og billede er omtalt p. 456-457.
Jeriko forekommer andre steder i forfatterskabet, men uden at man ser en klar
sammenhæng mellem disse og funktionen i Murene rundt Jeriko.
I En flyktning krysser sitt spor plages Espen som barn af tanken om forældrenes
seksualitet og fortæller, hvordan han fik opfyldt sit krav til deres “renhed”:
“Jeg var zoolog. Tidlig leste jeg om visse insekter hos hvilke en enkelt
befruktning fører til en lang rekke fødseler. Dette overførte jeg på mennesket.
Tilbake blev altså én befruktning. Jeg gikk rundt den som Israel rundt Jeriko. Og
så intenst hatet jeg også dette ene tilfelle, at jeg ikke trodde på det tilsist.” (1933udg. s. 215, 1955-udg. s. 190).
I dette tilfælde drejer det sig udelukkende om at vinde sejr (eller for at bruge
Sandemoses udtryk fra “The Battle of Jericho”: En nervekrig). En lignende anvendelse finder man i September, hvori det hedder om Metusalas taktik, når han skal
erhverve sig nyt land for en billig penge:
“Han hadde mer enn én gang gått rundt om en mann som var blitt huegærn
fordi ett skjørt hadde gjort ham mer svullen i hue enn andre skjørter til sammen – gått rundt ham som Josva rundt Jeriko, og latt basunen lyde i det øyeblikk mannen sto skakt nok til at klangen ville velte ham.” (s. 95).

1096
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 18: De sidste år
En humoristisk henvisning til Josuabogen forekommer i et sørlandsbrev, da fortælleren er plaget af bier i sin skrivehytte: “Foran meg lå et drenrør. Jeg kunne
naturligvis forsøke det...gå om hytten som Josva rundt Jeriko og blåse på drenrør.”
(Aktuell nr. 19, 21/9 1946). Det ender dog med, at han finder en mere probat fremgangsmåde.
Også i Varulven henvises der kun til vædderhornene i forbindelse med indtagelsen af Jeriko; her bruges sammenligningen i en beskrivelse af Steingrims personlighed og af hans forhold til Felicia:
“Han [Erling] hadde på kjenn at hun aldri hos Steingrim hadde opplevd
annet enn nederlag, aldri vant hun på ham, aldri hadde han sloppet henne
gjennom muren, hun som ville velte alle murer eller gå tvers igjennom dem.
Aldri kunne hun opplevd større lykke enn å ha vært med på å blåse basun
rundt Jeriko.” (s. 201-202).
I ingen af ovennævnte tekster er der altså tale om det forræderi, som 1960-epistlen er koncentreret om. Næsten et år før “The Battle of Jericho” offentliggøres
“Murene rundt Jeriko” (29/8 1959), hvis titel jo burde pege på den senere bog. Men
selv om sidstnævnte epistel indeholder et par afsnit om religion som trolddom, er
hovedindholdet i den en skildring af fortællerens tidligere nervøsitet ved at blive
portrætteret. Den er nu gået over:
“Jeg vet mens jeg sitter der i mine egne fjerne tanker at det er meg det samme
hvilket bilde han [billedhuggeren] danser der og lager seg av meg. Jeg er
uopprettelig den jeg er, la trompeten samle støv på veggen, det gjør meg
ingenting lengre at murene aldri faller rundt Jeriko.”
Her udtrykkes en form for resignation, en stilfærdig bevidsthed om at det ikke
er så væsentligt med opsigtsvækkende sejre. Billedsproget kan godt forstås inden
for tekstens sammenhæng, men rimer hverken med den 11 måneder senere redegørelse for det symbolindhold, som Sandemose ser i teksten, eller den stærkt udvidede version i Murene rundt Jeriko.
Erik Hesselager skriver om slutkapitlet: “Det, som i Josvabogen var en trøsterig
historie om Jahves førelse af sit folk, er hos Sandemose blevet til en tragedie om
forræderen derinde.” (“Om Aksel Sandemose: Murene rundt Jeriko”, Sørlandsk
Magasin 1990). I “Murene rundt Jeriko: Minnebok, selvbiografi eller sorgarbeid?”
(Nytt lys på Sandemose) kombinerer Jorunn Hareide henvisningerne i epistlerne
“Murene rundt Jeriko” og “The Battle of Jericho” med skildringen af Eva
Sandemoses bisættelse:
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“[...] det gamle bildet dukket opp igjen, bildet av det stengte Jeriko som en
aldri kan tenke på uten å se murene omkring. Hun hadde tatt noe med seg
inn bak de murene, noe jeg aldri får vite, et menneskes hemmelige rest som
aldri blir røpet, men jeg lukket øynene og så fotsporene i sanden bortimot
porten til det stengte Jeriko [...]” (Murene rundt Jeriko, s. 126-127).
Jorunn Hareide finder, at bogens titel er tvetydig, men velegnet i betragtning af
at den henviser til døden ud fra den efterlevendes perspektiv.
55

Også i denne epistel er der et ekko af Varulven, hvori det hedder: “Han [Jesus]
mente vi skulle oppdage virkeligheten ved å se den i øynene og ikke stikke unna
lengre.” (s. 368).

56

I denne epistel udtaler Sandemose, at han “ringeakter og ikke er medlem av” den
lutherske kirke. I den følgende sætning lufter han sin irritation over at være tvunget til at betale kirkeskat, eftersom han ikke er tilmeldt et andet trossamfund; protesten mod det urimelige i denne behandling gentages så mange gange i epistlerne, at læseren kan få en mistanke om, at det ikke udelukkende er på grund af
agnosticisme, at Sandemose skælder ud på statskirken.

57

Mht. kronologi er der en sætning, der er svær at få indpasset: “Skulle jeg komme
der igjen ville det være rene slumpen.” Epistlen tidsfæstes til årsskiftet 1964-1965;
når den publiceres i maj 1965, kan læseren kun få det indtryk, at det omtalte besøg
var Sandemoses sidste på fødeøen, og at han hverken har lyst eller anledning til at
vende tilbage. Men i “For lenge siden”, der trykkes fire uger tidligere, hedder det:
“Jeg er nettopp blitt feiret over all måte i min barndoms by [...]”, hvilket hentyder
til primo marts 1965.

58

Noget andet er, at formuleringen i Murene rundt Jeriko kan virke forvirrende: “[...]
det måtte et innledende sprengningsarbeid til, og det skjedde med en artikel jeg
kalte Sjalusi, men senere Startskuddet. Da den var offentliggjort lå veien åpen til å
skrive Varulven [...]” (s. 12).
Men offentliggørelsen af “Sjalusi” fandt først sted i april 1958, dvs. kun to måneder før Varulven var færdigskrevet. I stedet for “offentliggjort” må Sandemose have
ment “udformet”, “skitseret” eller lignende.
Når hele kapitlet s. 13-33 i Murene rundt Jeriko hedder “Startskuddet”, må læseren desuden tro, at også s. 27-33 hørte
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med til “Sjalusi”; disse sider er imidlertid optryk af artiklen “Samleren og hans
harem” (1957), hvis første version er “Litt samler-psykologi” (Lørdagskvelden nr. 9,
2/3 1940); heri ses samlermani, defineret som trangen til at samle på forskellige
udgaver af samme ting, som en erstatning for at anlægge en samling af kvinder.
Artiklen om samlere er let forståelig, men dens placering som afslutning på
“Startskuddet” bidrager ikke til at gøre Sandemoses ideer om jalousi mere konsekvente og/eller begribelige.
59

En svensk og dansk oversættelse af teksten blev publiceret i 1956, mens den norske
version først blev trykt i januar 1957.

60

Noget andet er, at som Jorunn Hareide påpeger i “Murene rundt Jeriko: Minnebok,
selvbiografi eller sorgarbeid?” er det småt med direkte dagbogsindslag; både kronologi og en nogenlunde gennemført datering mangler.

61

I “Om Aksel Sandemose: Murene rundt Jeriko” sætter Erik Hesselager dette kapitel i forbindelse med bogens afsluttende kapitel 12:
“Begge historier – om Jeriko og om den mystiske og mytiske mand, der
trænger ind på Kjørkelvik – er jo en måde at fortælle om hans eget liv på –
det var hans mure, der var styrtet sammen – kontrolinstansen havde svigtet,
spionen, forræderen var sluppet indenfor. Og verden styrtede sammen –
først døde Espen, så Eva.” (Sørlandsk Magasin 1990).

62

Se p. 639-641.

63

Vedrørende kapitel 1-4 under ét:
Erlings flyrejse foregår i april 1959 (s. 6). Det nylige gensyn med Chi-i må nødvendigvis foregå i marts-april 1959, men henlægges i kapitel 4 til 1961 gennem henvisningerne til “atten år” og “1943” (s. 18, 22). Dette må enten skyldes en simpel
regnefejl, eller at kapitel 4 er skrevet på et andet tidspunkt end kapitel 1.
Ifølge Varulven kommer Felicia til Stockholm i december 1942; episoden med
legationschefen må derfor være fra 1943.
Kapitel 2 foregår i marts – men 1943 eller 1944? Ifølge Varulven flytter Felicia i
december 1942 sammen med Steingrim, og bor sammen med ham i et års tid.
Herudfra burde det være i marts 1944, hun flytter til Lidingö.
Kapitel 3 skildrer Felicia og Jans bryllup, som (jf. ovenstående) må finde sted i
1944. I april 1959 tænker Erling, at det
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foregik “for femten-seksten år siden” (Felicias bryllup, s. 15), hvilket ikke kan bruges til meget; ifølge kapitel 4 (s. 17, 22) er 1943 bryllupsåret. Men en af gæsterne er
Martin Leire, som ifølge Steingrims dagbog dør allerede i november 1943
(Varulven, s. 217-219) – hvilket Sandemose må have glemt, da han skriver Felicias
bryllup. Resultatet er, at 1943 bliver det rigtige år, hvis man skulle fæste lid til kapitel 4 (og undlader at forvirre begreberne yderligere ved at spekulere over, om
Erling som forfatter til bogen overhovedet har check på årstal), mens 1944 bliver
det rigtige år, hvis man sammenholder oplysningerne i Varulven med kapitel 2 i
Felicias bryllup – hvilket altså er gjort her.
Opholdet på Öland omtales som en afvænningskur for Erling. I betragtning af
hans ensomme seance med en flaske cognac efter bryllupsfesten (s. 16) burde
denne så foregå enten før juni 1944 eller efter november 1944; i tilfælde af sidstnævnte repræsenterer cognacflasken et enkeltstående tilbagefald.
I “En kritisk analyse af Varulvens kronologi” (Edda hefte 4, 1980) kommer Claus
Brenøe frem til 1943 som den eneste mulighed for brylluppet, men har for én gangs
skyld overset noget. Ivar Havnevik tidsfæster brylluppet til 1942 (“Kjærlighet og
verdi i Aksel Sandemoses roman Varulven”, Norskrift nr. 16, 1977), men må have
overset et par oplysninger i bogen; og når han skriver, at “Steingrim og Felicia
levde sammen i Stockholm da Erling dukket opp og han og Felicia gjenopptok sitt
avbrutte kjærlighetsforhold”, bliver sammenhængen uklar: For det første lyder
det, som om Felicia kom til Stockholm før Erling og ikke et års tid efter ham, og for
det andet kan man ikke tale om det “avbrutte kjærlighetsforhold”, når det drejer
sig om en enkelt nat 8 år tidligere. – Der er i øvrigt næppe belæg for at referere til
Steingrim som “krigshelten Steingrim”; man hører kun, at han er med i en modstandsgruppe og på et tidspunkt under krigen befinder sig i London.
64

Ering er stadig hos Chi-i, da han tænker på Gulnare; hans besøg på Nesodden må
derfor være i efteråret 1958; Gulnare dør i december samme år, og januar 1959 ser
Erling hendes grav. (Hvis man i stedet ville gå ud fra 1961-angivelsen i kapitel 4,
skulle besøget på Nesodden tidsfæstes til 1960, etc.)

65

Episoden med den tilsendte bog foregår, mens Ellen og Erling endnu bor sammen,
men før Felicia og Jans bryllup.
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Vedrørende kapitel 7-8: Det hedder først, at Erlings taxitur til Slemdal foregår et år
efter hans møde med Felicia (s. 36), efterfølgende at han traf hende “for tre-fire år
siden [...] Hun måtte være omkring en og tyve nu [...]” (s. 37). Men i kapitel 8 omtales turen til Slemdal som et resultat af hans hastige opbrud fra Cecilie Skog; og ifølge Varulven mødes Erling og Cecilie i foråret 1934 og gør det forbi et halvt år senere.

67

Mens besøget på Venhaug forekommer i maj 1948 (cirka – se s. 42), hedder det s.
43, at Erling “noen år senere så en yngre Steingrim enn den faktiske”. Steingrims
besøg i Lier kan ikke tidsfæstes nærmere, men vi ved fra Varulven, at han dør på et
eller andet tidspunkt mellem juni 1956 og august 1957. Sætningen “Det var en uro
slik en kunne kjenne den siden, da det var blitt krig [...]” (Felicias bryllup, s. 41) må
være en tanketorsk fra Sandemoses side; desuden slår Erling sig først ned i Lier
efter krigen.

68

Erling er ude i et skrapt alkoholmisbrug, både da han hjælper Felicia på Lidingö og
er til stede ved hendes bryllup, men “det ble iallfall slutt på drikkingen” under
opholdet på Öland (s. 66). – Ifølge en sætning i kapitel 21 er han på Öland som 43årig (s. 88), dvs. allerede i 1942, hvilket ikke giver nogen mening, når opholdet skal
betragtes som hans afvænningsperiode.

69

De sære begivenheder i Erlings beretning foregår 1934-1936, men det kan ikke fastslås, hvornår han på grund af søvnløshed opsøger psykoanalytikeren; eftersom det
sker på et tidspunkt, hvor han er uvillig til at gribe til flasken som udvej, må det
være efter krigen.

70

Kapitel 23-25 foregår på samme tidsplan – men i hvilket år tilbringer Erling et par
uger på ødegården?

71

Kapitel 26-28 foregår på samme tidsplan. Nicoline nævnes ikke i Varulven; under
flyrejsen i april 1959 tænker Erling på egernet, og s. 112 nævnes en hjemkomst til
Lier (og egernet) en aften i september. På den anden side ved man ikke, om
Nicoline med al sin tomhjernethed kunne holde sig i live helt til september 1961?

72

Som nævnt i kap. 15 stammer den første version af novellen fra 1920’erne. Erling
skriver anden version i 1930’erne og tredje version i 1943. S. 137 og s. 144 tyder på,
at fjerde og sidste version forfattes på bogens sidste tidsplan, altså 1961.
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73

Måske er der også et andet fingerpeg: “Den jeg skjøt med rifle brøt sammen straks
[...] det er nu 33 år siden.” (s. 150). Men den eneste udvej for at kunne datere kapitlet – i givet fald til 1961 – er dermed at konstruere et sammenfald mellem Erling og
Sandemose og huske på sidstnævntes Canada-skildringer.

74

Gustav dør i efteråret 1960. Efterfølgende samler Elfride mod til at gå til mindst ét
bønnemøde, og hun ligger syg et par måneder, før hun dør.

75

Ud fra henvisningen til 1955 og “Det var seks år siden [...]” (s. 156).

76

Sandemose skrev som bekendt valgavis i 1929, så det er naturligvis fristende at
henføre Erlings erfaringer til samme år. Hans besøg i London er umuligt at tidsfæste.

77

Når det i drømmen er væsentligt at komme “hjem til Venhaug”, kan drømmen tidligst stamme fra 1945. Men ville Erling allerede før rejsen til de Kanariske Øer
tænke på Venhaug som “hjem”?

78

Refleksionerne ser ud til at udspringe af Erlings egen skilsmisse fra Ellen (under
flygtningetiden).

79

Pga. sætningen “nu ble det sagt i Vesten at Østens tredje kosmonaut skal være en
ungkar” (s. 189). Den anden kosmonaut, Titov, gennemførte sin rumrejse i august
1961.

80

Efter Felicias død er det meningen, at Erling skal flytte til Venhaug, men “han snakket seg fra det inntill han en dag måtte si til Jan at det aldri kom til å bli gjort.” (s.
53). I stedet bygger han huset i Lier om, og dette arbejde er færdigt i 1961 (s. 56).
Kapitel 56 hentyder til denne ombygning. – Epistlen, som er tekstforlæg, er fra
november 1958, men dette siger jo ikke noget om, på hvilket tidspunkt i kronologien i Felicias bryllup, kapitlet skal indpasses.

81

S. 208-209 foregår i fortællerens “unge år”, så sandsynligvis er det før, han har rundet de 30.

82

Er ikke en selvstændig epistel, men den tredje af fire “Små betraktninger” (14/5
1960). “Lekker jente på havet” er den længste og udgør en tredjedel af den samlede tekst.

83

Nicoline er under alle omstændigheder i live i september 1959. I kapitel 58 er hun
død, og Erling har “fått henne på avstand nu” (s. 214). Hvor længe er han om det?
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84

Nogle eksempler: Kapitel 3 slutter med, hvordan Erling bjerger sig hjem efter
Felicia og Jans bryllup; kapitel 4 begynder med, at han opsøger Chi-i, som han
brød med i tiden omkring brylluppet. Kapitel 4 slutter med, at hans tanker “fløt
videre ned i ungdommens disede land” (s. 25), hvorpå kapitel 5 skildrer hans gensyn med Nesodden. Kapitel 6 slutter med nogle tanker om Ellen, og i begyndelsen
af kapitel 7 hører man om “et par underlige fluktforsøk” fra hende.

85

I Varulven siger Felicia til Erling: “Jeg og den vesle franske piken derborte (hva er
det blitt av henne forresten?), var de eneste som passet på deg slik at du ikke gikk
under i sykdom og drikk, og du må ikke tro det var lett.” (s. 117-118). Den franske
pige, der omtales i Öland-afsnittet i Felicias bryllup, bor ikke i Stockholm, og Erling
kender hende ikke på et tidspunkt, hvor han er drikfældig. Sætningen må derfor
hentyde til Chi-i, og selv om det ville ligne Felicia dårligt ikke at have check på
hende (ifølge Felicias bryllup bor hun tilmed samme sted som under krigen), peger
ordene på, at Chi-i skulle have spillet en betydelig rolle i Inferno.

86

I Høyt på en vinget hest opfatter Jorunn Hareide guldhammeren som symbol på
Erlings digterevne og trækker desuden en linie til den rolle, som hammeren og niddingen generelt spiller i forfatterskabet: “Som nidingen i den norrøne verden er
dikteren (kunstneren) på sett og vis en som står utenfor samfunnet – det gjelder i
alle fall for kunstnere av Erling Viks legning.” (s. 305; se også s. 304-306 vedrørende guldhammerens betydning i Varulven).
Randi Birn gør opmærksom på et interessant og hidtil overset linguistisk aspekt,
der forbinder varulv og hammer:
“[...] the old Norse term for the transformation of human into animal was
skipta hømum and the term for the wolf-shirt which had to be donned for the
metamorphosis to be affected was ulfahamr. The phonetic similarities between the Old Norse word hamarr (hammer, Thor’s symbol) and hamr (mantle,
shirt, associated with the werewolf) may have been sufficient to create in
Sandemose’s mind the link between the two myths.” (Aksel Sandemose, s. 11).

87

Sandemoses oprindelige planer vedrørende bind 2, Inferno, var tilsyneladende
mere vidtrækkende og ambitiøse, eftersom det hedder i et udateret notat:
“Med jeg-formen i Inferno går det bra å gjenfortelle ting eller eller [sic]
opplyse om dem, selv om de har stått i
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Varulven – hvor Erling ikke selv var beretteren. Det til og med kan bli prikken over i’en i boken Inferno.” (Væths samling, Det kongelige Bibliotek).
Det er imidlertid uklart, hvad Sandemose mener med, at “Erling ikke selv var
beretteren [i Varulven]”, hvis notatet sammenholdes med s. 28 i Felicias bryllup.
88

Kronikken indeholder imidlertid en sætning, der meddeler, at den er blevet til over
et længere tidsrum: “Det er nu syvende natten siden jeg begynte å pusle med dette
arbeidet om tanker på en ødegård.” Dette er en meddelelse til læseren om
Sandemoses arbejdsvaner og giver en fornemmelse af at kunne følge med i en slags
dagbog fra stedet. Erling skriver for at opsummere sine egne tanker, og kapitel 25
giver indtryk af at være skrevet i én lang seance: “Klokken er ett om natten mens
jeg sitter i dette merkelige huset [...]”; “Det nærmer seg morgen.”; “Det er blitt midt
på dagen [...]”. (Felicias bryllup, s. 106, 110, 111).

89

Tilsyneladende benytter Sandemose lejligheden til at rette en trykfejl. I epistlen
hedder det: “Hvorfor kom ingen og sa det den gangen? spør man hoverende.” I
Felicias bryllup: “Hvorfor kom ingen og sa det den gangen? spør man hverandre
[...]” (s. 187) – hvilket giver bedre mening.

90

Vedrørende 4-tallet i kapitlet (fire ægtemænd, historien skrives fire gange, af den
sidste version tages der fire kopier) hedder det: “At samme tall opptrer i nærheten
av seg selv er påfallende, men behøver ikke kategorisk og uten unntak å oppfordre
til dypsindigheter.” (s. 143). Uden forsøg på at levere dybsindigheder skal det derfor bare nævnes, at 4-tallet også optræder i et andet kapitel af Felicias bryllup og her
hentyder til Erlings dagbog: “Det var riktig av ham at han brente de tre andre heftene da det vesentlige var ført over i det fjerde.” (s. 45).
En anelse mere forvirrende er oplysningen i Varulven om, at Olga repræsenterer
Erlings fjerde kærlighedshistorie, eftersom denne finder sted i Rjukan cirka 1913,
og således før mødet med Gulnare (1915).
Også i Brudulje optræder et firtal i en dunkel sammenhæng; se p. 554. I “Gjensyn
med Jante” udgøres et af de mange indskud af en novelle, som Sandemose oplyser, han første gang skrev som 23-årig. Versionen i “Gjensyn med Jante” er den fjerde (Årstidene hefte 6, s. 28).
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19.

SAMMENHÆNGE I
AKSEL SANDEMOSES
FORFATTERSKAB

I de foregående kap. er undersøgt hvilke gennemgående motiver, der kan
iagttages i forfatterskabet, og der er redegjort for, hvordan en version af en tekst
efter kortere eller længere tid ofte efterfølges af en ny med ændret vægtning, nye
elementer og/eller ny handlingsgang.
I tilfælde af erindringer – eller postulerede erindringer – har det ikke drejet sig
om at fastslå, hvorvidt den ene eller anden eller tredje version ligger nærmest en
virkelighed, som på anden måde kan dokumenteres, men om at se på hvilket
selvportræt Sandemose ønsker at give, herunder om han eventuelt i andre tekster modsiger sin egen selvbiografiske skildring.
Både hvad angår fiktive og ikke-fiktive tekster kan forfatterskabet ses som forsøg på korrigering, opsummering og nyt overblik, bl.a. fordi allerede trykt stof
ofte indgår i nye helheder.
Hovedværker?
Generelt er der enighed blandt forskerne om, at hvis der udelukkende ses på
Sandemoses romaner, vil den første kvalitets”top” være i 1933 med En flyktning
krysser sitt spor; den næste kommer tre år senere med Vi pynter oss med horn.
Derpå skal vi frem til Det svundne er en drøm (1944), og endelig er der Varulven
(1958).
Ud fra denne synsvinkel bliver det danske forfatterskab skriveøvelser til det
norske, og ind imellem de fire hovedværker er der kortere “mellembøger” som
for eksempel September og Alice Atkinson og hennes elskere; de omtales som interessante og læseværdige, men uden de helt iøjnefaldende kvaliteter, som præger
de fire kraftpræstationer. Der er altså hverken tale om en støt stigende kurs mod
tinderne eller om et enkelt hovedværk efter og før en række noget svagere
bøger.
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Romangrupperinger
Hvis man forlader ideen om hovedværker og mellembøger, kan man ret nemt
komme frem til en kategorisering af romanerne.
Én gruppe, der springer i øjnene, er bøgerne om Espen Arnakke, i alt fire plus
Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”, udgivet 1931-1938, men efterfølgende reduceret til En sjømann går i land og 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor.
En anden gruppe er søromanerne, som i realiteten afsluttes allerede i 1936
med Vi pynter oss med horn, eftersom den senere omarbejdelse af Ungdomssynd
forekommer at være et ikke ganske vellykket forsøg på at bibringe denne roman
et tilskud af psykologisk indsigt, som den unge danske forfatter ikke besad i
1920’erne.
En tredje gruppe er Canada-bøgerne, en skildring af Beaver Coulee gennem
adskillige årtier.
Og en fjerde udgøres af Det svundne er en drøm og Alice Atkinson og hennes elske re, eftersom Sandemose i disse bøger opererer med et brevskrivende jeg, som
sætter sig for at opklare en kriminalgåde og indirekte peger på sig selv som morder, men aldrig indrømmer sin(e) forbrydelse(r).
I en sådan oversigt repræsenterer Varulven en ny åbning i forfatterskabet, og
hvis den oprindelige idé om trilogien var blevet ført ud i livet, stod vi med en
femte gruppe.
Men som det ses af ovenstående, er der allerede tale om en overlapning: En
sjømann går i land er både en Espen-bog og en Canada-roman. En anden indfaldsvinkel kunne derfor være at se på udgivelserne som led i en trinvis udvikling, en tilføjelse af nye dimensioner.
Ud fra denne betragtning rummer En sjømann går i land rømning, mord og
Canada fra tidligere bøger, men tilføjer Jante – som kommer til at dominere i En
flyktning krysser sitt spor.
Klabavtermanden bygger på sølivsskildringerne fra først i 1920’erne, men
desuden integreres sømytologisk stof; i den norske Klabautermannen kobles dette
sammen med lykkemand-nidding, og bogens komposition med tilsyneladende
fritstående afsnit og eksperimenterende fortælleteknik peger frem mod Vi pyn ter oss med horn.
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Ross Dane beskriver den vellykkede bosættelse i det fremmede, men gennem
de to efterfølgende bøger om Canada sættes der spørgsmålstegn ved emigration, indtil Det svundne er en drøm giver den endelige afrunding af emigrantens
tragedie.
September tager afsæt i Canada og Jante-miljø, men har trekantsdrama som
hovedtema, og dette får stigende betydning i Det svundne er en drøm, Alice
Atkinson og hennes elskere og Varulven.
Fiktion i bogform 1945-1965
Efter alle disse titler kan man imidlertid spørge, i hvor høj grad Sandemose
egentlig er romanforfatter, efter at Tjærehandleren udkommer i 1945, og han
samme år begynder sit medarbejderskab ved Friheten og ved Aktuell.
I 1946 udkommer Det svundne er en drøm – på norsk, men i al væsentlighed
samme bog som to år forinden var udgivet i svensk oversættelse.
I 1949 udkommer Alice Atkinson og hennes elskere og i 1950 En palmegrønn øy;
sidstnævnte er dog skrevet en halv snes år tidligere.
I 1955 kommer sammenskrivningen af 1933-udg. af En flyktning krysser sitt
spor og Der stod en benk i haven; og i 1958 Varulven.
Murene rundt Jeriko benævnes en mindebog, Felicias bryllup kan næppe kaldes
en regelret roman, og Mytteriet på barken Zuidersee er et optryk af føljetonen En
torpedo under arken fra 1952-1953, der på sin side er en omarbejdelse af
Ungdomssynd.
Novellesamlingen Dans, dans, Roselill – (november 1965) var færdigredigeret
inden Sandemoses død og indeholder intet nyt.
Hvilket betyder, at da Sandemose begynder at beskæftige sig med anmeldelser og sørlandsbreve (1945-1950), opgiver han stort set at skrive ny fiktion;
kun i 1949 og i 1958 udgiver han originale værker. 1951-1955 koncentrerer han
sig om Årstidene, og 1958-1960 og 1962-1965 gælder det epistlerne i Aktuell.
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Gentagelser og ændringer
Helheden i forfatterskabet betinges af to sammenhørende elementer: Tidligere
trykt materiale integreres i nye helheder; og både kortere og længere tekster
udformes i flere forskellige versioner.
Hvad angår omarbejdelser af romaner, er disse begrænset til følgende:
Ungdomssynd bliver til En torpedo under arken/Mytteriet på barken Zuidersee.
Partier fra Mænd fra Atlanten og den danske Klabavtermanden omskrives til
Klabautermannen – hvis 2. oplag desuden demonstrerer en enkelt påfaldende
navneændring og nogle sproglige korrektioner.
1933-udg. af En flyktning krysser sitt spor og Der stod en benk i haven bliver med
mindre tilføjelser og udeladelser til 1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor.
Og for at være på den sikre side: Som allerede nævnt afviger den norske
udgave af Det svundne er en drøm på nogle få punkter fra den tidligere svenske
og danske udgave.
Som anført i kap. 1 har forskningen hidtil været koncentreret om Sandemoses
romaner, især de norske. Når også andre tekster end dem, der er udgivet i bogform, indgår i beskrivelsen af forfatterskabet, tilføjes imidlertid et par væsentlige dimensioner, ikke mindst fordi omarbejdelser og udvidelser er hyppige og
ofte gennemgribende.
For det første ser man, at de selvbiografiske tekster ikke er begrænset til Års tidene, Rejsen til Kjørkelvik og Murene rundt Jeriko, men at Sandemoses digtning
om ham selv fylder pænt i landskabet allerede i mellemkrigstiden, og at den i
tidsrummet 1945-1965 – i sørlandsbreve, Årstidene og epistler – er det væsentligste motiv.
For det andet fungerer dag- og ugeblade m.m. som eksperimentarium, eftersom kortere tekster præsenteres her; motiver i disse videreudvikles senere, eller
de integreres i større helheder, og i begge tilfælde kan der både være tale om
andre avistekster og bogform.632 Inddragelsen af noveller, artikler, epistler m.m.
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publiceret i dag- og ugeblade dokumenterer dermed sammenhænge og linier,
som kun fremtræder sporadisk i en undersøgelse af romanerne; som eksempler
på dynamikken i forfatterskabet kan anføres:
Novellemotiv → romanelement: “Fædrenes Synd” → Vi pynter oss med horn;
“Cecilie” → Varulven.
Novelleelement → novelle: “I Livets Korridor” → “Agnes, min deilige sommerfugl”.
Novellemotiv → romanelement → petittekst → romanelement → novelle: “På
Pantecost River” → Ungdomssynd → “Ut i verden” → Brudulje → “Elven”.
Petittekst → novelle: “Dagens historie” → “Slem historie om Odessa”.
Petittekst → romankapitel: “Dagens historie” → “Hun som skjøt sin fjerde
mann”.
Artikel → romankapitel → selvbiografi: 1938-artikler → Brudulje → Årstidene
hefte 11/12.
Kortere tekster og bøgerne: En kronologisk sammenligning
Op igennem forfatterskabet tegner sig forskellige forløb, alt efter om man udelukkende ser på bogudgivelser, eller om man tillige tager bidragene til aviser og
ugeblade i betragtning.
De deskriptive partier i Fortællinger fra Labrador svarer således til selvstændigt
trykte natur- og rejseskildringer fra Newfoundland; derimod er det episke i
bogen præget af mere drastisk psykologi, end man i samme tidsrum kan finde i
Sandemoses andre noveller med nordamerikansk baggrund.
Et endnu tydeligere skel finder man, hvad angår 1920’ernes sølivsskildringer.
Mens romanerne repræsenterer det usminkede billede og præsenterer voldsomme skismer, er skildringen langt mere “blød” i artikler, og i novelleform er
humor og en harmonisk opløsning af konflikter hyppigt forekommende.
En anden form for spaltning kan iagttages i Canada-skildringerne. Her finder
man både i Ross Dane og i noveller en autoral bekræftelse af emigranttilværelsen; derimod går det hurtigt op for journalisten, at han ikke egner sig for tilværelsen i det
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fremmede – og lyrikeren Sandemose går endnu videre end journalisten og hæfter sig i det eneste trykte digt fra rejsen kun ved det isdøde landskab.
Tilsammen giver artiklerne et budskab om, at eventuelle emigranter skal
tænke sig grundigt om. Denne grundstemning slår endnu ikke igennem i En sjø mann går i land et par år senere, men da “Billeder fra en lang reise” udformes i
1935, fremgår det, at Norge har sejret over Canada. Ved det senere genbrug i
Sandemose forteller og i Årstidene bekræftes denne personlige holdning, mens
emigrantens splittelse og resignerede erkendelse gennemspilles i fiktionsform i
September og i Det svundne er en drøm.
1930’erne domineres af Espen-bøgerne, hvori der tegner sig en zigzag-linie i
identitetsbeskrivelsen.
I En sjømann går i land etableres Espens identitet tilsyneladende, da han myrder John Wakefield og dermed indtræder i det skæbnemønster, som han har
anet lige siden oplevelsen i Spanien. Efterfølgende betegner opholdet i Canada
imidlertid en ny søgen, og først ved slutningen af bogen er identiteten reetableret på grund af det forestående ægteskab med Gjatrid.
Men i En flyktning krysser sitt spor begyndes forfra, hvilket resulterer i, at forskellige detaljer i handlingsgangen ikke rimer med En sjømann går i land – bl.a.
bunder mordet i En flyktning krysser sitt spor ikke i samme form for prædestination. Bogen bliver én lang jagt på erkendelse (jf. 1. person-formen), men selv om
Espen i det næstsidste kapitel optimistisk siger, at hans drøm blev opfyldt, og
han fortæller sine børn “det evig ufattelige eventyr om at mennesket gror”
(1933-udg. s. 451), kan det forekomme læseren, at mens harmonien i Espen-bog
nr. 1 var fuldgyldig inden for romanens univers, bliver den nye romans slutning
et postulat.
Den splittede Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” forstærker indtrykket
af identitetssøgen – hvorefter Der stod en benk i haven står for endnu en ny
begyndelse, denne gang fortalt i 3. person og med en hovedhandling, der strækker sig over næsten et år umiddelbart før En sjømann går i land.
Mens En flyktning krysser sitt spor er den voksne Espens
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erkendelsesjagt, bliver Der stod en benk i haven en roman om Espens ubestemmelige længsel, som først i sidste kapitel går over til næste stadie via hans beslutning om at stå til søs. Kun i det kursiverede forord erklæres den etablerede identitet (og et par år senere er denne forsvundet i Brudulje, i tråd med at viljen til
erkendelse er højst svingende; se nedenfor).
De noveller, der er klippet ud af manuskriptet til En flyktning krysser sitt spor,
er ofte filet til, og de andre fiktionstekster, som publiceres i norske dag- og ugeblade i de første år af 1930’erne, har ikke mange ekkoer af Espen-bøger, eftersom
det fortrinsvis drejer sig om “udvendige” skildringer fra Nordamerika eller ret
mekaniske kriminalnoveller. Derimod finder man paralleller til romanerne i artiklerne om psykoanalyse, hvor Sandemose lægger vægt på sin sociale baggrund,
og i de tekster, der præsenteres som erindringer.
I samme tidsrum skal indlæggene om Gyldendal Norsk Forlag og
Forfatterforeningen give indtryk af en forfatter, der er kommet i klemme på
grund af sin egen kunstneriske integritet og andres (det litterære etablissements)
smålighed. Det er i disse år endvidere tydeligt, at når Sandemose lejlighedsvis
optræder som anmelder, meddeler han mindst lige så meget om sig selv og om
sine litterære ambitioner, som han meddeler om de bøger, han skriver om; og
politiske og samfundsmæssige spørgsmål som nazismen og Oxford-bevægelsen
omtales ud fra et tidstypisk radikaler-perspektiv.
Vi pynter oss med horn betragtes normalt som Sandemoses dristigste romaneksperiment. Eksperimentatoren Sandemose lader imidlertid høre fra sig allerede
inden denne udgivelse, hvis man betragter de fire numre af Fesjå: Kortprosa,
drømmeanalyse, kommentarer til forfatterskabet osv.; samtidig sørger han for, at
tidsskriftets tillæg kan resultere i spekulationer vedrørende forholdet mellem
forfatter og hovedperson, hvormed Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor”
peger frem mod teknikken i Felicias bryllup.
For 1937 anfører bibliografien næsten 100 bidrag til aviser og ugeblade.
Størstedelen af disse er petitstof i Dagbladet og
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Tidens Tegn, og selv om der oftest er tale om veldrejede tekster, er det kun få af
dem, der kan følges videre på vej i forfatterskabet; samtidig har årets to bogudgivelser karakter af opsummering, eftersom Sandemose forteller er koncentreret
om Canada, og Der stod en benk i haven tilsyneladende afrunder Espen-figuren.
Næsten alle rejseskildringerne fra 1938 har derimod forgreninger langt frem i
forfatterskabet.
Da otte af dem anvendes i Brudulje – sammen med et par korttekster fra 1937
– er hovedformålet, at Espens krise skal anskueliggøres, og der er dermed god
logik i, at fra “Joe Batts Arm”, som er den eneste af 1938-artiklerne, der tydeligt
beskriver en harmonisk identitet, benyttes kun en smule i romanen – og disse
afsnit siger næsten intet om hovedpersonen.
Sandemose bestemte, at Brudulje aldrig måtte optrykkes i sin helhed, og i
“Bokliste med kommentar” omtaler han den kun som led i en opremsning sammen med Fortællinger fra Labrador, Ross Dane, En sjømann går i land, September og
En palmegrønn øy:
“Det er bøker om “sterke menn og kjerlighet som dreper”, veldig mannfolkelige og “sunne”, som de sier, inntil tvisynet melder seg for alvor i
En sjømann går iland, som måtte trekke efter seg En flyktning krysser
sitt spor [...]” (Årstidene hefte 11/12, s. 94-95).
Selv hvis man tager hensyn til anførselstegnenes ironi og det forbehold, som
udtales, forekommer klassificeringen at være noget nonchalant, og den kan kun
have gyldighed for de to førstnævnte bøger og den sidstnævnte: Espen i
Brudulje er absolut ikke stærk, og Røde Fane bliver blød i knæene på grund af
mødet med Vera.
Men på trods af forfatterens direkte og indirekte afvisning af Brudulje må
bogen ses som et knudepunkt i forfatterskabet (jf. appendiks 1-3), og den giver
et billede af en figur, som Sandemose efterfølgende har svært ved at komme til
klarhed over.
“Elven” (publiceret i 1946, men tilsyneladende skrevet i 1943) bliver et symbolladet forsøg. Romanens landskaber genkendes
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sporadisk i nogle sørlandsbreve, hvor den tidligere tvivlrådighed og splittelse
nu underordnes Kjørkelviks harmoni, men grundstemningen i romanen er for
dyster til, at sørlandsbrevenes korrektioner kan blive andet end få og små tilløb;
og novellen “Flukten fra Barbados” kredser om det på én gang fristende og farlige i en afgørende kursændring i livet.
Herpå følger de lange kapitler i Årstidene hefte 11/12, hvor Sandemose næsten konsekvent undgår at inddrage det nye skrivetidspunkt. Selvportrættet –
trykt 1954, men i realiteten anno 1938 – bliver endvidere interessant ved, at
Sandemose her tilsyneladende vedkender sig Espens personlighed ved at genoptrykke partier fra romanen, blot ændret til 1. person, i stedet for at gå tilbage
til de oprindelige tekster.
Resultatet er, at 1938-figuren ikke følges til dørs: Han forlades på nogenlunde
samme måde, som Espen forlades i romanen, og forklaringen angives at være,
at forfatteren ikke længere kender ham, eller ikke længere kan sætte sig ind i
hans krise.
Endelig er den sene epistel “Skjebnetro” i mini-format en parallel til udviklingen fra Brudulje til Årstidene: Fiktion bliver selvportræt. Inklusive forgreninger og udspaltninger tager det et kvart århundrede, før ringen sluttes.
Et andet knudepunkt fra slutningen af 1930’erne er “Jul 1916”, der skildrer
den traumatiske oplevelse på Newfoundland; men allerede i den første version
af dette tilbageblik er fortælleren parat til at konkludere vedrørende episodens
betydning for hans liv – jf. at 15 år senere hedder det om den rejsende anno 1938
i indskuddet i “Barbados”: “Jeg kjenner ham bedre slik som han var før. Jeg
kjenner ham enda bedre fra Newfoundland i 1916-17 før han ble riktig voksen.”
(Årstidene hefte 11/12, s. 65). Også i de efterfølgende versioner af “Jul 1916” inddrages skrivesituationen, episoden præges af stigende dramatik, og rømningen
og tilværelsen som skovarbejder indsættes i et mønster, der har sammenhæng
med vendepunkter i Sandemoses forfatterskab.
I omarbejdelserne af to tekster, der stammer fra flygtningeårene, ses også den
aktualisering, som Sandemose foretager i forbindelse med “Jul 1916”, men viger
tilbage fra, når han griber
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tilbage til teksterne fra 1938.
“Ölands Lyksaligheder” (1943) svarer på flere punkter til krisetilstanden anno
1938 – jf. svømmetur og dødsdrift.
I “Det var ikke deilig å fare” (1952) kan fortælleren se tilbage på 1943 som et
ulykkeligt og nu helt overstået mellemspil. Teksten pendler mellem gamle og
nyskrevne afsnit, således at de mørke partier fra flygtningetiden efterfølges af
direkte og indirekte erklæringer om, at fortælleren på grund af livet på
Kjørkelvik ikke mærker noget til de tidligere besværligheder.
Det andet eksempel er “Også et Seminarium”, hvor den tredje og sidste titel
“Et år ved Gamaliels føtter” omsider sætter Jeppesen på plads – men titlen siger
også noget om fortællerens ydmyghed, da han var elev på Staby VinterlærerSeminarium. Gennem de tre versioner af teksten kommer han først frem til en
klar opfattelse af sin egen personlighed ved at grave i Jeppesens.
Fra flygtningeårene stammer også Det svundne er en drøm. Og selv om
sammenligningen med de to ovenfor nævnte eksempler måske kommer til at
lyde mere firkantet, end godt er: John Torson sidder med sine gamle dagbogsoptegnelser, retter, indfletter, forsøger at blive klogere. Samme proces, som
Sandemose her gennemspiller i romanform, gentager han få år senere i Årstide ne i form af selvportrætter.
Som allerede nævnt skriver Sandemose meget lidt ny fiktion efter udgivelsen
af Tjærehandleren i 1945, men hans mange anmeldelser fra den sidste halvdel af
1940’erne giver tydelige vidnesbyrd om hans syn på litteratur. Indirekte kommenterer han sine egne romaner og de krav til sig selv, som han har prøvet at
honorere, og samtidig leverer han et selvportræt i de aktuelle skildringer i sørlandsbrevene.
Selv om der i Alice Atkinson og hennes elskere indgår et par sørlandsbreve, er
det umiddelbare indtryk, at romanens grundstemning ligger et godt stykke fra,
hvad Sandemose på samme tid offentliggør i Aktuell. Der er mere overensstemmelse mellem sørlandsbreve og En palmegrønn øy, hvad angår humor og det lette
tonefald – men udgivelsesåret 1950 betegner som allerede nævnt en forsinkelse
på en halv snes år.
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1955-udg. af En flyktning krysser sitt spor er tvetydig: Dels er integreringen af
Der stod en benk i haven ret mekanisk (3. person ændres til 1. person), dels bidrager den tyve år ældre fortællers kommentarer til et nyt tidslag. Hvis harmonien
i 1933-udg. var et postulat, skriver Espen sig i 1955-udg. på samme tid frem til
en selvhævdelse over for kollektivet og en resigneret erkendelse a la John
Torsons i Det svundne er en drøm.
Udarbejdelsen af 1955-udg. kan betragtes som en parallel til de 13 hefter af
Årstidene set under ét: Redigering, opsummering og kommentarar. Sandemose
når aldrig at udforme den 3. udgave af bogen, som han taler om i sit “Forord til
boken om Janteloven”; og hvad angår fiktionsstoffet i Årstidene, redigerer han
ikke videre på dette; novellerne indgår uden ændringer i Dans, dans, Roselill -.
Varulven repræsenterer tilsyneladende et nybrud i forfatterskabets fiktionsdel,
men som det fremgår af kap. 7, kan symbolkomplekset følges helt tilbage til
1920’erne.
Efterfølgende er det tydeligt, at Sandemose ikke er færdig med selvportrættet, som til stadighed varieres i de sidste års epistler i Aktuell og i Murene rundt
Jeriko. Når adskillige epistler desuden indgår i Felicias bryllup, skaber Sandemose
på væsentlige punkter en syntese af sig selv og Erling Vik; det bliver svært at
tale om forfatteren og hans hovedperson i denne bog, eftersom de to bliver til en
helt tredje. Samtidig foregår et lignende spil med identiteten i de epistler, der er
skrevet i 3. person.
Mytemageren og det personlige kosmos
Selv om Sandemose fra de tidligste år beskæftiger sig med et overskueligt
antal motiver, er det umuligt at se en entydig udvikling 1921-1965. Ikke desto
mindre får man fornemmelsen af, at Sandemose efterhånden ser på sig selv som
en person i en aldrig afsluttet og undertiden selvmodsigende skildring. To citater – adskilt af 35 år og cirka 1.000 numre i bibliografien -kan anskueliggøre hans
mål:
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“Al menneskelig Higen gaar mod at skabe Kosmos. [...] I Søgen efter
Kosmos har al Kunst sin Rod. Naar noget er levet, da træder Kunsten til
og bygger Aanden et Hus. Hver Aand sit Hus.” (Quod felix nr. 7, 1/12
1925).
“[...] fra kaos til det overblikk, det personlige kosmos som diktningen får
til.” (Murene rundt Jeriko, s. 47).
De to citater illustrerer Sandemoses overbevisning om kunstens og kunstnerens berettigelse. Ud af den kaotiske virkelighed skabes en sammenhæng, en ny
virkelighed, hvor det væsentlige ikke er dokumenterbar sandhed, men det
kunstneriske udtryk.
Heri adskiller Sandemose sig naturligvis ikke fra alle mulige andre fiktionsforfattere. Hvad der gør forfatterskabet interessant – og kompliceret – er derimod hans bestræbelser for at skabe dette personlige kosmos, og tre stadier kan
udskilles:
1) I det danske forfatterskab er disse bestræbelser tydeligst til stede i rejseskildringer og i den del af fiktionen, som udgives i bogform.
2) Selv om Sandemose 1931-1945 udgiver adskillige romaner, kommer der
efter emigrationen en mindre klar skillelinie mellem fiktion og selvbiografi.
Tekster fra Canada sammenskrives og ændres, så de giver indtryk af en mere
introspektiv rejsende; Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” leger med forholdet mellem Espen Arnakke og Aksel Sandemose; og 1938-artiklerne set i
sammenhæng med Brudulje slører yderligere forskellene mellem forfatter og
hovedperson.
3) En egentlig selvbiografisk skildring postuleres at begynde i 1945 i sørlandsbrevenes aktualitet og tilbageblik; disse tekster rummer idyl og humor, og
i tråd hermed nedtones tidligere omtalte traumer. Årstidene bibeholder Canadabilledet fra midten af 1930’erne, men de nye versioner af 1938-teksterne lægger
op til identitet mellem Espen Arnakke og Aksel Sandemose; selvbiografiske tekster fra 1940’erne (Öland og Staby) korrigeres, og livet på Kjørkelvik spiller både
i disse og i andre kapitler en væsentlig rolle. Endelig er selvportrættet en
væsentlig ingrediens
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i Aktuell-epistlerne 1958-1960 og 1962-1965, eftersom disse tilføjer og ændrer
adskillige selvbiografiske oplysninger, lige fra barndommen til Kjørkelviktiden.
Som det fremgår af citatet fra 1960: Kosmos er blevet personligt. I de sidste
tyve år af forfatterskabet betyder ordet “diktningen” i langt mindre grad fiktionstekster end digtningen om Sandemoses eget liv, og myten herom bliver
overleveringen til omverden og efterverden.
Resultatet er det paradoksale, at samtidig med at forfatteren både implicit og
eksplicit hævder, at han arbejder sig hen mod – eller frem til – et overblik, bliver
resultatet i første omgang kaos for læseren. På grund af modstridende versioner
bliver det i stadig stigende grad svært at fastholde det selvportræt, som
Sandemose ønsker at bibringe læseren. Det overblik, der er tale om, eksisterer
ikke, hvis erindringsteksterne samlet tages for pålydende. Det er i stedet således, at “sandheden” konstant ses fra et nyt punkt – eller opfindes på ny.
Afslutning?
Sandemose har en uforlignelig evne til at finde på prægnante formuleringer
til de sidste sider af sine bøger. På dette tidspunkt er der især to, som forekommer træffende, så de rives hermed ud af deres kontekst:
“Jeg ville så gjerne finne det siste og tyngende ord.” (Det svundne er en
drøm, s. 376).
“[...] det er rart å se hvorledes et sånt fjell er blitt noe helt annet enn før
hver gang man har beveget sig et stykke og ser på det igjen.” (En flykt ning krysser sitt spor, 1933-udg. s. 452).
På den ene side ville det jo være glimrende, hvis man kunne afrunde dette
arbejde med en sætning eller et stemma, der anskueliggjorde 44 års forfatterskab. På den anden side må det konstateres, at det ikke kun er Halfway
Mountain, der ændrer

1117
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Kap. 19: Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab

udseende, når man bevæger sig et stykke.
Et første eksempel herpå er givet i kap. 6: “Hjemløse Fugle” forekommer
umiddelbart at være ret betydningsløs, men efterfølgende tekster kan få læseren
til at se den fra en ny synsvinkel, eftersom den debuterende forfatter introducerer motiver, som også gør sig gældende mere end 40 år senere.
Kap. 7 rummer samme problematik: “På Pantecost River” er i sig selv ikke
bemærkelsesværdig, men den bliver det på grund af flodmotivet og geografien.
På basis af “Feber” vil man dømme, at lyrikeren Sandemose ikke er meget
værd. Dette er en helt rigtig iagttagelse, men i løbet af videre læsning kommer
man til at ignorere teksten som lyrik og koncentrerer sig om indholdet.
Og en tredje af de til svensk oversatte tekster: Den lille selvbiografiske notits
med de henkastede sætninger om “högskola”, “hyra med en skonert” og
Newfoundland – som alle kommer til at stå i et nyt lys, uanset om man ser på
fiktionstekster eller selvportrætter.
Fra præsentationen i “Folkrevyen Skandias medarbetargalleri” tager vi det
ene ord “högskola”, trækker en linie til skuepladsen for den lange novelle “I
Livets Korridor” og videre til “Også et Seminarium”, “Et seminarisk unikum”
og “Et år ved Gamaliels føtter”, en erindringstekst i tre udgaver; vi slutter med
nogle få ord om Staby i epistlen “Seminaristisk overtro” (1965). Finis? Nej, tilbage til “I Livets Korridor”, for episoden i mergelgraven bliver til “Agnes, min
deilige sommerfugl”, som må ses i sammenhæng med de andre noveller skrevet
“efter innfallsmetoden” – rent bortset fra at navnet Agnes i sig selv er betydningsladet, og at billedet med de tilbedende kålsommerfugle også findes i et par
andre tekster. Desuden rummer “I Livets Korridor” også ordene om spor i sand
– dvs. først en linie til epistlen med samme titel, og derpå kapitlet i Murene rundt
Jeriko. Vi er ikke færdige endnu, for et væsentligt element i “I Livets Korridor”
er Jens Nordhammer-elementet, hvorved vi havner i En flyktning krysser sitt spor,
Klabautermannen og Tjærehandleren; og så er der desuden den mystiske hammer
i “Morderjakt” (1964). Sidstnævnte
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epistel blev betragtet som en mini-variation af Det svundne er en drøm og Alice
Atkinson og hennes elskere, og ind imellem de to romaner var der “Fluene summer” med samme grad af fortrængning...
Ovenstående afsnit, som tog afsæt i ordet “högskola” – og naturligvis kunne
blive mere udførligt og rumme endnu flere forgreninger og titler – er bare én
illustration af, at når læseren bevæger sig et stykke, bliver fjeldet et andet.
Desuden rummer det et eksempel på en tekst, som kan følges i tre udgaver.
Men heller ikke Sandemoses talrige omarbejdelser kan sættes på en formel.
I forbindelse med romanerne er det anført, at omarbejdelse på samme tid kan
resultere i accentuering af et motiv og lettere snakkesalighed (Ungdomssynd og
En torpedo under arken/Mytteriet på barken Zuidersee); eller at en nogenlunde
regelret roman bliver et kompliceret eksperiment (Klabavtermanden og
Klabautermannen).
For novellers vedkommende ser man for eksempel, at ret firkantet personkarakteristik bliver mere nuanceret (tekster i Fortællinger fra Labrador og efterfølgende versioner).
Temmelig udvendige rejseskildringer kan blive til introspektion (de første
Canada-artikler sammenlignet med “Billeder fra en lang reise”).
Mere generelt ser man, at skrivesituationens tidsplan udvides i en omarbejdelse, således at fortælleren ikke bare kommenterer sin inkarnation langt tilbage i tiden, men tillige kommenterer den opfattelse, han havde af sig selv, da han
første gang beskrev den pågældende episode (1933-udg. og 1955-udg. af En
flyktning krysser sitt spor; “Ölands Lyksaligheder” og “Det var ikke deilig å
fare”).
Selv om der er i ovenstående eksempler er tale om forskellige teksttyper,
motiver m.v., kan følgende konklusioner dog drages – med diverse nødvendige
gentagelser fra de foregående sider i dette kap.:
1) Sandemose bekymrer sig aldrig om at være “tro” mod en forudgående version, og hans bestræbelser går ikke kun i retning
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af en højere grad af sproglig afslibning. Han betragter en tidligere udgave som
et udkast og ignorerer de forhåndsforventninger, som en læser vil komme med
på basis af kendskab til det allerede trykte produkt – i større format ses samme
fremgangsmåde, da han i En flyktning krysser sitt spor anvender mordet i En sjø mann går i land, men udraderer Espens tid i Canada, eller da han sørger for at
bringe vild forvirring i de årstal, der vedrører de tre bøger om Beaver Coulee.
2) I diverse omarbejdelser kan en ny vægtning relateres til, hvad man i samme
tidsrum kan iagttage i andre tekster.
Da “Kraojja” (1923) bliver til “Mange slags rettferdighet” (1935) accentueres
beskrivelsen af hierarkiet om bord på skibet -jf. Vi pynter oss med horn (1936); lykkemand-nidding og hollænder-klabautermand har tydelige paralleller i den
norske Klabautermannen og En flyktning krysser sitt spor; “Skilte Veje” får et kraftigt nyt tilskud af dobbeltgængermotivet i 1943, dvs. umiddelbart før samme
element er væsentligt i Det svundne er en drøm og Tjærehandleren; “Blod og ære”
(1935) og de efterfølgende versioner har skiftende grader af aktualisering, dvs.
overvejelser vedrørende nazisme, som også kan ses i samtidige tekster; og da
den centrale oplevelse i “Vinter og Vaar” (1928) anvendes i “De minste tingene”
(1961), er struktur og motiver i sidstnævnte tekst tæt på de epistler i Aktuell, som
Sandemose netop i 1961 holder en pause fra.
3) I tråd med ovenstående punkt 1 og 2 ses det, hvordan en grundstemning i
den oprindelige tekst neddæmpes.
Den lykkelige forløsning i “Det var ikke deilig å fare” vinder over traumet i
“Ölands Lyksaligheder”; samme tendens er allerede nævnt vedrørende sørlandsbreve og detaljer i Brudulje; og bitterheden og mismodet i “Minner fra
andre dager” er påfaldende sammenlignet med tidligere versioner af de samme
episoder.
4) I mange af de selvbiografiske tekster ses en øget dramatisering i omarbejdelserne, for eksempel i de efterfølgende versioner af “Jul 1916” og “Över gränsen”.
5) I de sidste tyve år af forfatterskabet ses i stigende grad pendlen mellem fiktion og selvbiografi, hvad angår omarbejdelse og integrering.
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Partier fra Brudulje anerkendes som selvbiografi i Årstidene hefte 11/12;
Aktuell-epistler fortalt i 3. person opfordrer indirekte til at blive læst som erindringer; og endelig overgår epistler, der er præsenteret som selvportræt, til at
blive karakteristik af romanfigur.
I En flyktning krysser sitt spor sætter Espen Arnakke sig for at fortælle “alt”. Det
gør han naturligvis ikke, men han fortæller tilstrækkeligt til, at bogen fungerer
som roman.
Da Sandemose tyve år senere skriver “Dagen” (se p. 837-842), gør han
opmærksom på, at det er umuligt at referere bare en enkelt dag og sammenligner sine bestræbelser med James Joyces i Ulysses: “Det viktigste er å ha bevisstheten om å være kommet så langt ut mot grensene som en klarte, og bevege seg
ute i de regionene der en minst mulig tygger andres drøv.” (Årstidene hefte 4, s.
43).
I denne henseende kan “Dagen” opfattes som en nøgletekst: Forfatterens tilkendegivelse af at erindringen hverken er tilstrækkelig eller pålidelig.
“Dagen” udmøntes i første omgang i notater, der gøres umiddelbart efter
oplevelser og refleksioner, men det er først sammenskrivning og struktur et par
måneder efter, der muliggør overblik og dermed kunstnerisk udtryksform. Både
linierne tilbage og den aktuelle skrivesituation spiller ind – dvs. i forbindelse
med den 6. juli 1952: Hvad der ligger forud for dagen, de pågældende 24 timer,
samt den senere udformning. Det kan også udtrykkes sådan, at hvis “Dagen”
var komponeret et par uger eller et par måneder senere, havde resultatet været
anderledes, selv om notaterne fra 7. og 8. juli havde været præcis de samme.
Endelig forekommer “Dagen” at være central ved, at samtidig med at den
udspringer af Kjørkelvik, rummer den symbolske beskrivelser af både hule og
strand.
Grænserne sættes ikke bare af hukommelsen eller koncentrationen, men også
af forfatterens selektion, hvilket betyder, at i erindringsteksterne kan Sandemose
skabe en kunstnerisk spænding
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mellem hvad han fortæller og hvad han tier stille om. Det personlige kosmos,
herunder fortiden, eksisterer ikke per se, men skabes gennem digtningens forførelse; først når oplevelser og tanker udmøntes i skrift, eksisterer de.
Sammenhængene i forfatterskabet er talrige; de udviklingslinier, man kan
pege på, er modsætningsfyldte. Læseren bevæger sig et stykke og sander, at fjeldet er stort og mangesidet.
*

*

*
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Noter til kapitel 18
1

I denne forbindelse er der to forhold, som kort skal omtales, således at ordet
“eksperimentarium” ikke får en alt for bastant betydning:
Selv om tekster først optræder i et blad og senere i en bog, er der ikke i alle tilfælde tale om udkast, som senere bearbejdes. I kap. 14 er for eksempel nævnt de
kapitler fra En flyktning krysser sitt spor, der publiceres som selvstændige noveller
– her er det bogens udgivelseshistorie og en kontrakt, som fortæller om begivenhedernes rækkefølge; og i kap. 18 er omtalt epistlen “The Battle of Jericho”, som at
dømme ud fra interne vidnesbyrd i Murene rundt Jeriko må være en forkortet udgave af slutkapitlet i bogen, der udgives nogle få måneder senere.
Hertil kommer forfatterens notorisk dårlige økonomi. Men dels er det halsløs
gerning at gætte på, hvornår Sandemose i særlig grad var i pengenød og i hast
skulle fabrikere et produkt, dels er det et faktum, at han ved utallige lejligheder retter, forkorter og tilføjer, når han ud fra en nøgtern betragtning skulle kunne nøjes
med at levere en allerede trykt version.
Eftersom der i afhandlingen er tale om en redegørelse for, hvordan indlemmelse
i den ene eller den anden kontekst kaster lys over sammenhænge, skulle ovenstående to forhold imidlertid ikke rokke ved iagttagelsernes værdi.
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TIDSTAVLE
(udformet på basis af de tre biografier)

1899

Aksel Sandemose (indtil 1921: Axel Nielsen) bliver født 19/3 i Nykøbing
Mors. Forældre: Amalie Jakobsdatter, født i Norge, og Jørgen Nielsen.

1913-1914

Gartnerlærling i Nykøbing Mors.

November 1914-oktober 1915
Oktober 1915-marts 1916

Elev på Staby Vinterlærer-Seminarium.

Lærerlærling, Nykøbing Privatskole.

1916

Januar Møder Dagmar Ditlevsen.
Marts-maj Påmønstret Ragnar af Gefle.
Maj-oktober Påmønstret Katrine af Marstal; rømmer på Fogo, Newfoundland.

1917

Januar-september Påmønstret Chr. H. Rasmussen.
November Bliver lærerlærling på Glyngøre Skole.

1918

August Begynder på studenterkursus i København; bombarderer i de
næste par år forlag med manuskripter.

1921

Debut i Morsø Folkeblad med “Hjemløse Fugle”, 2/7.
Gifter sig med Dagmar Ditlevsen 8/12.

1922

Tvillingedøtrene Hedda og Eva født i april.

1923

To noveller i Johannes V. Jensens tidsskrift Forum.
Fortællinger fra Labrador udgives i november.
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1924

Sønnen Bjarne født i april.

August 1927-februar 1928 Rejse til Canada og USA; talrige artikler og noveller
herfra i danske aviser.
1928

Ross Dane, den sidste bog i det danske forfatterskab, udgives i september.

1930

Flytter medio maj til Norge pga. økonomisk uføre.

1931

Norsk debut med En sjømann går i land.

1933

Gennembrud med En flyktning krysser sitt spor.

1934-1936

Udgiver énmandstidsskriftet Fesjå.

1938

Januar-juli Rejse til Newfoundland og Caribien; artikler herfra indgår i
Brudulje, Espen-bog nr. 4.
Stephan Lange Sandemose født i maj.

1941

Flygter til Sverige i oktober.

1942

Norsk statsborgerskab.

1943

Forholdet til Karen Lange går i stykker.
Langvarigt ophold på Öland.

1944

Skilsmisse fra Dagmar.
Gifter sig med Eva Borgen.
Udgiver Det svundne er en drøm (i svensk oversættelse).

1945

Tvillingesønnerne Espen og Jørgen bliver født; familien bosætter sig på
Kjørkelvik ved Risør.
Medarbejder ved dagbladet Friheten (indtil 1947) og ved 14-dagesbladet
Aktuell (indtil 1950).
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1951-1955

Udgiver énmandstidsskriftet Årstidene.

1955

Espen Sandemose dør 21/2.

1956

Langvarigt ophold i Italien.

1958 Varulven.
Begynder at skrive ugentlige epistler i Aktuell (1958-1960, 1962-1965).
1959

Eva Borgen Sandemose dør 3/7.

1960

Rejse til Italien.

1962

Gifter sig med Hanne Holbek (f. Nielsen) 1/6.

1963

Rejse til Egypten.
Sidste bogudgivelse, Mytteriet på barken Zuidersee.

1965

Sidste besøg i Nykøbing Mors, primo marts.
29/5 sidste epistel i Aktuell: “Reise i Danmark”.
Dør i København 6/8.
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APPENDIKS
APPENDIKS 1: FORLÆG TIL BRUDULJE
Sidetal
Titel
—————————
5-13
13-15
“Fortapelse”
15-17
17-19
“Dagens historie” (9/6 1937)
19-36
36-37
“Ut i verden”
37-42
42-43
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav”
43-47
47-48
“Latebåt, vinter, Atlanterhav”
48-50
50-51
“Dagens historie” (2/8 1937)
51
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav”
52-54
54-55
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav”
55-57
57-58
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav”
59-61
61-70
“Sel”
70-72
72-79
“Stowaways”
79-82
83-84
“Stowaways”
85-109
110-112 “Første dag på Santa Luzia”
112-128
128-129 “Første dag på Santa Luzia”
130-146
146-154 “Tropenatt”
155-159
159-166 “Første dag på Santa Luzia”
166-187
187-190 “Joe Batts Arm”
190-195
195-210 “Gamle Mands Ø”
211-224 “Torskefiske”
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APPENDIKS 2: DE 10 REJSEARTIKLER, BRUDULJE OG ÅRSTIDENE
Titel på avisartikel;
indholdsresumé

%del anvendt i
Brudulje
(cirka-tal)

Udeladt i Brudulje

Årstidene: Titel og
forlæg

“Sct. John’s”
Jeg-fortælleren som
(kyndig) turist i
hovedstaden
“Det tapte paradis”
Om Main Tickle som
kollektiv

“Main Tickle”;
forlæg: “Det tapte
paradis” + et par afsnit
fra “Joe Batts Arm”.
Nyskrevet afsnit om
den stedlige præst

“Lastebåt, vinter,
Atlanterhav”
Sørejse fra Liverpool
til St. John’s

25%

“Sel”
Om bord på newfoundlandsk sælfangerbåd

80%

Detaljer fra livet om
bord og selvbiografiske henvisninger

Saglige oplysninger
om sæler og sælfangst

S. 16-22 i “Fra Sct. John’s
til San Juan; forlæg:
Brudulje, s. 61-70
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“Stowaways”
Om to blinde passagerer om bord på
S.S. Ginger

65%
Selvbiografiske detaljer og blind passager nr. 3 (katten)

S. 22-32 i “Fra Sct John’s
John’s til San Juan”;
forlæg: Brudulje,
s. 70-84
“Porto Rico”; forlæg:
Brudulje, s. 85-109

“Tropenatt”
Om oplevelser på
Barbados sammen
med Ole; dødsdrift

80%

“Første dag på Santa
Luzia”
Jeg-fortællerens flossede nerver; konfrontation med skræmmebillede

75%

“Joe Batts Arm”
Om en lykkelig udflugt i robåd og om
livet i Main Tickle

10%

“Gamle Mands Ø”
Dunnage Island; fortælleren som individualistisk fremmed

55%

“Torskefiske”
Fortælleren til havs
og i søboden

75%

Indledningen og
detaljer om Ole

Tøjmode på øen og
erindring fra Norge

“Barbados”; forlæg:
Brudulje, s. 112-154.
Nyskrevet indledning

“Santa Lucia”; forlæg:
Brudulje, s. 110-112,
159-166

Udflugten

Stemningsbeskrivelser
og iagttagelser på øen;
erindring fra 1920’rne

Brevet til kejseren;
detaljer fra søboden
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APPENDIKS 3: FORLÆG TIL OG AFLÆGGERE AF BRUDULJE
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APPENDIKS 4: LANDSKABER OG CENTRALE MOTIVER
I det tidlige forfatterskab anføres i 1923 og 1926 henholdsvis Arnakke og
Skjelholm som geografiske holdepunkter – to kystlandskaber på Mors. Arnakke
bliver senere personnavn; Skjelholm er det allerede i 1926. I forbindelse med de
to figurers betydning er det nævnt i kap. 11, at situationen med Erik Skjelholm i
Klabavtermanden indgår i Klabautermannen, hvor Espen Arnakke overtager Eriks
rolle.
Både Newfoundland, canadiske provinser og Caribien spiller naturligvis en
rolle i forfatterskabet, men hvis man skal trække en linie fra de to steder på
Mors, bliver næste holdepunkt Kjørkelvik, et landskab som Sandemose til forskel fra de to førstnævnte ikke kender fra barndommen, men som til gengæld
bliver hans personlige ejendom (formelt: Eva Sandemoses). Kulminationen er
Erlingvik, dvs. kombinationen af personnavn og sted. I første omgang kan de
fire landskaber anskueliggøres på følgende måde:

personnavn

Arnakke

Skjelholm

x

x

Barn-domsoplevelse

x

paradis

x

Kjørkelvik

x

x

vision
bejæling/
bevidsthed om fortid

Erlingvik

x
x

x

x

x
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Dernæst en opstilling over tre centrale motiver i forfatterskabet og en skitsering af deres funktion i nogle væsentlige tekster:
Hulen

Stranden

Elven

konkret tilholdssted:
“Manden fra Hulen”

individ/naturens kraft:
“Aarnakke”

Styx: Tekster i 1920’erne
og 1930’erne

moderbeskyttelse:
Mænd fra Atlanten

uskyld: “Til Verdens
Ende”, En sjømann går i
land

besjæling og personligt
symbol: “Elven”

længsel efter fostertilstand: “Te deum”

dødsdrift: “Tropenatt,
“Ölands Lyksaligheder”

symbol på livet og
døden: Varulven, Felicias
bryllup

undergang: “Robinson”
barndomserindring:
“Joe Batts Arm”
isolation: “Dagen”
sammenligning med
Kjørkelvik som trygt
tilholdssted: Diverse
sørlandsbreve
nostalgi (forfatterdrømme): Sørlandsbrev,
epistel

ensomhed og døden:
“Robinson”, “Den ytterste strand”
paradis: En palmegrønn
øy, “Dagen”
længsel efter kvinden:
“Spor i sand”
erkendelse og død:
Felicias bryllup, “Jesus
Messias”

Hulen er det motiv, hvis udvikling kommer tættest på at beskrive en cirkel.
Fra at være noget rent konkret overgår den til skiftevis at være symbol og
opsummering af barndomserindring,
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indtil den i de sene tekster står i et nostalgisk skær, når den aldrende Sandemose
tænker tilbage på omverdenens manglende forståelse, som resulterede i, at den
unge forfatter måtte søge ly i en jordhule for at få fred til at skrive.
Stranden pendler mellem ensomhed og kontakt/paradis, indtil dødsbilledet
bliver det fremtrædende. Døden er et gennemgående element i billedet af elven,
og kun i slutningen af novellen af samme navn finder man en anden indfaldsvinkel, fredelig ensomhed.
Samtidig med at de tre motiver kan følges gennem hele forfatterskabet, har de
kun få berøringspunkter i tekster: I “Robinson” er undergangen knyttet til både
hule og strand; “Dagen” skildrer isolationen i hulen og paradistilstanden på
stranden; og indirekte knyttes elven med dens udløb i havet som symbol på død
sammen med det sene forfatterskabs vision af den yderste strand.
Hvis man derefter går tilbage til de fire steder, er Skjelholm, den åbne strand,
hvor verden åbenbarede sig for barnet, ensbetydende med legen med de andre
børn, uskylden og paradiset. Arnakke er pynten og udsigtspunktet, den historiske bevidsthed, men også ubarmhjertig natur.
Kjørkelvik er på én gang beskyttelse og paradis: Den trygge hule og den
gamle længsel efter stranden, som går i opfyldelse – indtil idyllen går under.
Den videre udvikling og sidste fase – fra geografi til mytologi – repræsenteres af
Erlingvik, det hemmelige landskab, men også døden.
Mens udviklingen af de tre motiver kan følges som særskilte spor i forfatterskabet, er stednavnene knyttet til forskellige perioder og forskellige personer.
Ud fra de to ikke-fiktive tekster, hvori Skjelholm og Arnakke optræder som
stednavne, hører disse til det danske forfatterskab; men Erik Skjelholm forlades
med kone og barn på et tidspunkt, hvor forfatteren åbenbart ikke ser flere udviklingsmuligheder i ham. I det norske forfatterskab træder Espen Arnakke ind i
stedet og dominerer 1930’erne.
Selv om man i forbindelse med romanfigurer kan tale om Sandemoses alter
ego’er, betyder Kjørkelvik, at forfatterens egen person nu udtrykkeligt kommer
i centrum. Harmonien eksisterer i ti år, i sørlandsbrevene og i Årstidene, og er
karakteriseret ved det identitetsskabende tilhørsforhold til Kjørkelvik. Derefter
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kan dette fortrinsvis fremmanes i erindringer fra stedet; landskabets besjæling
og geografi er givet videre til Erling Vik, den sidste visionære hovedperson.
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APPENDIKS 5: EPISTLER 1958-1960 OG 1962-1965
Kategorier

1958-1960

august

november

1962-1965

1962 -

1963 - maj

i alt

november

1965

1963
erindringer barndom

6%

10%

15%

13%

Newfoundland

3%

5%

5%

5%

erindringer 1920’erne

4%

5%

5%

5%

erindringer Canada

0%

0%

3%

1%

erindringer 1930’erne

2%

3%

6%

5%

erindringer
flygtningetiden

3%

1%

6%

4%

Kjørkelvik

25%

28%

11%

19%

kunst/litteratur/sprog

9%

6%

10%

8%

politik

5%

6%

6%

6%

erindringer søen og
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religion

3%

5%

8%

7%

alkoholisme

4%

4%

4%

4%

Schnitler-sagen

0%

6%

3%

4%

rejseepistler

5%

2%

5%

4%

tekster i 3. person

1%

5%

2%

3%

30%

14%

11%

12%

udgangspunkt
avis/bog/brev

9%

10%

18%

15%

personligt udgangspunkt →
almen konklusion

9%

8%

10%

9%

alment udgangspunkt →
personlig erindring/
oplevelse

2%

3%

8%

andet

6%

1136
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

LITTERATURLISTE
A. PRIMÆRLITTERATUR (udarbejdet på grundlag af Frits Johansen og Johannes Væth: Aksel Sandemose og Skandinavien)

A.1. Arbejder i bogform:
Fortællinger fra Labrador. København 1923.
Storme ved Jævndøgn. København 1924.
Ungdomssynd. København-Kristiania 1924.
Mænd fra Atlanten. København 1924.
Klabavtermanden. København 1927.
Ross Dane. København 1928.
Ross Dane (oversat af Christopher Hale). Winnipeg 1989.
En sjømann går i land. Oslo 1931.
En sjöman går i land (oversat af Eyvind Johnson). Stockholm 1936.
En sjöman går i land (oversat af Eyvind Johnson). Stockholm 1958.
En sømand går i land (oversat af Ane Munk-Madsen). København 1963.
En sjømann går i land. Oslo 1963.
En sjöman går i land (oversat af Cilla og Eyvind Johnson). Stockholm 1972.
Klabautermannen. Oslo 1932.
Klabautermanden (oversat af Ane Munk-Madsen). København 1963.
Klabautermannen. Oslo 1964.
En flyktning krysser sitt spor. Oslo 1933.
En Flygtning krydser sit Spor (oversat af Hakon Stangerup). København 1938.
Dødens agenter. Oslo 1934.
Fesjå og Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor. Oslo 1934-1936.
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Reisen til New Zealand. Oslo 1935.
Vi pynter oss med horn. Oslo 1936.
Sandemose forteller. Oslo 1937.
Der stod en benk i haven. Oslo 1937.
Brudulje. Oslo 1938.
September. Oslo 1939.
Fortellinger fra andre tider. Oslo 1940.
Det gångna är en dröm (oversat af Cilla Johnson). Stockholm 1944.
Det svundne er en drøm (oversat af Grete Jacobsen Sjørslev). København 1946.
Det svundne er en drøm. Oslo 1946.
Tjærehandleren. Oslo 1945.
Tjærehandleren (oversat af Ane Munk-Madsen). København 1963.
Tjärhandlaren (oversat af Cilla Johnson). Stockholm 1969.
Agnes, min deilige sommerfugl. København 1946.
Alice Atkinson og hennes elskere. Oslo 1949.
Eventyret fra kong Rhascall den Syttendes tid om en palmegrønn øy. Oslo 1950.
Årstidene hefte 1-13. Kjørkelvik 1951-1955.
Rejsen til Kjørkelvik. København 1954.
En flyktning krysser sitt spor. Kjørkelvik 1955.
En flygtning krydser sit spor (oversat af Ane Munk-Madsen). København 1961.
Varulven. Oslo 1958.
Murene rundt Jeriko. Oslo 1960.
Felicias bryllup. Oslo 1961.
To epistler. Oslo 1961.
Mytteriet på barken Zuidersee. Oslo 1963.
Dans, dans, Roselill -. Oslo 1965.
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A.2. Noveller, artikler m.m. i dagblade, ugeblade, tidsskrifter og antologier:
“Hjemløse Fugle”. Morsø Folkeblad, 2/7 1921.
“Diktarkärlek”. Skandia nr. 3 og 4, 1/12 1921 og 15/12 1921.
“På Pantecost River”. Skandia nr. 3, 1/12 1921.
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kap. 9 n. 7-8; kap. 10 n. 17
“Aksel Sandemose hejdades från dödsfaran av en mystisk röst” 293
“Aksel Sandemose: – Jeg kalte meg “teoretisk målmann”” (af Johannes Væth)
664
Aksel Sandemose og Danmark (af Frits Johansen og Johannes Væth) Kap. 7 n. 26
Aksel Sandemose og Jante (af Johannes Væth) 41, 430 / Kap. 16 n. 20
“Aksel Sandemose og Joseph Conrad” (af Steen Andersen) Kap. 10 n. 25; kap.
14 n. 68
“Aksel Sandemose og politikken” (af Thorleif Skjævesland) 371
Aksel Sandemose og Skandinavien (af Frits Johansen og Johannes Væth) 44, 87,
393, 781 / Kap. 7 n. 26; kap. 12 n. 1; kap. 13 n. 14; kap. 14 n. 22, 24; kap.
18 n. 4
“Aksel Sandemose om Forfattere og Biblioteker” 379
“Aksel Sandemose, sin egen historiker og sin samtids historiker” (af Ragnhild
Fearnley) Kap. 17 n. 57
“Aksel Sandemose som artikkel- og epistelforfatter” (af Thorleif Skjævesland)
Kap. 12 n. 1
“Aksel Sandemose som litteraturkritiker” (af Heiko Uecker) 735
Aksel Sandemoses Canada (af Johannes Væth) 276 / Kap. 12 n. 56
“Aksel Sandemoses Canada-romaner” (af Bent Dupont) 276, 305, 339, 608 /
Kap. 12 n. 1
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Register

“Aksel Sandemoses forfattarskap – ikkje ei forteljing om ein mordars barndom,
men om ein løgnars manndom” (af Einar Økland) 277, 967
“Aksel Sandemoses halve livsverk kastet på søppelhaugen av “mastodonten på
Nesodden”!” 37 / Kap. 14 n. 66
“Aksel Sandemoses kriseår” (af Johannes Væth) 638, 697, 814 / Kap. 15 n. 47;
kap. 16 n. 19, 28; kap. 17 n. 71
“Aksel Sandemose’s View of Prairie Canada” (af Christopher Hale) Kap. 12 n.
20, 51
“Alberta” (se også “Flytning paa Prærien”, “En farmer holder flyttedag”,
“Billeder fra en lang reise”, “Flyttedag”) 305, 331, 332
“Alene med et brev” 1008, 1046 / Kap. 17 n. 36
“Alene med vidda” Kap. 16 n. 27; kap. 18 n. 12
Alice Atkinson og hennes elskere 71, 73-74, 200, 204, 213, 376, 468, 543, 681, 684685, 686, 687, 688, 779, 808-814, 948, 986, 1105, 1106, 1107, 1114, 1119 /
Kap. 10 n. 3, 20; kap. 12 n. 53; kap. 14 n. 65; kap. 16 n. 35-37, 39; kap. 17
n. 33, 52, 54
“Alice Atkinson og hennes elskere” (af Torben Ulrik Nissen) 685, 813-814
alkoholisme 396-397, 404, 457-478, 510, 951-952, 1017-1022
“Alkoholisme” 1017, 1020 / Kap. 14 n. 64
“”Alkoholist” av Terje Rich” 461
Almqvist, Carl Jonas Love 771-773
“Amerikanens återkomst” 641-642
Andersen, H.C. 449, 483
Andersen, Knud 335 / Kap. 10 n. 25
“Andre årtusener” (se også “Minner om mennesker og mordere”, kapitel i
Murene rundt Jeriko)) 204, 867-873, 1000, 1006, 1046, 1051, 1053 / Kap.
8 n. 9; kap. 14 n. 69; kap. 17 n. 57, 82-84
“Andreas Markusson” (se også “Gjensyn med Jante”) 756-757, 769-770 / Kap.
17 n. 23
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“Andres Affærer” 208
“Angiveren” 988-989 / Kap. 9 n. 25; kap. 15 n. 29
Anker, Nini Roll 745, 773
“Ann Petry” 756
“Anonym besvangring” 833
“Ansiktet i elven” 970-971
“Apen og Aretino” 486
“Apropos en tombutelj” 649 / Kap. 16 n.13
“Apropos Rømningsproblemet” 224
“Arbeider-romaner” 494
“Arbeiderromaner” 460
““Atlanten har så mange mil”” (af Martin Jørgensen) 534 / Kap. 10 n. 19; kap.
14 n. 40-41
“Atlanterhavsvision” Kap. 9 n. 32
“Atlantis” se sørlandsbrev 3/4 1948
“Atommarsj” 1028 / Kap. 18 n. 4, 49-50
atomvåben 1028-1029
“Att finna fram till en livshållning eller I balans efter den skapande skadan” (af
Erland Lagerroth) 880-881, 882
Att veta eller inte veta (af Anna Forssberg Malm) 430
“Autoritet” 461
“Av årets bokflom” Kap. 14 n. 70
“Avsked av Sverige” 650
“Avskjed med Kjørkelvik” 930, 1006, 1008, 1011 / Kap. 18 n. 40

“Bakom står hin onde” 174, 757
“”Bakom står hin Onde og hoster så smått” 174
“Ballast” (se også “En farlig sjømann”) 399-403 / Kap. 17 n. 66
“Barbados” 566-567, 581-585, 589-590, 1113 / Kap. 9 n. 22; kap. 15 n. 50
“Bare pynt deg, pike” 949, 1063, 1073
“Bare stikk innom” 1001 / Kap. 17 n. 20
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“Barn” Kap. 11 n. 3
“Barndom” 53, 452, 493 / Kap. 14 n. 31
“Barnepikene våre” 931, 946
Becker, Knuth 492-493
“Bedehusfolket” se “Bedehuskulturen”
“Bedehuskulturen” 849
“Beinset på bedehus” Kap. 17 n. 13, 32
belæsthed 749-750, 972
“Bendelorm” 736, 747 / Kap. 17 n. 9
Bengtsson, Frans G. 818
“Bergenseren” 614, 819
Bergstedt, Harald 658
besjæling 51, 198, 202-203, 782
“Betraktninger i Stockholm” 652, 1016-1017
“Betty Smith og Vicki Baum” 744, 747, 748 / Kap. 17 n. 5, 9
“Bibel og tradisjon” 1033, 1036
“Bil og brennevin” Kap. 12 n. 55
“Billeder fra en lang reise” (se også “Fra Belle-Isle til Montreal”, “Tilbakekomst”,
“Høst i Canada”, “Flytning paa Prærien”, “En farmer holder flyttedag”,
“Flyttedag”, “Alber-ta”, “Vinter og Vaar”, “Da våren kom en julemorgen”, “Julemorgen”, “Tidig vår”, “Tidlig vår”, “Saskatchewan”, “En rytter på prerien”, “Hesten”) 273, 279-280, 282, 283-284, 290-291, 300, 304305, 328-334, 342, 1110, 1119 / Kap. 12 n. 6-7, 32
“Bjørnen paa Djivor Rock” 209-211, 213 / Kap. 10 n. 13
Blandt Søens Vagabonder (refuseret manuskript) 36, 165
“Blandet litterær kost” Kap. 15 n. 68
Blicher, Steen Steensen 672, 847, 850-852 / Kap. 7 n. 22; kap. 14 n. 77; kap. 17
n. 68
“Blind Gade” se “Den blinde gade”
“Blod og ære” (se også “30 juni”, “Dumhetens opprør”, “Herrefolk”) 296, 298,
331, 332, 1120 / Kap. 12 n. 27
“Blodets røst” (af Ole Pedersen) 534 / Kap. 10 n. 19
“Bokliste med kommentar” 335, 372, 506-507, 538-541, 582, 698, 735, 850, 1112
/ Kap. 9 n. 22; kap. 12 n. 53; kap. 15 n. 5, 21; kap. 17 n. 70
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Borgen, Johan 256, 750, 993 / Kap. 11 n. 18; kap. 17 n. 2
“Borgeren og Forfatteren” 413, 450-451
“Borgerkrig” Kap. 14 n. 20
“Borgerlig psykoanalyse” 485-486
Borgerlige Ord (valgavis) 366-373, 1023 / Kap. 13 n. 3
“Brev fra Aksel Sandemose” Kap. 10 n. 9
“Brev fra sør med hilsen fra en kro i Himmerland” (se også
“Gjensyn med Jante”) 787-790 / Kap. 14 n. 71
“Brev hjemmefra” 1028, 1046, 1050, 1053 / Kap. 18 n. 34
“Brev til en sjømann” 765-766, 768 / Kap. 17 n. 19
“Brev til Grog” 305-306
“Breve til udgiveren” 662-663
Brudulje 47-48, 51, 63, 71, 198, 280, 423, 431, 455, 463-465, 507, 543, 549, 554-555,
557, 559-562, 564-601, 675-676, 814, 849, 895, 945, 957, 958, 1044, 1077,
1109, 1111, 1112-1113, 1116, 1120, 1121 / Kap. 7 n. 17; kap. 8 n. 4; kap. 9
n. 17, 22; kap. 11 n. 5, 12; kap. 12 n. 11, 58, 68; kap. 13 n. 18; kap. 14 n. 6,
8, 26; kap. 15 n. 15-16, 20, 22, 26, 30-33, 35, 39, 40-44, 47-49, 51-52, 56; kap.
18 n. 90
“Brød og vin” 1033
Braatøy, Trygve 75, 485, 487, 499, 703-704 / Kap. 10 n. 9; kap. 14 n. 64; kap. 17
n. 62
Bukdahl, Jørgen 660-662
“Buksetabet” 386-389, 391, 393, 534
“Bulletin från “Fjärilsmötet” och återseende med en valplats” 650
“Bunnrekord” 736-737, 748
“Byen og Bonden” 413, 450-451
“Bøddelen” 940
“Bølgen” 541, 544
“Båten” 614

“Canada” 307
“Canada eller Danmark” 307, 366
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“Canada in Aksel Sandemose’s Journalism” (af Jørn Carlsen) Kap. 12 n. 1
“Canada som Fremtidsland” (og Christian Mikkelsen: Canada som Fremtidsland)
273-276, 283, 285, 286-287, 295, 317, 328 / Kap. 12 n. 2, 13, 45
“Canadas Hest” Kap. 12 n. 21
“Carl Jonas Ludvig Almqvist” se “Saken mot Almqvist”
Cartagena 136, 402-403, 858, 976-977, 1043, 1054 / Kap. 10, n. 22; kap. 18 n. 23
“Catlin var en dårlig kunstner, men en modig mann” 341
“Cecilie” 873-878, 937, 1109 / Kap. 14 n. 57; kap. 17 n. 89, 92
“Chancen” 320-321, 413
“Charlie Chaplin” 991, kap. 12 n. 19, 34
Conrad, Joseph 335, 414, 491-492, 750 / Kap. 10 n. 25; kap. 11 n. 1; kap. 14 n.
65, 68
“Consumatum est” Kap. 17 n. 9
“Cora Sandel” 746, 752-753

“Da jeg blev satt over med Charons båt...” 547, 548 / Kap. 7 n. 4;
“Da julebukken blev skutt” 324, 414
“Da mit Land erobrede mig” 203-204, 249 / Kap. 9 n. 19; kap. 10 n. 4; kap. 11
n. 11
“Da søvnen ble husvill” 930, 1064, 1066, 1074
“Da våren kom en julemorgen” (se også “Vinter og Vaar”, “Billeder fra en lang
reise”, “Julemorgen”, “Tidig vår”, “Tidlig vår”) 299-300, 329
“Dagbogsforfattere” 374-377, 397 / Kap. 13 n. 7
“Dagen” 126-127, 180, 202, 390, 431, 826, 835, 836, 837-842, 844, 1121 / Kap. 9
n. 6; kap. 17 n. 65
“Dagens Espen” Kap. 15 n. 15
“Dagens historie” 548-549
“Dagens historie”
9/6 1937 Kap. 15 n. 26
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26/6 1937 Kap. 14 n. 67
6/7 1937 (se også “Slem historie om Odessa”) 549-550, 1109
8/7 1937 (se også “Hun som skjøt sin fjerde mann”) 552-554, 1063, 1109
14/7 1937 548
2/8 1937 Kap. 15 n. 27
5/8 1937 Kap. 17 n. 89
6/8 1937 (se også “Til Verdens Ende”) 549
13/8 1937 Kap. 14 n. 63
“Dagrun” Kap. 14 n. 33
“Danish Emigration to the Canadian Prairies” (af Christopher Hale) Kap. 12 n.
12
Danish Settlements on the Canadian Prairies (af Frank M. Paulsen) 311 / Kap. 12
n. 16
“Dans” 450 / Kap. 14 n. 56
Dans, dans Roselill – (novellesamling) 88, 108, 328, 332-334, 701, 925, 1107, 1115
/ Kap. 12 n. 56; kap. 14 n. 33
“Dans, dans Roselill -” (epistel) 445-446, 928, 970
“Dansen gjennom skuggeheimen” 655, 656, 659-660 / Kap. 7 n. 19; kap. 16 n.
16, 18
“Danske Søfolk i Langfart” 224
“Danskeren i Canada” 295-296, 298, 314 / Kap. 15 n. 73
“De druknede” 92
“De gamles hevnrop” 1064, 1073
“De levende tingene” 857-858, 1047, 1054
“De minste tingene” (se også “Vinter og Vaar”) 299, 301-302, 703, 1120 / Kap.
12 n. 32, 67
“De må ha sin himmel” 1033
De saliges øy (første titel på En palmegrønn øy) 561, 651, 814 / Kap. 7 n. 4; kap.
15 n. 22
“De sentimentales skræk” 397 / Kap. 13 n. 17
“De ser så trett ut, herr Rasmussen” Kap. 18 n. 2
“De små tingene” 1012
“De som skriver historien” 930, 947
“De vilde Kaniner” Kap. 10 n. 10
“Den blinde gade” 87, 88, 89-90, 94, 111, 143, 203, 341-342 / Kap. 17 n. 63
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“Den blodige veien” Kap. 17 n. 5
“Den brede vei” 1064, 1073
“Den eldste i laget” 928, 971, 1012 / Kap. 18 n. 31
“Den flyvende Hollender, Klabautermannen og Draugen” 235, 254
den flyvende hollænder 95, 143, 175, 248-254, 256, 261, 262, 481, 817, 933, 1105,
1120 / Kap. 9 n. 19; kap. 17 n. 56
“Den flyvende Hollænder” 143, 235, 249-253 / Kap. 10 n. 6
“Den fremmede fugl” 438, 447-448, 678
“Den gamle apal” 1005
“Den glade mann” (se også “Lykken”, “En lykkelig mann”) 325-327, 328, 331
“Den gode jord” (se også “Pirater i Biscaya”) 843-845 / Kap. 17 n. 66; kap. 18
n. 20
“Den gule kronen” 866, 1046, 1049
“Den historiske romanen” 747, 760 / Kap. 17 n. 32
“Den hvite barkentineren” 53, 590-591, 974 / Kap. 15 n. 53; kap. 18 n. 21
“Den hvite neger” 389-391, 438
“Den hvite poppelen” 737, 744
“Den kjære familie” (se også “Grækerens Flytning”) 614
“Den norske revolusjon” 664-667 / Kap. 7 n. 5; kap. 16 n. 26
“Den røde løperen” 930
“Den sidste Andejagt” 294-295, 413
“Den skjønne Helena” 846 / Kap. 15 n. 54
“Den sociala revolutionen” 52-53, 54, 87
“Den som er ren -” 930, 931
“Den største forbrytelse i den norske kriminalhistorie” 614
“Den svevende hund” (se også “Rutsjebanen”) 134, 691, 695-696
“Den Sømand han maa lide -” 381, 403-404 / Kap. 8 n. 7
Den tause stasjon (udkast til roman) 561, 611 / Kap. 15 n. 22
“Den umyndige biskop” Kap. 17 n. 69
Den ytterste strand (ufuldendt manuskript) 52, 202, 807, 925, 936, 950-951, 952,
965-967 / Kap. 15 n. 41; kap. 18 n. 43
“Den ytterste strand” (skitse; se også “Ensomhet”) 200-201 / Kap. 17 n. 60
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“Denne indbildske heks til Nora...” 745-746 / Kap. 17 n. 75, 79
“Der stod en benk i hagen” (novelle) se “Verden i et nøtteskall”
Der stod en benk i haven (roman) 68-69, 92, 146-148, 178-179, 198, 210-212, 214,
267, 404, 429, 431, 433, 437, 450, 454-455, 460-461, 506, 549, 561, 584, 600,
614, 681-682, 685, 822, 957-961, 1107, 1108, 1110, 1111, 1112, 1115 / Kap.
9 n. 22, 24; kap. 12 n. 64; kap. 14 n. 13-14, 33-34, 59; kap. 15 n. 16
“Der stod en benk i haven” (novelle) se “Verden i et nøtteskall”
“Desimalene i helheten” 854, 946-947
“Det asociale menneske” 127-128, 934, 980
“Det banale synspunkt” 751
“Det brenner et lys” 969-970, 971, 1062, 1071-1072, 1078
“Det er Arbejdsglæde” 373 / Kap. 12 n. 4; kap. 13 n. 4
“Det er ikke nok å ha urett, du skal også være høflig” 10241026, 1028
“Det folk vil ha” 768-769
Det fryser bestandig hardest i solrenningen (udkast til erindringer) 667
“Det fryser bestandig hardest i solrenningen” se “Fragment av en selvbiografi” (1941)
“Det geniale regningsbudet” 615
“Det røde gull” 494
“Det sentimentale synspunkt” 397
“Det stribede Bæverskind” 413
“Det stripete beverskinn” 413
“Det sunkne Atlantis” 928, 1004, 1006, 1008-1011 / Kap. 18 n. 3
Det svundne er en drøm 39, 71, 72-73, 93, 99, 107, 110, 152, 171, 208-209, 213, 254,
255, 327, 337-338, 342, 375, 376, 405, 434, 465-467, 500, 503, 505, 537, 540,
542, 546, 555, 574, 605, 607, 609, 612-613, 638, 641, 642, 643, 649-650, 651,
655-658, 660, 686, 687, 688, 696-706, 714, 718, 748, 791, 808-809, 814, 819,
849, 856-857, 887, 889, 944, 986, 987, 992, 999, 1058, 1105, 1106, 1107, 1108,
1110, 1114, 1115, 1117, 1119, 1120 / Kap. 7 n. 4, 6; kap. 8 n. 3, 11; kap. 9
n. 4, 22, 24; kap 10 n. 21; kap. 12 n. 17, 58; kap. 14 n. 33, 71; kap. 15 n. 5,
15, 32, 38, 45, 69, 75-76; kap. 16 n. 6, 16, 20-21, 38-39, 43, 45-46, 48, 52; kap.
17 n. 10, 28, 37, 42-43, 76, 97
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“Det tapte paradis” (se også “Main Tickle”) 558, 562-563, 577, 582 / Kap. 15 n.
58
“Det var ikke deilig å fare” (se også “Ölands Lyksaligheder”) 379-380, 549, 574,
644-647, 824, 826, 835, 838, 1114, 1116, 1119, 1120 / Kap. 14 n. 55; kap. 16
n. 8, 9
“”Dichtung und Wahrheit” i Sandemoses Canada-erfaringer” (af
Christopher Hale) Kap. 12 n. 8, 33
“Diktarkärlek” 44-45, 80, 87, 556 / Kap. 17 n. 72
“Dikteren” 665, 737, 742-743, 747
“Dikteren og temaet” 743, 762
“Diktningens program” 742
“Din brors vokter” 1012-1013
“Din neste og de andre” 993-996 / Kap. 17 n. 31, 100; kap. 18 n. 32
“Dit kom aldri Andersen” 846-847
Djevelen går ombord (første titel på Varulven; senere titel på planlagt bind i trilogi) 638, 854, 925 / Kap. 16 n. 10; kap. 17 n. 73
dobbeltgængermotiv 104-109, 111, 142-143, 161-162, 168-170, 200, 706-707, 849,
1120
Donna Barbara (oversættelse) Kap. 17 n. 71
“Dostojevskij” 755
“Dovenskab” Kap. 13 n. 8
“Dovenskap” Kap. 13 n. 8
“Dovenskapen” 377, 931-932, 934, 1047, 1056
Draugen går iland (filmmanuskript) 254-255
Drift (refuseret manuskript) 36, 37
“Drivved” (se også “Paa Søen igen”, “Storm over Atlanteren”) 403, 850 / Kap.
12 n. 34
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“Dronning Dina av Jordan” 930, 1015-1016
“Drøm, slektserindring, instinkt” (se også “Drømmens gjenferd”, “Vår første
bevissthet”) 204, 208, 457, 478-485, 486, 873 / Kap. 8 n. 4; kap. 12 n. 31;
kap. 14 n. 56
“Drømmen om et Pindsvin” (se også “Et ulykkeligt pindsvin”) 436-438 / Kap.
14 n. 13
“Drømmen om pornografien” 946
“Drømmens gjenferd” (se også “Drøm, slektserindring, instinkt”, “Vår første
bevissthet”) 478, 482-485 / Kap. 12 n. 31; kap. 14 n. 54, 61
“Du skal ikke stjele” 968, 1017 / Kap. 16 n. 30
“Du spør -” 439-440, 446
“Dumhetens opprør” (se også “Blod og ære”, “30 juni”, “Herrefolk”) 297-298,
300 / Kap. 12 n. 27
Dybfest, Arne 55
“Dyr og menneske” 930 / Kap. 17 n. 85
“Dyrskuet” Kap. 14 n. 33
“Døden går forbi” 1065, 1066, 1074
Dødens agenter 372, 486, 506-509, 1023 / Kap. 9 n. 22
“Dødsstraff” 826, 827
“Dårlig mord” 736 / Kap. 17 n. 3

“East Coulee” 291-292, 315, 318-319 / Kap. 12 n. 2, 33
“Edgar Allan Poe igjen” 460, 759
“Efter dommen” Kap. 18 n. 2
“Efter Krigen” 66, 1116
“Efterdönning” Kap. 12 n. 53; kap. 14 n. 31
“Eftermæle” 276 / Kap. 12 n. 3
Efterskrift til “En flyktning krysser sitt spor” 68, 146, 148, 198, 210-211, 214, 453455, 457, 495, 500, 501, 506, 510, 600-601, 706, 1077, 1106, 1110, 1111, 1116
/ Kap. 9 n. 22; kap. 12 n. 64; kap. 13 n. 17; kap. 14 n. 1, 33, 73
Efterskrift til et Forfatterskab (planlagt bog) 309
“Ei bok av Aksel Sandemose” (af Einar Økland) Kap. 14 n. 40-41
“Eksperter og realister” 379, 838
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“Elskende par” 791, 862-863, 866, 1014, 1047, 1050, 1054 / Kap. 17 n. 79; kap.
18 n. 59
Elskovskampen (refuseret manuskript) 37
“Elven” (se også “Ut i verden”) 47-51, 125, 134, 544, 686, 696, 853, 854, 1109, 1112
/ Kap. 7 n. 5; kap. 9 n. 18; kap. 15 n. 16
Emigrant (forløber for Det svundne er en drøm) 651, 667, 697-698
“Emigrantens Start” 174, 295, 306-307, 317 / Kap. 12 n. 1, 39
emigration 38, 171, 208-209, 225, 281, 306-311, 642, 987-988
“En analysetime” (se også “Har nordmænd sjæl?” og “”Hans munn
driver ham fram”” (kapitel i Felicias bryllup)) 505, 800-806, 1058, 1062 / Kap.
17 n. 47-48; kap. 18 n. 2, 69
“En annen låt” 1019-1020, 1021
“En avis” 376, 455, 495-496, 501 / Kap. 14 n. 71, 73
“En avsport ungdom” 974 / Kap. 18 n. 21
“En biskop på vingene” 849 / Kap. 17 n. 69
“En bok om dyr” 750, 752
“En by i Jylland” (se også “J.P. Jacobsens By”, “Tisted”) 451 / Kap. 17 n. 72
“En dag i oktober” se “Sigurd Hoel. Digteren og samtidshistorikeren”
“En debutant som kan skrive” Kap. 18 n. 8, 12
“En digter i polemik med sig selv” (af Johannes Væth) 338
“En diktende landsfiskal” 650-651
“En dikter krysser sitt spor” (af Jorunn Hareide) 255
“En Dolk i Ryggen” 63, 88, 97-98, 111, 447, 678
“En Dommer” 308 / Kap. 12 n. 41
“En død dikter” (se også “En som kom utenfor”) 786 / Kap. 12 n. 54; kap. 17
n. 39
En emigrant krysser sine ord (af Knut Gørvell) 699-700, 701, 704 / Kap. 8 n. 16;
kap. 16 n. 16, 45
“En farlig sjømann” (se også “Ballast”) 330, 400-403, 544, 770, 848
“En farmer holder flyttedag” (se også “Flytning paa Prærien”, “Billeder fra en
lang reise”, “Flyttedag”, “Alberta”) 303-305, 329 / Kap. 12 n. 37; kap.
14 n. 8
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“En flegmatisk natur” 952-953, 1017, 1019
En flyktning krysser sitt spor 39, 45, 54, 68, 80, 96, 97-98, 107, 122, 123, 131, 142,
144-145, 146, 176, 177, 179, 180, 196, 198, 201, 210, 212-214, 217, 218-219,
223, 235, 252-256, 261, 263-264, 266-267, 277, 294-295, 322, 326, 374, 376,
378, 384-396, 398-399, 404, 406, 414, 415, 417-418, 424-456, 458-460, 462,
463-464, 467, 469, 477, 478-482, 486, 490, 491, 492, 493, 495, 497-498, 502,
506, 510, 536, 538-541, 542, 543, 549, 563, 567, 570, 581, 583, 584, 596, 599601, 677, 684, 698, 705, 711, 757, 771, 792, 809, 824, 847, 848, 853, 854, 856,
857, 858, 861, 879, 887, 938, 940, 948, 951, 952, 956-962, 965, 968-969, 972,
974-976, 990, 1018, 1020, 1037, 1044, 1105, 1106, 1107, 1108, 1110, 1111,
1115, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121 / Kap. 6 n. 1; kap. 7 n. 15; kap. 8 n. 4,
8, 22; kap. 9 n. 4, 8, 11, 17, 22, 26, 31; kap. 10 n. 8, 15, 18, 24; kap. 11 n. 12,
17; kap. 12 n. 5, 11, 19, 53, 58, 64, 68; kap. 14 n. 6-10, 12, 14-15, 18-19, 21,
29, 31, 33-34, 59, 62, 64, 72; kap. 15 n. 5, 15, 17, 25-26, 32-33, 44, 63; kap.
16 n. 12, 46; kap. 17 n. 4, 31, 41, 54, 68; kap. 18 n. 10, 19, 21-22, 54; kap. 19
n. 1
“En flyktning krysser sitt spor” (artikel, trykt 1968) Kap. 15 n. 25
“En flyktning krysser sitt spor – 1933 och 1955” (af Jan Järnebrand) 431
“En fornem begravelse” 942 / Kap. 18 n. 5
“En fører i Cairo” 930, 1015
“En kald og stormfull vinternatt” 40-41 / Kap. 6 n. 4; kap. 15 n. 14
“En kam og en sukkertang” 843
“En kanadisk Præst” 284-285
“En Klovn i Paradis” 88, 676-679 / Kap. 16 n. 31-32
“En kritisk analyse af Varulvens kronologi” (af Claus Brenøe) 879, 1059 / Kap.
18 n. 63
“En kveld med ingenting” 614
“En lykkelig mann” (se også “Den glade mann”, “Lykken”) 326-327, 328, 332,
333
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“En lyktemann” 612
“En mann ved navn Hallesby” 859-860, 1046, 1053
“En misdæder” 746, 761
“En Morsingbo, jeg ikke traf” 284-285
“En ny mann forteller” 750-751 / Kap. 17 n. 13
““En opsat Steen paa Vintervei-aasen”” 827-828 / Kap. 12 n. 67; kap. 16 n. 5
En palmegrønn øy 201-202, 468, 561, 651, 761, 774, 814-820, 944, 1107, 1112, 1114
/ Kap. 7 n. 4; kap. 12 n. 53, 58; kap. 17 n. 55-56
“En pige gaar til Canossa” 316-318, 322
“En psykiaters fantasier” 944-945
“En psykoanalytisk tilnærming til Tjærehandleren – metodeproblemer og lesningsforslag” (af Petter Aaslestad) 707-708 / Kap. 16 n. 52-53
“En romantiker” Kap. 14 n. 23
“En rytter på prerien” (se også “Saskatchewan”, “Billeder fra en lang reise”,
“Hesten”) 290-291, 329
“En Rømningsmand” 93, 222-223, 413
“En røst fra underverdenen” 948-950, 952, 977, 1048, 1050, 1055-1056 / Kap.
18 n. 14, 35
En sjømann går i land 68, 71, 87, 90, 92, 93, 140, 164-165, 196, 198, 201, 215, 219221, 224, 235, 256, 263-264, 266, 277, 285, 286, 288, 316, 318, 319, 322-325,
334, 336-337, 381-384, 394, 399, 403, 413-430, 434, 448, 458, 464, 490, 495,
500, 600, 605-607, 690, 691, 757, 807, 879, 989, 990, 1106, 1110, 1112, 1120
/ Kap. 9 n. 22, 28; kap. 10 n. 9; kap. 11 n. 15; kap. 12 n. 42, 53, 58, 62, 64,
66, 68; kap. 13 n. 19; kap. 14 n. 4, 8-9, 13, 18; kap. 15 n. 13, 26, 32-33, 65,
71; kap. 18 n. 43
“En skipperhistorie” 221-223, 399
“En som kom utenfor” (se også “En død dikter”) 469
“En sykdomshistorie” 757-759, 943
En torpedo under arken se Mytteriet på barken Zuidersee
“En underlig Snegl” 374, 394
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“En vandrer får influensa” (se også “Redvers”, “Forkjølt reisende”) 273, 331,
332
“En veldig forfatter” 942 / Kap. 18 n. 5, 13
“En æreslønn på nært hold” 838
“En ødegård i Vestfold” 175-176, 1002-1003, 1058, 1062, 1072, 1078 / Kap. 17
n. 34; kap. 18 n. 88
“En åpenbaring i Spania” 444-445, 446, 976
“Ennu yngler det i skogen” 930
“Ennå fins det menn” (se også “Han skaffet sig en sønn”, “Guds finger”) 318,
324-325, 330-331, 332 / Kap. 12 n. 53
enquetesvar i Kvinnen og tiden 763-764, 766, 768
“Ensomhet” (Årstidene hefte 1; se også “Den ytterste strand”) 200-201, 469, 674,
826, 841-842 / Kap. 17 n. 60
“Ensomhet” (Årstidene hefte 2) 828
“Ensomhet” (forord til 6 noveller og fællestitel for samme i Årstidene hefte 3)
791, 835 / Kap. 16 n. 3
“Ensomhet og fellesskap” (af Gunnvald Eldevik) 698-699
“Enten – eller” 1029
epistler i Aktuell 779, 925-1043, 1043-1080 passim, 1107, 1108, 1115, 1117, 1120,
1121 / Kap. 18 n. 2
“Er vrøvl psykoanalyse?” 486
Erling fra Rjukan (planlagt bind i trilogi) 202, 925, 1068 / Kap. 18 n. 1
Erlingvik 197-198, 782, 952 / Kap. 16 n. 10; kap. 17 n. 36
“Ernst Orvil” 750
Espen Arnakke og hans verden (af Einar Eggen) 393, 425-426, 430, 431, 432, 435 /
Kap. 14 n. 5, 8
“Et annullert drap i “Felicias bryllup” (af Asmund Lien) 545, 1057, 1058
“Et blått vann i urskogen” 842
“Et brev” 926, 991 / Kap. 17 n. 101
“Et geni som led skipbrudd – Edgar Allan Poe” 759
“Et korn i en halmstakk” 654
“Et liv i øl” 1022 / Kap. 18 n. 31
“Et Minde” 219-221, 375-376, 413, 977 / Kap. 8 n. 22; kap. 10 n. 22-23
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“Et minne” (= “Et Minde”) 413
“Et minne” (se også “Över gränsen”, “Over grensen”) 639-641, 653 / Kap. 16
n. 1
“Et mord i København” (se også “Møte med en vismann”) 982
“Et seminarisk unikum” (se også “Også et seminarium”, “Et år ved Gamaliels
føtter”) 669-674, 1118 / Kap. 16 n. 28
“Et Trøstens Brev til en beundrerinne med litterære ambisjoner” 327, 616, 739 /
Kap. 14 n. 77; kap. 15 n. 25; kap. 17 n. 7
“Et ulykkeligt pindsvin” (se også “Drømmen om et Pindsvin”) 438
“Et øjeblik i Audun Hamres liv” (af Erik Hesselager) Kap. 16 n. 59
“Et år ved Gamaliels føtter” (se også “Et seminarisk unikum”,
“Også et Seminarium”) 134-135, 666, 669-674, 797-799, 824, 826, 842, 997, 1114,
1116, 1118 / Kap. 16 n. 28-29; kap. 17 n. 68
Etlar, Carit 847 / Kap. 17 n. 68
“Ett äventyr på Newfoundland” se “En Klovn i Paradis”
“Evig eies kun det tapte” Kap. 17 n. 83
“Eyvind Johnson” 757

Fager er lien, sae Gunnar (romanprojekt fra 1920’erne) Kap. 6 n. 3
“Fallet Harald Bergstedt” 658-659
“Fantastene” 942, 972
Far er død (refuseret manuskript) 698 / Kap 16 n. 44
““Far hen, o Sjæl med den milde Vind”” 127-128, 938-939, 980 / Kap. 9 n. 17;
kap. 18 n. 9-10
“Farvel til lusene” 174, 510
“Fattige Folk paa Rejse” Kap. 8 n. 5
“Fattige i ånden” 749 / Kap. 12 n. 41
“Feber” 55, 57-58, 59-80 passim, 94, 1118
“Feber og vin” 423, 930, 1013, 1014-1015, 1019, 1021, 1061, 1071, 1078 / Kap.
18 n. 42
“Felicia försvann, kan någon säga hur?” (af Ruth Jørholt) 881-885, 1068 / Kap.
15 n. 69
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Felicias bryllup 52, 96-97, 110, 151-152, 176, 202, 264, 330, 366-367, 376, 404, 431,
455, 474-478, 504, 545, 549, 553-556, 567, 583, 640-641, 645, 647, 652, 653,
675, 706, 735, 757, 767-768, 775, 804-806, 845-846, 876, 881-882, 889, 890,
925, 926, 950-951, 952, 953-955, 967, 970, 972, 977, 1015, 1045, 1056-1080,
1107, 1111, 1115 / Kap. 8 n. 13; kap. 12 n. 21; kap. 14 n. 36, 60, 75; kap.
15 n. 41, 69; kap. 16 n. 2, 10; kap. 17 n. 34, 49, 56, 85-86, 93, 96; kap. 18 n.
62-81, 83-85, 87-90
“Fem bøker på en øde ø” 414 / Kap. 14 n. 17
“Fem og tredve år” 939-940 / Kap. 7 n. 14
Fesjå 494-506, 822-823, 849, 990, 1111 / Kap. 17 n. 47
hefte 1 495, 496-501, 807
hefte 2 495, 501-502
hefte 3 502-504
hefte 4 504-506, 825
“Fesjå” (polemik med Trygve Braatøy) 485, 487, 499
“Festlige postkort fra Telegrafverket” 999 / Kap. 18 n. 6, 38
“Fingerbøllet” se sørlandsbrev 19/4 1947
“Fire kuler....” Kap. 10 n. 11
“Fiskaren och fjärrskådaren” Kap. 12 n. 68
“Fjellene venter” 753
“Fjern sommer” (se også sørlandsbrev 12/11 1949 og “Lykkelige barndom”)
794-797
“Fjärilsbulletin II-III” 650 / Kap. 9 n. 11
“Flammene” 949, 1001, 1047, 1053
“Flere slags plimsollere” 990 / Kap. 17 n. 3
flodmotivet 47-52, 80, 686, 953
“Fluene summer” 125, 134, 686-689, 691, 694, 696, 986-987, 1119 / Kap. 16 n.
38-39
“Flukten fra Barbados” (se også “Urolige hjerte”) 586-588, 854-855, 1113
“Flukten fra nesten ingen ting” (se også “Jul 1916”, “Ungdom”, “Forfølgelse”,
“Skjebne II”) 603-605, 677 / Kap. 7 n. 3; kap. 8 n. 15; kap. 13 n. 12; kap.
14 n. 2
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“Flygtningen” se “En Rømningsmand”
“Flyktingen i rättssamhället” 648
“Flytning paa Prærien” (se også “En farmer holder flyttedag”,
“Billeder fra en lang reise”, “Flyttedag”, “Alberta”) 302-304, 315, 329 / Kap. 14
n. 8
“Flyttedag” (se også “Flytning paa Prærien”, “En farmer holder flyttedag”,
“Billeder fra en lang reise”, “Alberta”) 305, 331, 333, 334
“Folkedemokrati” 826
“Folkrevyen Skandias medarbetargalleri” 53-55, 80, 1118
“For Fredens Skyld” 368
“For lenge siden” 929, 980-981, 982 / Kap. 18 n. 26, 57
“Forfatter og forlegger” 256, 334, 502, 508 / Kap. 12 n. 41; kap. 14 n. 69; kap.
15 n. 5; kap. 17 n. 70
“Forfatter-Kaar” 378
“Forfølgelse” (se også “Jul 1916”, “Ungdom”, “Flukten fra nesten ingenting”,
“Skjebne II”) 603 / Kap 15 n. 61
“Forført” 497
“Forkjølt reisende” (se også “Redvers”, “En vandrer får influensa”) 273, 321,
328, 332, 333, 334
“Forlis” 88, 98, 111, 143, 180, 248
“Forord” (af Sigurd Evensmo; i Bakom står hin onde og hoster så smått) 1031-1032
“Forord” (Dans, dans, Roselill -) Kap. 17 n. 101
Forord (Sandemose forteller) 330, 541, 614
“Forord” (af Johannes Væth; i Som et neshorn med hjernebetennelse) 583 / Kap.
15 n. 22
“Forord til boken om Janteloven” (En flyktning krysser sitt spor, 1955-udg.) 599600, 1115
“Forspilte dager” 461, 748 / Kap. 17 n. 13
“Forsvaret” 368
“Fortapelse” 675 / Kap. 7 n. 18; kap. 15 n. 26, 56
Fortellinger fra andre tider 451, 551-552, 612-616, 848 / Kap. 15 n. 15, 77; kap. 16
n. 11
“Fortiden sendt som fraktgods” se sørlandsbrev 18/5 1946
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Fortællinger fra Labrador 37, 45, 59-63, 80, 87-112, 121, 127, 137, 141, 143, 166, 180181, 197, 205-206, 208, 209, 210, 215, 534, 570, 597, 677, 939, 978, 981, 1109,
1112, 1119 / Kap. 7 n. 9; kap. 8 n. 2; kap. 9 n. 7, 16; kap. 12 n. 41, 58; kap.
14 n. 27, 69; kap. 17 n. 23
“Forvendthedens djævel” (af Hanne Dalgaard Sejersen) 699
“Fra Belle-Isle til Montreal” (se også “Billeder fra en lang reise”) 205, 277-280,
329 / Kap. 12 n. 2, 6
“Fra Limfjorden til Borobudur” (se også “Mannen fra Jungelen”) Kap. 10 n. 18;
kap. 16 n. 1
“Fra Newfoundland” 329, 398-399 / Kap. 9 n. 25; kap. 10 n. 8
“Fra Sct. John’s til San Juan” 581-586 / Kap. 15 n. 23
Fra Skovenes Land (refuseret manuskript) Kap. 14 n. 27
“Fra Slave til Minister” 413 / Kap. 12 n. 24
“Fra vandreårene” 928, 976-977
“Fra ølbule til idrettsplass” 813
“Fragment av en selvbiografi” (1941) 129, 559, 664, 667, 850 / Kap. 9 n. 7, 20;
kap. 15 n. 7
“Fragment av en selvbiografi” (1948) se “Saga om Lisbet Bjørn-stad”
“Fredsfyrsten og krigsfyrsten” 490
“Frihetsbegrepet” 777-778
“Frimanden Benny Dessau” Kap. 13 n. 2
“Fuglene” 147-148, 968, 1002, 1047
“Fultons mytiske rejse” (af Anne Marie Sørensen) 534 / Kap. 10 n. 19
“Funksjon” 1003-1004
“Fædrenes Synd” 93, 143, 215-219, 222, 225, 428, 534, 1109 / Kap. 6 n. 2; kap.
10 n. 17-18, 20; kap. 14 n. 5
Fædrenes Synd (romanprojekt fra 1920’erne) se Satans Lænke
“Förord” (af Thaly Nilsson; i Nytt lys på Aksel Sandemose) 1027
“Først saa rendte -” 450
“Første dag på Santa Luzia” 557, 559, 561, 565, 575-576 /Kap. 8 n. 4; kap. 15 n.
23, 35, 42
“Første mai i Peterskirken” 864-866, 1014, 1035, 1047, 1050, 1054 / Kap. 17 n.
79
“Første skoledag” 970, 971-972
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“Galskapens utspring” se “- om galskapens utspring”
“Gamle Mands Ø” 557, 565, 576, 578-580, 597, 788 / Kap. 15 n. 43
“Gammel angst” 969, 971, 1044, 1046, 1078
“Gammel kjærlighet” 445, 446
“Gaupespor” 287-288, 999
“Geitost og gamle graver” 97, 330, 542, 543 / Kap. 14 n. 55; kap. 15 n. 6
Geniet spiller paa Redekam (refuseret manuskript) Kap. 12 n. 47
“Gjennom skyggenes dal” 639, 652, 675, 928
“Gjensyn” (Canada-tekst) 279-280, 331, 332, 544 / Kap. 12 n. 7
“Gjensyn” (udeladt kapitel fra September) 176, 324-325, 609612, 704, 711, 713, 871 / Kap. 15 n. 64
“Gjensyn med Jante” (se også “Andreas Markusson”, “Brev fra sør med hilsen
fra en kro i Himmerland”, “Høst i Himmerland”, “- om skjenking for
mindreårige”) 147, 479, 769-770, 787-797, 822, 824, 843, 1042 / Kap. 16
n. 40; kap. 17 n. 40-42; kap. 18 n. 90
“Gjensyn med Stockholm” 650-652, 787, 848 / Kap. 15 n. 54
“Gjerdesmutten” 842
“Gjøngehøvdingen” Kap. 8 n. 4; kap. 17 n. 13
“Glæde ved Mad” 452, 457-458
“Gode noveller” 747, 750
“Goethes katt” 981 / Kap. 17 n. 28
“Golgata” 741
Gry (refuseret manuskript) 36
“Grækerens Flytning” (se også “Den kjære familie”) 321-322, 413
“Græsløg” Kap. 16 n. 22
Grønbech, Vilhelm 173, 249-252, 481, 750
““Gråt mit elskede land!”” Kap. 15 n. 21
“Gud og menneske” 1037, 1039
“Guds finger” (se også “Han skaffet sig en sønn”, “Ennå fins det menn”) 318,
325, 328, 332, 333
“Guds vesle åkerlapp” Kap. 16 n. 27
“Guldhestens rejse – og andre spor i “Vi pynter os med horn”” (af Aksel
Haaning) 534 / Kap. 10 n. 19; kap. 14 n. 41
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“Gunder Gundersens Gjenferd” 704-706, 846 / Kap. 15 n. 13, 27; kap. 16 n. 5051
Gunder Gundersens gjenferd og rosene på Venhaug (romanudkast) Kap. 16 n. 51
“Gutten og hunden” 176, 710, 711-714
“Gutten som var dum” 438-439, 446
“Gå tilbake” (se også “Ånd og ånder” og sørlandsbrev 26/11 1949) 328, 332, 333
/ Kap. 12 n. 22

Hagerup, Inger Kap. 7 n. 22
Hallesby, Ole 859-860
Hambro, Carl Joachim 557, 677, 850, 991 / Kap. 14 n. 67; kap. 15 n. 21
Hamsun, Knut 390-392, 740
“Han gad ikke flytte sig” 289, 292-293, 294, 331 / Kap. 12 n. 22
“Han rev øret av en svenske” Kap. 18 n. 25
“Han skaffet sig en sønn” (se også “Ennå fins det menn”, “Guds finger”) 318319, 324-325, 331
““Hans munn driver ham fram”” (kapitel i Felicias bryllup; se
også “En analysetime” og “Har nordmænd sjæl?”) 804-806, 1056, 1070
“Har nordmænd sjæl?” (se også “En analysetime” og “”Hans munn driver ham
fram”” (kapitel i Felicias bryllup)) 505, 803-806
“Havets glade Hundehvalp: Springeren” 165, 170, 267
“H.C. Andersens hode” 819
“Hedre din far og din mor” 492-493
“Helenas undergång” Kap. 15 n. 54, 60
“Helge Ingstad” 737
“Helgeninne” 742
“Helle for Friheden!” 370
“Hellige stener” (se også “Nykøbing i Jylland også kalt Jante”) 146, 148, 201, 451
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“Helligånden og jomfru Maria” 1032
“Henry David Thoreau” 509 / Kap. 14 n. 77
“Her har du ditt liv!” 492
“Herr-fru-frøken” 666, 827
“Herrefolk” (se også “Blod og ære”, “30 juni”, “Dumhetens opprør”) 298, 328,
332, 333 / Kap. 12 n. 28
“Hertuginden af Wienerschnitzlen” Kap. 9 n. 34; kap. 12 n. 8
“Hesten” (se også “Saskatchewan”, “En rytter på prerien”, “Bille-der fra en lang
reise”) 280, 290-291, 331, 332, 333
“Hevnerens julekveld” 849
“Hilsner til Henrik Pontoppidan paa 70 Aars Dagen” 937 / Kap. 17 n. 28
“Hilsner til Tom” se “Til artisten og skaperen”
“Historien om Hans Hansen” 319
“Historien om Merete” Kap. 10 n. 18
“Historien om Olav Tvillingsprøite” 440-442, 446
“Historisk roman” 573, 760
historiske romaner 738, 759-762, 816, 818 / Kap. 17 n. 68
“Hjem til Danmark” 288, 293-294 / Kap. 12 n. 19
“Hjem uten hank” 931 / Kap. 17 n. 74
“Hjemkomst” 1001-1002, 1018-1019, 1047
“Hjemløse Fugle” 37, 38-39, 42, 143, 751, 1041, 1118 / Kap. 6 n. 3
Hjortnæs, Simon 284-286, 287, 311, 338 / Kap. 12 n. 15-16
Hjortø, Knud 750 / Kap. 17 n. 14
Hoel, Sigurd 487, 502-504, 664, 823, 855-857, 990-991 / Kap. 8 n. 2; kap. 10 n.
9; kap. 14 n. 67, 71; kap. 17 n. 28, 77; kap. 18 n. 14
Holberg, Ludvig 766, 926, 929
Holt, Kåre 761
Horns for Our Adornment (eng. overs. af Vi pynter oss med horn) 564
“Hosekræmmeren” 852 / Kap. 17 n. 71
hulemotivet 124-128, 172, 691, 841
“Hulemotivet hos Aksel Sandemose” (af Asmund Lien) 431 / Kap. 9 n. 6
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Register

“Hun som skjøt sin fjerde mann” (kapitel i Felicias bryllup; se også “Dagens
historie”, 8/7 1937) 549, 553-556, 757, 1056, 1074-1077, 1109 / Kap. 18
n. 72, 90
“Hundreårsdagen” 1008, 1046, 1050 / Kap. 18 n. 35
“Huset i mørkret” 662
“Hvem var Falsen?” 842
“Hvepsen” Kap. 12 n. 29; kap. 14 n. 15
“Hverdagskunst” Kap. 17 n. 28
“Hvor går grensen for sinnssyke?” 1032, 1041
“Hvorfor jeg har skrevet om litteratur” 665, 743-744, 749, 826, 827
“Hvorfor skriver ikke Hanne?” 860-862, 1047, 1054 / Kap. 17 n. 78
“Hvorfor tilstod de?” Kap. 18 n. 5
“Hymne til Halmstad” 39-41, 110, 968
“Hysterikere og Sentimentale” 397 / Kap. 13 n. 17
“Hästtjuvar” 679-681 / Kap. 16 n. 33
“Hævnen er sød” 222, 399
“Høg over Høg” 62-63, 88, 98-99, 100, 107, 111, 447, 677-678 / Kap. 8 n. 15; kap.
16 n. 32
“Høst i Canada” (se også “Billeder fra en lang reise”) 281-282, 329 / Kap. 12
n. 2, 49
“Høst i Himmerland” (se også “Gjensyn med Jante”) 787-790 / Kap. 17 n. 75
“Høstlig invasjon” 1005
“Høstnatt” 469, 686, 689-691, 827 / Kap 16 n. 40
“Høststormen” 1002
Høyt på en vinget hest (af Jorunn Hareide) 91, 159-160, 167, 168, 172, 196, 198, 221,
338, 415, 417-418, 425, 430, 431, 435, 439, 478, 479, 534, 566, 596, 608, 685,
699, 701, 778, 808-809, 812-813, 815, 879, 890, 968, 1057, 1058 / Kap. 8 n.
9; kap. 9 n. 33; kap. 14 n. 8, 18, 41, 50; kap. 15 n. 19, 42, 47, 49; kap. 17 n.
99; kap. 18 n. 86

“I Canada skal du æde dit Brød i dit Ansigts Sved” Kap. 12 n. 34
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“I denne natt...” 659-660, 691 / Kap. 16 n. 3
“I Egyptens land” 930, 1015, 1016
“I frihetens bur” Kap. 15 n. 27
“I Livets Korridor” 64-65, 125, 130-137, 145, 180-181, 223, 376, 671, 757, 817,
1109, 1118 / Kap. 9 n. 9; kap. 11 n. 14
“I Loglinen” 145-148
“I lust och nöd” (se også “Til døden skiller oss”) 854, 1000
“I ny og ne” 605
“I Pennsylvanien” 281, 283, 306 / Kap. 12 n. 2, 15
“I Saksen” 197, 202-203, 341-342
“I samme båt” 639-641, 994, 1060 / Kap. 18 n. 62
“I Skoven” 51, 198
Ibsen, Henrik 133, 149, 745-746 / Kap. 9 n. 6
“Ibsens ufuldendte” 745-746 / Kap. 17 n. 75, 79
“Ihjältrampad av en gåsflock” Kap. 17 n. 50
“Ikke alle Sørøvere endte i Galgen” 819
““Ikke bare etisk forkastelig men en forbrytersk handling”” 832-833
incest/incestønske 122, 201, 217-218, 225, 257, 322, 426, 428-429, 463, 543, 545,
685, 792, 809, 947-948, 968 / Kap. 9 n. 31; kap. 10 n. 19; kap. 14 n. 6; kap.
15 n. 32
Inferno (planlagt bind i trilogi) 202, 638, 652, 653, 925, 994, 1068 / Kap. 18 n. 85,
87
“Ingen sommer” 736-737, 752
“Ingen spor” 738 / Kap. 17 n. 32
“Injurier og kendsgerninger” Kap. 14 n. 10
“Insektstater” 752 / Kap. 7 n. 21
insemination 506, 828-835 / Kap. 17 n. 61
“Inspirasjon” 374
inspiration 373-374
“Introduction” (af Christopher Hale; i eng. overs. af Ross Dane) 338-339 / Kap.
12 n. 66
Italien 862-863, 864-866, 1013-1015
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“J.P. Jacobsens By” (se også “En by i Jylland”, “Tisted”) 451 / Kap. 17 n. 72
“Jakten på en apekatt” (se også “Sannheten om en rottejakt”) 538, 850 / Kap.
15 n. 4, 49; kap. 17 n. 12
“Jante eller Anarki” (af Erik M. Christensen) 431-432
Jantelov og -mentalitet 42, 53, 106, 123, 130, 144, 175, 176, 297, 307, 370, 374, 418419, 429, 448-449, 492, 510, 752-753, 762, 771, 793-794, 834, 969, 980-981
Janteloven (af Ole Storm) 36, 254-255, 415, 583, 786, 803, 822 / Kap. 10 n. 9, kap.
11 n. 18; kap. 12 n. 4, 13, 43; kap. 13 n. 21; kap. 14 n. 67; kap. 17 n. 77; kap.
18 n. 30
“Jeg har vondt både her og der, og selv er jeg ikke frisk heller” (se også
“Medicinmænd”) 319-320
“Jeg kaster perler” 827
Jens Nordhammer 130-133, 221, 253-254, 481, 1118 / Kap. 9 n. 8; kap. 11 n. 14
Jensen, Johannes V. 80, 87, 109, 127, 130, 203, 315, 432, 760, 792, 800, 938-939 /
Kap. 8 n. 1-2; kap. 9 n. 14, 17; kap. 12 n. 11; kap. 14 n. 11, 65, 69, 75; kap.
16 n. 28; kap. 17 n. 28, 77, 85
“Jernet som symbol hos Aksel Sandemose” (af Tom Øivind Kristensen) Kap. 14
n. 28; kap. 17 n. 57
“Jesus Messias” 202, 1040 / Kap. 18 n. 50, 52
“Joe Batts Arm” 126, 557, 564, 565, 576-578, 1112 / Kap. 15 n. 23, 43
“Johan Borgen” 665 / Kap. 17 n. 2
“Johan Scharffenberg og Erasmus Montanus” Kap. 17 n. 5
“Johan Simensen” 461, 748
“Johan Vogt” 935, 937, 941-942
“John P. Marquand” se “Mitt navn er Henry Pulham”
Johnson, Eyvind 492
“Jubelrop for det du ikke vet” 1033-1034, 1041
“Juden i Danmark” 490
“Jul 1916” (se også “Ungdom”, “Flukten fra nesten ingen ting”, “Forfølgelse”,
“Skjebne II”) 601-605, 616, 639, 680, 843, 974, 976, 1113, 1120 / Kap. 9
n. 17; kap. 13 n. 12; kap. 14 n. 37
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“Julemorgen” (se også “Vinter og Vaar”, “Da våren kom en julemorgen”,
“Billeder fra en lang reise”, “Tidig vår”, “Tidlig vår”) 300, 301, 331, 332,
333, 334, 547 / Kap. 12 n. 30
“Jumbo” 176, 383, 392-393, 395
“Jægere” 88, 95-96, 111, 253 / Kap. 10 n. 18
“Jørgen Bukdahl” (1925) 661
“Jørgen Bukdahl” (1945) 660-662
Jørgensen, Johannes 56

“Kabale” Kap. 10 n. 12
“Kaffe hos guvernøren” Kap. 15 n. 52
“Kaj Munk” 750 / Kap. 17 n. 13
“Kamerat-Ægteskab” 405 / Kap. 15 n. 33
“Kampen om språket” Kap. 16 n. 27
“Kappløpet i grisebingen” 992-993 / Kap. 18 n. 2
“Karusell-sveiveren Arnström” 979 / Kap. 18 n. 24
“Keiserens nye klær” 749, 751 / Kap. 17 n. 17
“Kikkeren og seeren. Om synets metafor i Aksel Sandemoses Varulven” (af Steen
Klitgård Povlsen) 893-894, 1068
“Kimsing” 666, 848
“Kinokvelder 1911” 928, 971, 972-973 / Kap. 12 n. 19
Kipling, Rudyard 39 / Kap. 10 n. 24-25; kap. 15 n. 8
“Kirken og minefeltet” 979, 1020
“Kjærlighet er mange ting” (se også “Lucy”) 88, 99-101, 678, 687
“Kjærlighet og hat” (af Trygve Braatøy) 487 / Kap. 10 n. 9, 434
“Kjærlighet og tyfus” 40-41, 963, 964, 974, 977 / Kap. 6 n. 4; kap. 18 n. 23
“Kjærlighet og verdi i Aksel Sandemoses roman Varulven” (af Ivar Havnevik)
887 / Kap. 17 n. 91, 94-95, 98, 105; kap. 18 n. 63
“Kjærlighet som dreper” Kap. 10 n. 11
“Kjærlighetsrittet i Varulven” (af Jostein Soland) 608, 879-880
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“Kjøp norske frimerker” Kap. 18 n. 38
Kjørkelvik 126-127, 147, 592-593, 595, 647, 778-797 passim, 827, 837-842, 927-931,
997, 998-1013, 1079, 1117 / Kap. 10 n. 3; kap. 18 n. 36
klabautermand 95, 130, 143, 175, 222, 235-267 passim, 293, 448, 481, 717, 1105,
1120 / Kap. 18 n. 28, 86
“Klabautermanden” (novelle) 222, 235-237, 399
Klabautermannen (roman, 1932) 42, 66, 105, 110, 137, 163-164, 181-182, 235, 240,
241, 246, 249-253, 255-267, 414, 492, 538-540, 701, 716-717, 944, 990, 1106,
1108, 1118, 1119, 1120 / Kap. 7 n. 4; kap. 9 n. 22; kap. 11 n. 19-20; kap. 14
n. 1, 8; kap. 15 n. 5; kap. 16 n. 59
“Klabavtermanden” (kronik) 222, 235-239, 247, 250, 251, 252, 267 / Kap. 7 n.
13,
Klabavtermanden (roman, 1927) 65-66, 105, 106, 110, 137, 164, 167, 198, 222, 235252, 255-263, 267, 335, 415, 534, 538-540, 579, 1106, 1108, 1119 / Kap. 7
n. 4, 11; kap. 9 n. 22; kap. 10 n. 22; kap. 11 n. 1-2, 5, 7-8, 16
“Knud Andersen” Kap. 10 n. 25
“Knuste ruter og kontakt” 469 / Kap. 14 n. 16
“Kollektiv ensomhet” 468-470, 472, 835
Kollisioner (af Anna Forssberg Malm) 894-895
“Konduktøren” 846-847
“Konge av Sverige” 214
“Konge eller president” 371, 1029-1031
““Konkurransen, sammenlikningen, er mannens ulykke”” (af Hilde
Holmesland) 405, 834-835
“Konsentrasjonsleirene” 821
“Konsten att umgås med svenskar” 648-649
“Kontakt” Kap. 14 n. 16
“Kortevarer” 843
“Kranglefantene” 91-92, 974, 1047
“Kraojja” (se også “Mange slags rettferdighet”) 59-60, 61, 88, 101-104, 111, 143,
206, 215, 222, 341-342, 1120 / Kap. 7 n. 10,
“Kremmerne i templet” 1020-1021, 1039
“Krig” 414
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“Kriminalroman” 750 / Kap. 17 n. 4, 13
“Kriminalromanen” Kap. 14 n. 43
“Kringkastingen og en lytter” Kap. 8 n. 4
Kristensen, Tom 940-941 / Kap. 18 n. 11
“Kristin Lavransdatter og Varulven” (af Maria Schottenius) 891-892 / Kap. 17
n. 103
“Kritik – med Offerets Kommentarer” Kap. 17 n. 70
“Krutt, kuler og influensa” 322
“Ku, sau, gris og kenguru” 947 / Kap. 17 n. 87
“Kultur og demokrati” 380 / Kap. 18 n. 27
“Kulturen paa Prærien” 286, 307, 317, 324 / Kap. 12 n. 49
“Kunst og demokrati” 748 / Kap. 17 n. 8
“Kunstig inseminasjon” 832
“Kunstnerlønn” 379
kunstnerrolle og -romantik 373-374, 377-381, 406, 856, 886, 931-934, 978-982, 996
kunststøtte 378-381
“Kvinden i Ødemarkens Film” 207, 288
“Kvinnen du gav meg” se “Te Deum”
“Kærlighed og Penge” 208 / Kap. 9 n. 10
kærlighedshad 91, 94, 142
“Køn og skrift i Varulven – en “forskelsfeministisk” Sandemose-læsning” (af
Bolette Berliner) 51, 891-893 / Kap. 17 n. 104

“Landsmål og samnorsk” Kap. 16 n. 27
“Lang vandring” 974-976
Larsen, Alf 758-759 / Kap. 17 n. 20
“Lastebåt, vinter, Atlanterhav” 557, 558, 559, 560, 564, 568-569, 570 / Kap. 9 n.
25
“Legender” 505
“Lenket til skjebnen” 378, 933, 934 / Kap. 18 n. 5
“Litt samler-psykologi” se “Samleren og hans harem”
litteratursyn 496, 737-738, 740-744, 751, 762-769, 840, 856, 894, 934-937 / Kap.
17 n. 19
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“Litterære tyverier” 498-499
“Liv på landet” 756
“Livet paa Canadas Prærie” 295 / Kap. 12 n. 1, 23, 46
“Livsforvandling” 485, 486
“Livskunst” 755
“Livsløgn” 370
London, Jack 677 / Kap. 10 n. 25; kap. 14 n. 69; kap. 17 n. 77
“Lord Jim” 491-492 / Kap. 14 n. 68
“Lovsang over meg selv” 1004, 1005-1006, 1011 / Kap. 18 n. 36
“Lucy” (se også “Kjærlighet er mange ting”) 88, 99-101, 111 / Kap. 8 n. 10
“Luftstek og vindboller” 774
“Lykkelige Barndom” (novelle) 208-209, 225 / Kap. 15 n. 1
“Lykkelige barndom” (epistel; se også “Fjern sommer” og sørlandsbrev 12/11
1949) 371, 794-797, 928, 1023
lykkemand-nidding-motiv 45, 90, 95, 170, 173, 249-267 passim, 338-339, 448, 481,
717, 933-934, 1105, 1120 / Kap. 9 n. 33, kap. 11 n. 13, 16; kap. 14 n. 69;
kap. 18 n. 86
“Lykken” (se også “Den glade mann”, “En lykkelig mann”) 326-327, 331, 332,
547
“Lyng og Haugland” 1026-1027, 1028
“Lysbringerens demon” Kap. 17 n. 8
“Lyset og skyggen” 978-979, 1047 / Kap. 18 n. 24
“Lyset som ble tent” 1012 / Kap. 18 n. 5

“Main Tickle” (se også “Det tapte paradis”) 558-559, 563-564, 582, 788, 864 /
Kap. 15 n. 24
“Makaonfjärilen” se “Agnes, min deilige sommerfugl”
“Makk og menneske” Kap. 18 n. 46
“Mandanerne var ikke blødsødne” 341, 413
“Mandanerne var ikke bløtaktige” 413
“Manden fra Assens” 508
“Manden fra Hulen” 64, 90, 104, 105, 120-124, 128-129, 130, 139, 173, 180-181,
223, 240 / Kap. 8 n. 2; kap. 9 n. 2, 7; kap. 15 n. 17; kap. 17 n. 77
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“Mange mot de få” 1037-1038, 1064, 1073 / Kap. 13 n. 2
“Mange slags rettferdighet” (se også “Kraojja”) 88, 103-104, 1120
Mannen fra Jante (af Espen Haavardsholm) 36, 435, 583, 638,
641, 657-658, 786, 791, 796-797, 803, 814-815, 822, 879, 889, 977, 1057-1058 / Kap.
10 n. 9; kap. 12 n. 19; kap. 13 n. 21; kap. 14 n. 8; kap. 15 n. 22; kap. 16 n.
8; kap. 18 n. 3, 14, 30, 41, 43
“Mannen fra Jungelen” (se også “Fra Limfjorden til Borobudur”) 827 / Kap. 16
n. 1
“Mannen, kvinnen og maskinen” 543
“Mannen og tiden” 855-857 / Kap. 14 n. 71; kap. 17 n. 28, 77; kap. 18 n. 34
“Mannen som ikke var fra Kongsvinger” 849
“Mannspersoner og underjordiske” 74-76, 843
“Marias bebudelse” Kap. 16 n. 12; kap. 18 n. 21
“Markus i bakrus” 1035-1037, 1040
Markusson, Andreas 769-770, 792
Marryat, Frederick 42, 145, 224 / Kap. 10 n. 25
“Marstal-Skonnerterne under Labrador” 143, 223
“Martin Andersen Nexø: Digte” Kap. 11 n. 3
“Materialisme og Aand” Kap. 13 n. 1
matriarkat 773-774, 818
“Matriarkat” 773-774, 818, 830 / Kap. 17 n. 26
“Matrosen gaar i Land” 63, 87, 88, 90-93, 95, 97, 111, 142, 143, 215, 223-224, 447
/ Kap. 8 n. 2, 7
“Med en møllestein om halsen” 775
“Med hodet i busken” 833
“Med møllestein om halsen” 968-969
“Medarbeidere i Magasinet” 452
“Medicinmænd” (se også “Jeg har vondt både her og der, og selv er jeg ikke frisk
heller”) 319
“Meg er så mødig” 738
“Mellem Bævere” 207, 225
“Mene tekel” 508
“Mennesker og høner” 757
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“Mera om Ole Rölvåg” Kap. 12 n. 60
Mikkelsen, Christian 274-276 / kap. 12 n. 3, 15
“Min husholderske fru Larsson” 996
“Min klassiske svoger” 413
“Min vise om Skamlingsbanken” Kap. 17 n. 25
“Minder om mennesker og mordere” se “Minner om mennesker og mordere”
(kapitel i Murene rundt Jeriko)
“Minner fra andre dager” 928, 953-964, 966, 974, 1014, 1120 / Kap. 11 n. 21;
“Minner fra Stockholm” 551, 652, 928
“Minner om mennesker og mordere” (kapitel i Murene rundt Jeriko; se også
“Andre årtusener”) 869-873, 1044, 1053 / Kap. 17 n. 84
“Misbruk av alkohol, melk og vann med saltpastiller” 926-927, 996, 998, 10171018 / Kap. 14 n. 46, 49
“Misbruk av sterke saker” 1018, 1010
“Misery Harbor” (af Johannes Væth) Kap. 18 n. 16
“Misforståelse” 951
“Misfosteret” 615-616
“Mitt navn er Henry Pulham” 770-772, 848 / Kap. 17 n. 24
“Mod Halleys komet” 1044, 1046 / Kap. 17 n. 87
“Moderne krig” 1029
“Mold og makter” 747
“Monrad Norderval” 1021
“Morderjakt” 214, 687, 983-987, 998, 1118-1119
“Morderpsykologi og hvetepriser” (af Willy Dahl) 420-422
“Mordet i Gæjesgæje” 615, 819 / Kap. 18 n. 25
“Morgenstund” 988, 1005
“Morsingbo kontra Thybo” 452 / Kap 15 n. 25
“Mortensen” 497
“Mot frostnettene” kap. 15 n. 47
Murene rundt Jeriko 51, 76, 91-92, 135-137, 147, 199-200, 202, 322, 376, 377, 402403, 405, 456, 493, 735, 746, 761-762, 782, 791, 799-800, 854, 856-866, 869873, 895, 925, 926, 945, 950, 951, 955, 966-967, 969, 977, 979, 988, 1001,
1009, 1028, 1038-1039, 1043-1056, 1078, 1079-1080, 1107, 1108, 1115, 1116,
1118 / Kap. 8 n. 9, kap. 9 n. 13-14; kap. 10 n. 3; kap. 12 n. 53; kap. 13 n.
4-5; kap. 14 n. 72; kap. 15 n. 37; kap. 17 n. 46, 67, 79, 84, 87; kap. 18 n. 14,
20, 23, 28, 34, 54, 58, 60-61; kap. 19 n. 1
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“Murene rundt Jeriko” (epistel) 1040 / Kap. 18 n. 54
“Murene rundt Jeriko: Minnebok, selvbiografi eller sorgarbeid?” (af Jorunn
Hareide) 863, 866, 1043 / Kap. 18 n. 54, 60
“Mytedikteren Aksel Sandemose” (af Yngvar Ustvedt) Kap. 10 n. 3
Mytteriet på barken Zuidersee (En torpedo under arken) 47, 137-138, 143, 149-163,
169, 181-182, 404, 447, 468, 534, 541, 701, 761-762, 925, 1076-1077, 1106,
1107, 1108, 1119 / Kap. 9 n. 21, 24-25; kap. 14 n. 8
Mænd fra Atlanten 39, 65-66, 90, 110, 125, 137, 163-182, 241-243, 247, 249, 250, 255,
257-258, 260-261, 267, 415, 462, 493, 502, 570, 944, 1108 / Kap. 8 n. 19;
kap. 9 n. 28-30, 33; kap. 10 n. 5
“Mænd fra Atlanten” (af Hilde Holmesland) 170
“Mænd fra Atlanten – Malstrøm” (af Moni Källström) 170 / Kap. 9 n. 33
“Mørke nætter” 1012
“Mørkeangst” 930, 1013-1014 / Kap. 15 n. 67
“Møte med Arne Dybfest og Sigbjørn Obstfelder” 396, 835-837 / Kap. 12 n. 11
“Møte med en helgen” 999, 1034-1035, 1063, 1073 / Kap. 18 n. 51
“Møte med en vismann” (se også “Et mord i København”) 367-368, 982
“Møte med Hannibal” (se også “Til orientering om Hannibal”) 667, 843 / Kap.
17 n. 57
“Møter du minnes” 41, 536-537, 928, 963-965, 966, 990, 992 / Kap. 15 n. 2-3;
kap. 18 n. 17, 23
“Må vi være her?” Kap. 13 n. 16
“Månenatt” 930, 999
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“Nasjonal vårfest” 301, 654
“Natten” 67, 273-274, 318
“Nattlig meditasjon” 1011-1012
“Nattravn” 930
“Natur og kultur” 754, 755, 759, 787, 807-808 / Kap. 17 n. 75 1/11 1947 Kap.
14 n. 12
navnetro 198-200, 240
“Navnløse fra Folket. Radiotelegrafisten” 123, 143
“Navnløse fra Folket. Skibsofficeren” 123, 143
“Nazismen og frelsesarmeen” 327, 489 / Kap. 7 n. 16; kap. 14 n. 69
“Nederlagets pilot” 737
“Negeren i Amerika” 755
“Nettene var så lange og lyse” 41, 445, 963 / Kap. 12 n. 11; kap. 18 n. 23
“Newfoundland” Kap. 9 n. 25
“Newfoundlendere” Kap. 9 n. 25
nidding se lykkemand-nidding-motiv
“943 sider” 736, 746-747
“Nini Roll Anker” 745, 749, 773
“Noen lenge oppsparte injurier” Kap. 17 n. 4
“Nordahl Grieg” Kap. 17 n. 13
“Norden” Kap. 16 n. 23
“Norge” 39, 129, 542-543 / Kap. 15 n. 6, 9
“Norges stemme” 653-654, 660
“Norske amasoner” 322-324, 414
“Norske arbeidsfolk og en justisminister” 821
“Nortons Forlovelse” 196, 320
Nova Scotia 309, 989-990 / Kap. 10 n. 18
“Novellekunst” Kap. 16 n. 23; kap. 17 n. 4
“Nybyggere i Alberta” 334-335, 336, 337 / Kap. 12 n. 64
“Nybyggere i Canada” 285, 405
“Nykøbing i Jylland også kalt Jante” (se også “Hellige stener”) 451, 614
Nykøbing og Jante (af Johannes Væth) 430
“Nytt navn” 747, 753
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“Nøkkelroman” 934-937 / Kap. 18 n. 8
Nørgaard, Lise Kap. 10 n. 1
“Når alle soler slokkes” 999
“Når de riktig tenker” 1022
“Når en avis utelukkende er forretning” 764-765, 766, 767, 768
“Når helter blir likvidert” 490
“Når Jeppe blir edru” 460-461, 1018
“Når ulykken er ute” 177-179, 267

Obstfelder, Sigbjørn 55, 395-396, 835-837 / Kap. 12 n. 11
“Odd Hølaas” Kap. 16 n. 25; kap. 17 n. 13
“Offentlig eiendom” Kap. 18 n. 31
“Også et Seminarium” (se også “Et seminarisk unikum”, “Et år ved Gamaliels
føtter”) 131, 667-674, 718, 1114, 1118
“Om Aksel Sandemose: Murene rundt Jeriko” (af Erik Hesselager) 1043 / Kap.
9 n. 14; kap. 18 n. 54, 61
“Om Aksel Sandemose og Kjørkelvik” (af Thorleif Skjævesland) Kap. 18 n. 3
“Om andre folks navn” 666
“Om autoritet” 665, 748
“- om begrepet samtid” 822
“- om degenererte klesplagg” 821
“Om den misstänkte stären” Kap. 9 n. 20
“- om døgnet og året” 821
“- om et lys i nattemørket” 820
“- om et vellykket eksperiment” 199
“- om galskapens utspring” 797, 843, 972-973 / Kap. 12 n. 19; kap. 15 n. 57
“- om kontakt” 821 / Kap. 18 n. 38
“- om modige menn” 820-821 / Kap. 17 n. 11
“Om natten min lengsel på stormene rir...” 54, 541, 544
“Om Newfoundlands Bæver” Kap. 8 n. 10
“- om polemiske trykkfeil” 821 / Kap. 12 n. 42
“Om Sandemoses læreår” (af Johannes Væth) 36, 791 / Kap. 9 n. 15; kap. 14 n.
31; kap. 18 n. 10
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“- om skjenking for mindreårige” (se også “Gjensyn med Jante” 793, 822
“Om språk” Kap. 16 n. 26
“- om tre generasjoner” 822
“Om å leve i sitt eftermæle” Kap. 14 n. 49
“Om å vinne freden” Kap. 17 n. 19, 21
“Om å være menneske” 1039 / Kap. 18 n. 55
“Omkring “En flyktning krysser sitt spor”” (af Johannes Væth) 387, 430, 478 /
Kap. 11 n. 18; kap. 14 n. 19, 61
“Omstyrteren” 369
“Opfordring til dans” 486
“Oppreisning for skomakere” 943
“Opprøret mot Jante” (af Asmund Lien) Kap. 14 n. 29
“Oppskrift på ål” 848
“Oppvåkning” 1002, 1065, 1074, 1078 / Kap. 17 n. 85
“Ormen i lyngen” 971 / Kap. 17 n. 87
“Oslo er neste havn” 294, 596-599, 843, 854 / Kap. 15 n. 22, 58
“Osmundsen” Kap. 15 n. 55
“Over grensen” (se også “Et minne”, “Över gränsen”) 639, 843 / Kap. 16 n. 1
“Overtro” 747-748
“Overtro om lærdom” 768

“Pappa, vet du jeg er våken...” 543
“Paranoia erotica” Kap. 15 n. 26, 61; kap. 18 n. 6
parapsykologi 176, 291-295, 325, 342, 611-612, 711-714
“Pasjon i Nova Scotia” Kap. 10 n. 18; kap. 14 n. 8
“Pedersens Forvandling” 174, 309, 311-312
“Perspektiver” 989-990 / Kap. 14 n. 8
“Peter Egge” 740-741
petitjournalistik 548-549, 820-822, 1111-1112 / Kap. 17 n. 58
“Pigen fra Newyeartown” 208
“Piggtråds-fabrikanten” 614-615
“Piken fra Newyeartown” 414
“Piraten og sauelorten” 820 / Kap. 15 n. 23
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“Pirater i Biscaya” (se også “Den gode jord”) 844-846, 1065, 1078 / Kap. 17 n.
67; kap. 18 n. 20
“Planteren fra Guatemala” 842
Poe, Edgar Allan 460, 657, 697, 699, 750, 751, 759 / Kap. 10 n. 21
“Pojken och hunden” se “Gutten og hunden”
politik 52-53, 54, 307, 366-373, 406, 443, 487-490, 493-494, 506-509, 510, 740-743,
776-777, 1023-1032
“Politiske Snobber” 368-369
Pontoppidan, Henrik 855 / Kap. 17 n. 28
pornografidebat 946-947
“Porten til Canada” 278, 280 / Kap. 10 n. 6
“Porto Rico” 581-586 / Kap. 15 n. 51
“Postale betraktninger” 999, 1007-1008
“Presten i Veilby” 850-852 / Kap. 14 n. 77; kap. 17 n. 28, 71
“Pretensjoner” Kap. 17 n. 13, 18
“Problembok” Kap. 17 n. 3, 9
“Program” se “En avis”
prostitution 402-403, 944-945, 977
“Prærien – for lenge siden” 313, 928, 983, 987, 988 / Kap. 12 n. 38; kap. 29
“Præriens Kvinder” 286-287
“Præriens Nat” 287, 314 / Kap. 12 n. 13, 18
“Præsten” 99, 373, 386-389, 393, 395
“Punktum” 832-833, 835
“Pølser i slaktetiden” Kap. 12 n. 43
“På dette skal du leve” Kap. 17 n. 9
“På digterhybel” (alternativ titel på “Diktarkärlek”) 44
“På fantesti” 847
“Paa Nattens Tærskel” 204 / Kap. 9 n. 9; kap. 14 n. 69
“På Pantecost River” 45-46, 47, 48, 80, 87, 90, 260, 686, 1109, 1118 / Kap. 7 n. 5;
kap. 9 n. 15; kap. 14 n. 2
“Paa Skovarbejde i Vest-Canada” Kap. 9 n. 16; kap. 12 n. 2
På sporet af Sandemose (af Johannes Væth) 148, 150, 156, 250-251, 338, 387, 430,
509, 762 / Kap. 9 n. 7, 27; kap. 11 n. 18; kap. 14 n. 19, 64; kap. 16 n. 19;
kap. 18 n. 16
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“Paa Søen igen” (se også “Storm over Atlanteren”, “Drivved”) 174, 403 / Kap.
17 n. 66
“På ærens mark” 1029 / Kap. 18 n. 48, 50
“Påske i Paris” 1015, 1016, 1040-1041 / Kap. 18 n. 56

“Racekamp” (se 30 juni”) 298 / Kap. 12 n. 25
“Radio-Indtryk fra en Boksekamp” Kap. 9 n. 17
“Radiotelegrafisten” se “Navnløse fra Folket”
“Ramses-templet” 930, 1015 / Kap. 18 n. 47
“Raseskvalp og maktutsvevelse” 327, 488-489 / Kap. 14 n. 65
“Raset som gikk” 666, 854
“Ravnene i Tower” 366-367, 370, 372, 982, 1063, 1073
“Redvers” (se også “En vandrer får influensa”, “Forkjølt reisende”) 273, 288,
321-322, 331
“Referat av et intervju” 742
“Refleksjoner på en båt” 614
“Regn” 377-378, 1005
“Reisa til Odessa” (se også “Slem historie om Odessa”) 551, 615
“Reise i Danmark” 1041-1043 / Kap. 18 n. 57
“Reisen til Hawaii” 971
“Reisen til Kjørkelvik” (erindring) 827 / Kap. 16 n. 20
Reisen til New Zealand 75, 509-510, 761
“Reisen til Saturn” 486, 505, 547, 802 / Kap. 9 n. 4
“Rejsen til Amerika” 165, 170-173, 267
Rejsen til Kjørkelvik (bog) 604, 674, 797, 1108 / Kap. 9 n. 22; kap. 15 n. 6, 62; kap.
16 n. 7
“Reke-cocktail” 810-811, 988, 1021
religion 849, 1032-1041, 1080
“Religiøs vinkelskriver” 662, 758-759
retskrivning 662-667, 672
“Ridderen av den åpne dør” 850
“Rikspornografene” 1004 / Kap. 18 n. 2, 36
“Robinson” 125-126, 134, 140, 201, 686
“Roman fra Færøyene” 761 / Kap. 18 n. 12
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“Rop ikke på hevn” Kap. 17 n. 31; kap. 18 n. 2
“Rosmersholm av Henrik Ibsen” 746
Ross Dane 67-68, 71, 273, 277, 285-286, 288, 292, 296, 301, 302, 309, 314-315, 317,
319, 322-324, 331, 334-342, 369, 372, 405, 406, 415, 416-418, 420, 605-607,
680-681, 848, 944, 987, 1106, 1107, 1109, 1112 / Kap. 7 n. 14; kap. 9 n. 22;
kap. 12 n. 4, 15, 18, 41, 52-53, 58, 60, 64, 67, 69; kap. 15 n. 12, 71; kap. 16
n. 52; kap. 17 n. 34
“Rumlerier” 736
“Rutschbanan” se “Rutsjebanen”
“Rutsjebanen” (se også “Den svevende hund”) 691-696 / Kap. 16 n. 41
“Rødt haar” Kap. 14 n. 8
“Rømlingen” 413
rømning 90, 93, 94, 95, 110, 221-224

Sackville-West, Victoria 1045, 1048, 1051
“Saga om Lisbet Bjørnsted” 538, 697, 850
“Sagn fra gamle dager” 1017
“Sagn fra Havet” 249-251,
“Saken mot Almqvist” 756, 771-773, 850
“Salka Valka” 737
“Samleren og hans harem” 1046, 1052 / Kap. 18 n. 58
Sandemose (af Carl-Eric Nordberg) 36, 435, 641, 778, 814-815, 816, 833-834, 887 /
Kap. 9 n. 8; kap. 13 n. 21
Sandemose (af Johan Vogt) 838-839 / Kap. 16 n. 9
“Sandemose – det mimetiske begærs tænker” (af Hans J. Lundager Jensen) 435436 / Kap. 16 n. 46
Sandemose forteller 277, 280, 291, 324-328, 330-334, 342, 403, 541-548, 561, 612,
613-614, 847-848, 1110, 1112 / Kap. 8 n. 13; kap. 9 n. 22; kap. 12 n. 57
“Sandemose i Noregs Jante” (af Johannes Væth) Kap. 14 n. 64; kap. 16 n. 19
“Sandemose med maske på” (af Johannes Væth) 509
“Sandemose-motiver i svøb” (af Steen Andersen) Kap. 7 n. 1
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“Sandemose som bokmelder” (af Thorleif Skjævesland) 735 / Kap. 17 n. 1
“Sandemose spårad på Kanadas prärier” (af Thaly Nilsson) Kap. 12 n. 51
“Sandemose’s America” (af Asmund Lien) 338
“Sandemoses stemmer” (af Bjarne Thorup Thomsen) 422-423
“Sandheden om Canada” 307-308
“Sannferdig historie” 453
“Sannheten om en rottejakt” (se også “Jakten på en apekatt”) 537-538
“Santa Lucia” 581-585
Sartre, Jean-Paul 749, 751, 759 / Kap. 17 n. 17
“Saskatchewan” (se også “En rytter på prerien”, “Billeder fra en lang reise”,
“Hesten”) 288-291, 295, 329 / Kap. 12 n. 2, 21
Satans Lænke (romanprojekt fra 1920’erne) Kap. 6 n. 2; kap. 10 n. 17
Schneider, Marinus 55-56
“Sct. John’s” 557, 562, 577 / Kap. 7 n. 17; kap. 9 n. 10
“Se selv!” Kap. 12 n. 10
“Seks guder som sviktet” 826, 827
“Sel” 557, 559, 564, 569-571, 597, 677 / Kap. 7 n. 4; kap. 12 n. 68
selvbiografi/selvportræt 42, 53-55, 129, 308, 406, 452, 581-584, 601-605, 677, 706,
718, 757-758, 784-807 passim, 821, 837-842, 843-845, 850, 852-853, 886, 894895, 928, 948-1013, 1043-1056, 1079, 1108, 1114, 1115, 1116-1117, 1120-1121
/ Kap. 8 n. 6; kap. 13 n. 12; kap. 16 n. 33; kap. 18 n. 33, 36
selvmord 943-944
“Selvmordere” 943-944
“Seminaristisk overtro” 674-675, 971, 972, 1118
sentimentalitet 394-398, 406, 508
“Sentimentalitet” 396-397, 833, 850 / Kap. 13 n. 15
September 63, 71-72, 110, 277, 285, 288, 318, 324, 334, 336338, 342, 405, 417, 421, 424, 465, 536, 555, 561, 602, 605-612, 665, 681, 682, 704, 711,
760-761, 814, 871, 944, 1105, 1106, 1107, 1110, 1112 / Kap. 9 n. 22, 24; kap.
12 n. 21, 23, 48, 50, 58, 64; kap. 14 n. 8; kap. 15 n. 1, 8, 15, 46, 53, 63, 65-67,
71, 73, 75; kap. 17 n. 34; kap. 18 n. 38, 54
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“Setra” (se også “Tilbake til naturen”) 612-613, 614 / Kap. 15 n. 75
“Sett fra to sider” Kap. 18 n. 6, 31
“Sidste Dag med den skønne Helene” Kap. 12 n. 31; kap. 15 n. 54
“Sig Børnene Sandheden!” 491
“Sigurd Evensmo” 737
“Sigurd Hoel” 502-504, 855
“Sigurd Hoel. Digteren og samtidshistorikeren” 503, 857, 937, 990-991 / Kap.
14 n. 71
“Simon Hjortnæs, Danskernes Konge i Canada” 285-286
“Simon Hjortnæs i Danmark” 285 / Kap. 12 n. 3, 15
Sinclair, Upton 52 / Kap. 7 n. 7
“Siste forestilling” 551-552, 614, 615
“Siste gang var Sara” 807, 936, 950-951, 965, 967 / Kap. 15 n. 41; kap. 18 n. 15,
43
“Siste ord på skafottet” Kap. 14 n. 64
“Sjalusi” (i Fesjå) 497
“Sjalusi” (i Perspektiv; se også “Startskuddet”) 76-77, 405, 834, 853, 854, 1045,
1046, 1052 / Kap. 14 n. 18; kap. 18 n. 58
“Sjelelig pest” 751 / Kap. 13 n. 2
“Sjelesørgeren” 791, 860, 863-864, 1047, 1050, 1052, 1054
“Sjømannsarven” 750
“Sjørøverskatten” 330, 543, 848 / Kap. 14 n. 38
“Skammen och döden” 654-657 / Kap. 16 n. 16
“Skamstøtten. En innsender-batalje i en Oslo-avis, anno 1975” Kap. 11 n. 13; kap.
17 n. 29; kap. 18 n. 53
“Skandinavismen. Troen. Haabet” 215-216
“Skibsofficeren” se “Navnløse fra Folket”
Skiftende Tider (refuseret manuskript) 37
“Skilda väger” (se også “Skilte Veje”, “Skilte veier”, “Vennen”) 106-108 / Kap.
13 n. 7
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“Skilte veier” (1931; se også “Skilte Veje”, “Skilda väger”, “Vennen”) 106
“Skilte veier” (1946 ff.; se også “Skilte Veje”, “Skilda väger”, “Vennen”) 108-109,
846, 852
“Skilte Veje” (se også “Skilda väger”, “Skilte veier” (1931),
“Skilte veier” (1946 ff.), “Vennen”) 39, 47, 80, 88, 98, 104-110, 111, 112, 120, 143,
169, 180, 239, 239-240, 376, 392, 395, 414, 700, 825, 1120 / Kap. 10 n. 23
“Skitt, tåpelighet, fjolleri og løgn i Rikskringkastingen” 748
“Skjebne” (Rejsen til Kjørkelvik) se “Skjebne II”
“Skjebne I” se “Geitost og gamle graver”
“Skjebne II” (se også “Jul 1916”, “Ungdom”, “Flukten fra nesten ingenting”,
“Forfølgelse”) 604-605, 678, 705, 850, 957-958 / Kap. 13 n. 12; kap. 15
n. 62
“Skjebnetro” 588-590, 680, 990, 1113
“Skoleattester i Straffesager” Kap. 14 n. 56
Skram, Amalie 749, 751
“Skrønen om en rev” 1012
“Skummel Beretning om Odessa” se “Slem historie om Odessa”
“Skuta som teaterscene” Kap. 11 n. 1
“Skånske Hanne” (kapitel i Der stod en benk i haven) 178-179, 267
“Sladderens vesen” 1017 / Kap. 18 n. 31
“Slaven fra Sumeriens Land” (se også “To år under Napoleons hat”) 283, 981982 / Kap. 12 n. 13; kap. 18 n. 27
“Slem historie om Odessa” (se også “Dagens historie”, 6/7 1937, og “Reisa til
Odessa”) 550-551, 561, 819, 873, 1109
slægtserindring 110, 204, 481, 546, 867-873 / Kap. 17 n. 36, 83, 86
“Små betraktninger” 846 / Kap. 18 n. 82
“Snak” Kap. 13 n. 1
“Snelandet derude” 203
“Sofaen” 614
“Sola og månen og alle stjernene” 614 / Kap. 15 n. 13
Soldug (refuseret manuskript) 36, 165
“Solheim-mordet” Kap. 10 n. 11, 18
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“Solveigs metamorfose” (alternativ titel på “Diktarkärlek”) 44
Som et neshorn med hjernebetennelse 557 / Kap. 15 n. 22
“Sommer under Labrador” 143, 205-207, 278, 280, 562
“Sommerfugl” Kap. 9 n. 11; kap. 14 n. 15
“Sommertid og skjeggvekst” 1004
“Sorger og sinnslidelser” 755 / Kap. 12 n. 26; kap. 14 n. 43, 64
Spillane, Mickey 768-769
“Spilt melk” 645, 1064, 1073 / Kap. 18 n. 89
“Splitternaken, i flyvende fart...” 546-547
“Spor i sand” 51, 135-137, 180, 202, 800, 858, 955, 969, 988, 1044, 1047, 1051, 1054,
1118 / Kap. 16 n. 3; kap. 18 n. 24
“Sporten og outsideren” Kap. 18 n. 24
“Sproghjørnet” 666
Språk, sexualitet, fascism (af Ulla Alfredsson) 534 / Kap. 10 n. 19
“Språklig meditasjon” 930, 1014
“Språkligt blixtkrig” 662-663, 668 / Kap. 16 n. 24
“Startskuddet” (kapitel i Murene rundt Jeriko; se også “Sjalusi” (i Perspektiv)) 7677, 1049, 1052 / Kap. 18 n. 58
“Status” 53, 54, 80, 123
“Stemmen fra Skoven” 320
Stenersen, Rolf 414, 490-491, 751 / Kap. 14 n. 67; kap. 16 n. 17
Stengebudet (forarbejde til Alice Atkinson og hennes elskere) Kap. 17 n. 52
“Sterkere enn Gestapo” 665, 747 / Kap. 8 n. 4
“Stilhed i en port” 937, 940-941, 981
“Stilheden over Mauritius” se “Minner om mennesker og mordere” (kapitel i
Murene rundt Jeriko)
“Stille natt” 1005, 1006
“Stillheten” se “Tilbake til stillheten”
“Store John vender tilbake” (af Asmund Lien) 698, 699, 704, 1059 / Kap. 7 n.
4; kap. 8 n. 16; kap. 9 n. 4; kap. 17 n. 97
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“Storken, stæren og vipa” 147-148, 789
“Storm over Atlanteren” (se også “Paa Søen igen”, “Drivved”) 126, 330, 403, 544
/ Kap. 12 n. 34
Storme ved Jævndøgn (se “Manden fra Hulen”, “I Livets Korridor”) 856-857 /
Kap. 17 n. 77
“Storting og dikterlønn” 379
“Stowaways” 557, 559, 560, 564, 569-571 / Kap 9 n. 29
stranden 135-137, 200-202, 225, 841-842
“Strenge Tider” 369
“Subjektivt” 762-763
“Svaktbegavede riksmålsfolk” 666
“Svar” Kap. 7 n. 5; kap. 12 n. 14
“Symbolene” Kap. 17 n. 87
syndefald 814
“Synopsis” se “Vandring på regnbuen” (novelle)
Syttende mai Kap. 9 n. 22
“Sømandskaar og Sømandslov” 381-386, 601
sørlandsbreve 376, 778-807, 823, 826, 852, 895, 927, 997, 1107, 1108, 1113, 1114,
1116, 1120 / Kap. 17 n. 58-59, 75; kap. 18 n. 34
1/12 1945 778-779, 780, 781, 811-812, 813 / Kap. 7 n. 16; kap. 17 n. 32, 33
15/12 1945 780, 785
12/1 1946 780 / Kap. 17 n. 32
26/1 1946 783-784
9/2 1946 785
23/2 1946 781, 809-811, 813
9/3 1946 781
23/3 1946 812-813 / Kap. 17 n. 33; kap. 18 n. 9
6/4 1946 1006-1007
4/5 1946 591-592
18/5 1946 (senere titel “Fortiden sendt som fraktgods”) 110, 784-785, 842 /
Kap. 17 n. 38
15/6 1946 Kap. 9 n. 10; kap. 17 n. 38
29/6 1946 780 / Kap. 13 n. 8; kap. 17 n. 34
27/7 1946 782, 852

1224
Steen Andersen: Det personlige kosmos – Sammenhænge i Aksel Sandemoses forfatterskab
Elektronisk udgave v. Steen Andersen og Sandemoseprojektet, Morsø Folkebibliotek, 1999

Register

10/8 1946 780, 785
24/8 1946 Kap. 16 n. 15; kap. 17 n. 32
7/9 1946 505
21/9 1946 592 / Kap. 18 n. 54
5/10 1946 780 / Kap. 14 n. 43
2/11 1946 Kap. 14 n. 51
7/12 1946 779 / Kap. 16 n. 15; kap. 18 n. 44
11/1 1947 777
25/1 1947 (se også “Tilbakeblikk”) 780, 806-807
8/2 1947 Kap. 15 n. 31
22/2 1947 1047, 1048-1049
8/3 1947 456 / Kap. 16 n. 40
19/4 1947 (senere titel “Fingerbøllet”) 797
3/5 1947 (se også “En analysetime”) 505, 785, 800-804
31/5 1947 808 / Kap. 15 n. 8; kap. 17 n. 50
14/6 1947 782
28/6 1947 Kap. 12 n. 35
26/7 1947 126, 785 / Kap. 7 n. 23;
9/8 1947 Kap. 14 n. 51; kap. 15 n. 13
23/8 1947 779
6/9 1947 781
20/9 1947 782
4/10 1947 785-786
18/10 1947 782
15/11 1947 Kap. 14 n. 32
29/11 1947 780, 784 / Kap. 14 n. 13
10/1 1948 780
7/2 1948 780
21/2 1948 780
6/3 1948 782
3/4 1948 (senere titel “Atlantis”) 56, 780, 843 / Kap. 7 n. 8; kap. 14 n. 77;
kap. 18 n. 37
17/4 1948 780, 782 / Kap. 17 n. 19
1/5 1948 593, 780 / Kap. 15 n. 23
15/5 1948 Kap. 11 n. 10
29/5 1948 377, 593-594
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24/7 1948 Kap. 17 n. 15
7/8 1948 780
21/8 1948 780, 787
4/9 1948 783, 787
2/10 1948 594-595
30/10 1948 Kap. 17 n. 36
13/11 1948 783 / Kap. 17 n. 30
8/1 1949 785 / Kap. 12 n. 21
12/2 1949 (se også “Ungt møte”) 797-800
12/3 1949 126-127, 841 / Kap. 17 n. 65
30/4 1949 782
25/6 1949 Kap. 17 n. 32
23/7 1949 780, 785
6/8 1949 127-128, 783-784
20/8 1949 592-593
15/10 1949 782, 1003
12/11 1949 (se også “Fjern sommer”, “Lykkelige barndom”) 794-797
26/11 1949 (senere titel “Gå tilbake”; se også “Ånd og ånder”) 293
10/12 1949 595-596, 848 / Kap. 15 n. 56
21/1 1950 780
4/2 1950 Kap. 9 n. 20
“Søromanerne og deres Forfattere” 491-492 / Kap. 10 n. 25
“Så ble det jul likevel” Kap. 14 n. 46
“Saa langt for saa lidt -” 369-370

“Te Deum” 124-125, 127, 134, 547, 686, 690-691, 698, 841 / Kap. 7 n. 5; kap. 9
n. 4; kap. 10 n. 2
tegneserier 764-765
“Telefonen på landsbygden” Kap. 18 n. 38
“The Battle of Jericho” 1038-1039, 1044, 1045, 1048, 1056 / Kap. 18 n. 54; kap.
19 n. 1
“The Image of the Prairie Woman in Sandemose’s Diary and Published Work”
(af Christopher Hale) 288, 338 / Kap. 12 n. 52
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“Thomas den Vise” Kap. 15 n. 13
Thoreau, Henry David 509 / Kap. 14 n. 77
Tidens Søn (refuseret manuskript) 36
“Tidig vår” (se også “Vinter og Vaar”, “Da våren kom en julemorgen”, “Billeder
fra en lang reise”, “Julemorgen”, “Tidlig vår”) 300-301
“Tidlig vår” (se også “Vinter og Vaar”, “Da våren kom en julemorgen”, “Billeder
fra en lang reise”, “Julemorgen”, “Tidig vår”) 301, 302
“Til artisten og skaperen” Kap. 18 n. 11
“Til døden skiller oss” (se også “I lust och nöd”) 999-1001, 1004, 1005
“Til orientering om Hannibal” (se også “Møte med Hannibal”) 820 “Til Verdens
Ende” (se også “Dagens historie”, 6/8 1937) 240, 450, 549
“Tilbake til bløtkaken” 461 / Kap. 17 n. 13
“Tilbake til naturen” (se også “Setra”) 612 / Kap. 13 n. 9; kap. 15 n. 74
“Tilbake til stillheten” 848 / Kap. 17 n. 35
“Tilbakeblikk” (se også sørlandsbrev 25/1 1947) 510, 806-807, 928, 965-966, 967
/ Kap. 18 n. 43
“Tilbakekomst” (se også “Billeder fra en lang reise”) 279, 280, 332, 333
“Tilbaketoget” 740-741
“Tilfellet Wennerström” 992
“Tilgi dem ikke, for de vet hvad de gjør” Kap. 14 n. 66
“Tilgivelse!” Kap. 14 n. 66
“Tisted” (se også “J.P. Jacobsens By”, “En by i Jylland”) 614
“Titanics undergang” 971, 972
Tjærehandleren 72, 73, 95, 176, 320, 404, 421, 464, 467-468, 535-536, 551, 567, 638,
706-718, 849, 944, 1058, 1107, 1114, 1118, 1120 / Kap. 9 n. 22, 24; kap. 14
n. 43-44, 74; kap. 15 n. 39, 76; kap. 16 n. 52-57, 59; kap. 18 n. 28
“Tjærehandleren” (af Torben Ulrik Nissen) 707 / Kap. 17 n. 59
“Tjærehandleren – en røverroman” (af Niels Birger Wamberg) 706-707, 708, 716
/ Kap. 7 n. 20; kap. 16 n. 54, 56
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To epistler 376
“To forfattere” 737
“To interessante bøker om Sovjet-Russland” 493-494
“To læsninger i Aksel Sandemoses “Vi pynter oss med horn”” (af Bent Dupont)
534 / Kap. 10 n. 19; kap. 14 n. 41
“To som har pint hverandre med lykke...” 47-49, 544 / Kap. 7 n. 4,
“To storverker om dyr” 755, 808
“To år under Napoleons hat” (se også “Slaven fra Sumeriens land”) Kap. 18 n.
27
“12. april – Tjærehandlerens langfredag” (af Steen Andersen) Kap. 16 n. 58
“Torgny Segerstedt” 1026
“Torskefiske” 557, 565, 576, 580-581, 597 / Kap. 9 n. 22; kap. 15 n. 43, 46
“30 juni” (se også “Blod og ære”, “Dumhetens opprør”, “Herrefolk”) 296-298 /
Kap. 12 n. 25
“Trekanten” 790-792
“Trekanten, dobbeltgængeren og den enarmede tyveknægt” (af Hans J.
Lundager Jensen) 432-435 / Kap. 16 n. 46
“Troldtøj” se “Trollet på Gammelstøl”
“Trollet på Gammelstøl” 813
“Tropenatt” 423, 557, 559, 560, 565, 572-575, 587, 588-590, 596 / Kap. 8 n. 4; kap.
9 n. 22; kap. 15 n. 36, 40, 41
“Trøster og tyrann” 943, 1020 / Kap. 14 n. 49
“Tysk press på Sverige” 946-947
“Tyven” 442-444, 446
“Ude med Pilken” 451
“Udvandreren paa Højskole” Kap. 12 n. 24
“Udvandring og Udvandringsselskaber” 309, 310-311 / Kap. 12 n. 44
“Udvandringen” 309
udvandringsselskaber 308-311
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“Uendelighet” 833 / Kap. 14 n. 75
“Ulv og Los” 60-62, 64, 87, 88, 93-94, 111-112
“Under breen” Kap. 9 n. 25
“Under jernhælen” Kap. 14 n. 69
“Under pisken” 826, 827
“Undergang – Nei” 469-470, 846
“Undergangsmenneske” 981 / Kap. 18 n. 24
“Undergangsmennesker” 947, 950, 1022, 1048, 1056 / Kap. 17 n. 102
“Underlig kilde” 736
undertitler 150 / Kap. 9 n. 22; kap. 17 n. 59
“Underveis mot sør” 930, 1013
Undset, Sigrid 744, 760, 850-851, 891, 937 / Kap. 17 n. 103
“Ung dranker” 472, 971, 972, 1018, 1019 / Kap. 18 n. 44
“Ung fortvilelse” (se også “Jul 1916”) Kap. 15 n. 62
“Ungdom” (erindring; se også “Skjebne II”) 287, 602-605 / Kap. 13 n. 12
“Ungdom” (artikel) 373
“Ungdom” (anmeldelse) se “Väktare på Fredens Ö”
“Ungdom 1914” 928
Ungdomssynd 46-48, 65, 80, 90, 91, 99, 106, 125, 137-163, 165, 168, 169, 175, 180182, 209, 241-243, 249, 317, 335, 395, 429, 468, 493, 534, 540-541, 677, 686,
816, 1106, 1107, 1108, 1109, 1119 / Kap. 8 n. 2, kap. 9 n. 15-16, 18, 23-24;
kap. 10 n. 14, 20; kap. 16 n. 52
“Ungt møte” 797-800, 964, 979, 1047, 1054 / Kap. 17 n. 45; kap. 18 n. 24
“Unnfanget i løgn” 828-835
“Unnfanget i løgn. Efterskrift i to deler” 832
“Urmakeren i Botwood” se sørlandsbrev 10/12 1949
“Urolige hjerte” (I-II; se også “Flukten fra Barbados”) 446, 587-588, 844, 846 /
Kap. 15 n. 52
“Ut i verden” (se også “Elven”) 47-48, 50, 1109 / Kap. 15 n. 16, 26
“Utenfor dagsordenen” 833
“Uvær” 1005, 1006
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“Vandring” 62, 88, 94-95, 97, 98, 111, 204, 341-342 / Kap. 8 n. 9
“Vandring i Kjøbenhavn” 786-787
“Vandring på regnbuen” (novelle) 485, 555, 843 / Kap. 16 n. 42
“Vandring på regnbuen” (epistel) 933, 936
“Varför skriver inte Hanne?” se “Hvorfor skriver ikke Hanne?”
“Vargsaksen” 675-676 / Kap. 15 n. 56; kap. 16 n. 3
varulvemotivet 57-80, 172 / Kap. 18 n. 86
Varulven 42, 51-52, 58, 62, 63, 64-65, 66, 70-71, 73, 74, 75-80, 110, 122, 151-152, 197199, 202, 203, 264, 326, 376, 378, 404-405, 418, 421, 423, 431, 454, 455, 468,
471-478, 503-504, 534, 540, 545, 547, 555, 556, 579-580, 608-609, 639, 642,
647, 652-653, 687, 706, 752-753, 775-776, 777-778, 782, 786, 805, 833, 846,
847, 853, 854, 876-895, 925, 934-937, 944, 950-951, 965-967, 979, 1020,
1030-1031, 1039, 1045, 1052, 1056, 1058, 1059, 1067-1068, 1070, 1071, 1072,
1076, 1077-1078, 1080, 1105, 1106, 1107, 1109, 1115 / Kap. 7 n. 4, 10, 24;
kap. 8 n. 13, 17, 21; kap. 9 n. 2, 5-6; kap. 10 n. 2, 18; kap. 12 n. 53; kap. 13
n. 3, 8; kap. 14 n. 3, 13, 18, 25, 35, 46-48, 50-53, 57, 60, 74; kap. 15 n. 18-19,
28, 41, 68; kap. 16 n. 1, 10, 24, 34, 44, 50-51; kap. 17 n. 18, 34, 50, 54, 56,
64, 73-74, 85, 90-99, 101-103, 105; kap. 18 n. 7-8, 38, 45, 54-55, 58, 63, 6667, 71, 85-87, 90
“Varulven” (af Frederik Nielsen) 778
““Varulven” – “Flyktningen” Tur-retur” (af Arild Haaland) 657, 700, 886-887
“Varulven i os alle” (af Per Salling) 887-889 / Kap. 17 n. 100, 102
“Varulven og dens forløbere” (af Steen Andersen) Kap. 7 n. 1
“Varulvene” 929, 931
“Ved Præriesøerne” 305
“Vekkelse” 849, 850
“Vemodig gjensyn” 928, 1012 / Kap. 17 n. 80
“Vennen” (se også “Skilte Veje”, “Skilte veier”, “Skilda väger”) 106
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“Verden i et nøtteskall” 614, 848, 861
“Verdens undergang” Kap. 17 n. 57
Verker i utvalg 1-8 848
“Vi anbefaler”
31/5 1947 808 / Kap. 17 n. 2
29/11 1947 818
21/2 1948 Kap. 17 n. 22
20/3 1948 761, 818
“Vi anbefaler ikke”
31/5 1947 808
6/3 1948 Kap. 14 n. 67
“Vi arme menn” 991
“Vi lekte en høstnatt” 1012-1013 / Kap. 18 n. 41
“Vi och våra grannar” 648, 651 / Kap. 16 n. 11
Vi pynter oss med horn 37, 42, 69-70, 99, 102, 104, 137, 141, 165, 174-175, 215-219,
222, 241, 243, 267, 330, 387, 404, 462-463, 499, 505, 506, 508, 534-541, 542,
543, 544-547, 570, 792, 870-871, 948, 953-955, 964, 1105, 1106-1107, 1109,
1111, 1120 / Kap. 7 n. 4; kap. 8 n. 3, 7, 13; kap. 9 n. 3, 22, 30; kap. 10 n.
18-20; kap. 11 n. 4-5, 9; kap. 13 n. 13, 20; kap. 14 n. 5, 11, 39, 41, 67; kap.
15 n. 3-4, 9-10, 15, 49, 59, 63; kap. 16 n. 11; kap. 17 n. 37
“Vi pynter oss med horn – de många romanernas roman” (af Anna
Forssberg Malm) 534-535 / Kap. 15 n. 13
“Vilde Dyr i Canada” 67, 68, 305 / Kap. 12 n. 2
“Vilje til liv” 930, 1000-1001
“Villfarelsens skole” 378 / Kap. 8 n. 13; kap. 9 n. 7; kap. 13 n. 11
“Vinter i Alberta” 313-315, 544, 1110 / Kap. 12 n. 56
“Vinter og Vaar” (se også “Da våren kom en julemorgen”, “Billeder fra en lang
reise”, “Julemorgen”, “Tidig vår”, “Tidlig vår”, “De minste tingene)
298-302, 329, 1120 / Kap. 12 n. 29, 32
“Vintermorgen” 1009, 1047, 1053
“Virkelighedens spor i Sandemoses forfatterskab” (af Johannes Væth) 430
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“Virkelighetens bitre beger” 766-768, 1063
“Vitenskap på avveier” 947-948 / Kap. 17 n. 45
Vogt, Johan 75, 823, 824, 941-942
“Vulkanen står i landet med de fire floder...” 544-546, 705 / Kap. 15 n. 11; kap.
16 n. 49
“Væk med Understøttelsen til Forfattere” 378-379
“Väktare på Fredens Ö” 739-740
“Være eller ikke være” 645 / Kap. 17 n. 5
“Væselen” 54-55 / Kap. 10 n. 10
“Vår første bevissthet” (se også “Drøm, slektserindring,
instinkt”, “Drømmens gjenferd”) 478-479, 483-485, 873 / Kap. 14 n. 69
“Vår nasjonale ordblindhet” 200, 667
“Vårfornemmelser” 930, 999
“Vårnatt” 470-471, 848, 930, 1046 / Kap. 17 n. 89
“Vaas eller Sort Magi” (af Bent Dupont) 505, 534 / Kap. 14 n. 40

Wells, H.G. 175, 374
Wilde, Oscar 759 / Kap. 17 n. 21
“Winnipeg” (se også “Billeder fra en lang reise”) 282-284, 287, 319, 321, 329, 331,
332, 333, 334, 502 / Kap. 12 n. 2, 10; kap. 14 n. 55

“Yrkesveiledning” 933, 934 / Kap. 16. n. 51
zoologi 131-134, 305-306, 436-438, 596, 752 / Kap. 9 n. 9, 10, 11
“Zoologiske betraktninger” 596

“Äppeltjuven” 681-685, 809, 814 / Kap. 16 n. 36
“Ærgjerrighet” 932, 934
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ødipuskompleks 39, 122, 180, 207, 246, 255, 433, 685, 690, 792 / Kap. 9 n. 4
“Ölands Lyksaligheder” (se også “Det var ikke deilig å fare”)
574, 642-647, 718, 824, 835, 1114, 1119, 1120 / Kap. 13 n. 6; kap. 15 n. 30; kap. 16
n. 4-5, 8
“Ønskekvisten” Kap. 17 n. 81
“Över gränsen” (se også “Et minne”, “Over grensen”) 638-639, 641, 642, 718,
1120
Øverland, Arnulf 495, 701-704, 762, 939-940, 1037, 1038
“Øverland fra Sachsenhausen” 701-704, 756, 809 / Kap. 8 n. 13

“Ånd og ånder” (se også sørlandsbrev 26/11 1949 og “Gå tilbake”) 289, 292-293,
318, 331, 332, 541
“Aarnakke” 197-198, 200, 201, 225, 434
Årstidene 88, 107-108, 280, 291, 328, 331-334, 376, 495-496, 547, 779, 822-853, 895,
927, 942, 997-998, 1107, 1108, 1110, 1115, 1116 / Kap. 17 n. 58, 75; kap. 18
n. 34
hefte 1 824-825, 826-828
hefte 2 824-825, 828-835
hefte 3 825, 835
hefte 4 825, 835-842
hefte 5 825, 842
hefte 6 825, 843
hefte 7/8 825, 843-847
hefte 9/10 825, 847-849
hefte 11/12 825, 849-850, 1109, 1113, 1121
hefte 13 825, 850-852
“Åtte maskerte dragoner” 209-214, 600 / Kap. 14 n. 33

*

*

*
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