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som forfatterne holdt på Sandemose-seminaret 5.- 6. september 2013 på Morsø
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Mænd fra Atlanten
Bent Dupont

Indledende bemærkninger
Aksel Sandemose var selvudgiver også før de to enmandstidsskrifter Fesjå (1934
- 1936) og Årstidene (1951 - 1955) og 1955-udgaven af En flyktning krysser sitt
spor.
Mænd fra Atlanten udkom i december 1924 på Forlaget af 1924. Det var samme år
som Storme ved jævndøgn udkom på Gyldendal (november 1924) og Ungdomssynd
udkom på E. Jespersens forlag (også december 1924).
Tre bøger på denne årstid fra en mand, som senere hånede forfattere, der smurte
julebøger sammen. 1
Forlaget af 1924 blev dannet af forfatteren Johannes Carstensen, Aksel Sandemose
og bogtrykkerfirmaet Coster & Pedersen. I et senere notat (1932) mener AS, at
udsendelsen af Mænd fra Atlanten havde skaffet ham en gæld på 4000 kr. 2 (Det
ser nu ud til at der kun har været alvor bag de 1000 kr.)3 . Bogen udkom i et oplag
på 2000 - og med en salgspris på 3,50 kr. skulle der sælges ret mange eksemplarer,
for at trykkeomkostningerne kunne være dækkede.
’Ungdomssynd’ blev trykt i 3500 eksemplarer og solgte ikke godt. Efter nedsættelse af prisen fra 5 kr. til 2 kr. (1929) blev restoplaget makuleret. Hvordan det
præcist gik med Mænd fra Atlanten ved jeg ikke. Men i 1934 skriver AS i Fesjå nr.
2 (i en klumme med svar, hvor spørgsmålene ikke er trykt): ”Mænd fra Atlanten
er ganske riktig en bok jeg engang har skrevet, jeg vet ikke hvor De kan få den,
jeg har ikke selv kunnet skaffe den - for resten er den ikke pengene verd.”
Johannes Væth - grundig som altid - har ikke taget dette svar for gode varer og kan
oplyse at bogen i 1934 stadig kunne fås for nedsættelsesprisen 1 kr.4 En søgning
på antikvariske bøger i Skandinavien (30.08.13) giver to eksemplarer til salg for
henholdsvis 650 kr. og 1000 kr. (ingen af disse med smudsomslag).
Aksel Sandemose vender senere tilbage til vurderingen af blandt andet Mænd fra
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Atlanten: ”Mine fire første bøker var svake”5
Ellers må man sige, at selvudgiverforlaget gjorde en del for at få bogen solgt. Den
indbundne udgave blev i 1926 suppleret med en hæftet udgave med tegning af en
(mig ukendt) Allerup. Johannes Væth oplyser at tegningen skulle være anvendt
som smudsomslag til den indbundne udgave - det kan jo i så fald først være fra
1926. (Men 1926-oplægget har helt samme sats som 1924-oplaget, udgivelsesåret
er ikke ændret og trykfejl er ikke rettet).
I det følgende behandles først to skriftlige forlæg til passager i Mænd fra Atlanten,
ligesom sammenhængen mellem Mænd fra Atlanten og Klabautermannen belyses
kort. Siden følger en ganske ekstensiv parafrase (da romanen ikke er meget kendt
og i øvrigt vanskelig at opdrive); artiklen afsluttes med en analyse.

Forlæg
Der eksisterer to til dels ens noveller/skitser, som indgår i den sidste del af Mænd
fra Atlanten. Det drejer sig om ”Rejsen til Amerika” (København, 24. august
1924 og Aalborg Amtstidende 20. marts 1932). Den første novelle er altså offentliggjort for udgivelsen af Mænd fra Atlanten; den anden godt syv år senere.
I novellen møder vi den smukke dranker Gustav Boysen, som er årsag til stor
forargelse blandt borgerskabet i byen. Han er ellers en dygtig og stærk arbejder.
Hans kæreste, Karen, konfronterer ham med drikkeriet. Han lover at lade være,
hvis hun så bare vil se ham igen. Men de træffes tilsyneladende ikke, efter at
Gustav er blevet afholdende. Det viser sig (version 1) at hun har en anden mand,
men hun i version 2 bare ikke bryder sig om Gustav - drikkeri eller ej.
Gustav møder direktør Birkelunds datter, Helga. I første version uden større interesse fra hans side, mens der er mere strøm på i version 2.
Da Gustav erfarer Karens svigt, beslutter han sig for at rejse til Amerika. Dagen
inden afrejsen holder han et gevaldigt drikkegilde, og der er ingen penge tilbage.
Han får den skøre ide at opsøge direktør Birkelund for at låne penge. Birkelund
har en mistanke om, at Helga ser for meget til Gustav og giver Gustav 200 kr.
mere, end han beder om - 1200 kr. i alt. Gustav arresteres oven på drukgildet,
men løslades på Birkelunds foranledning. Han stiler mod toget til København.
Både Helga og Karen er til stede på perronen, men ingen af de tre veksler ord med
hinanden.
Der er en fantastisk stor sproglig forskel på de to versioner. I 32-udgaven er fx
drukgildet belagt med eksempler: ”Da den første Flaske var tømt, gik Gustav
paa Hænder og sprang Buk over Værtshusholderen. Han hældte tre Bajere ned i
Halsen samtidig uden at gøre Synkebevægelser... ” Også i andre passager bliver
sproget behandlet langt mere smidigt og frisk end i 24-versionen.
Sandemose benytter også dele af artiklen ”Havets glade hundehvalp: ”Springeren””
(København, 9.3. 1924) i sin roman.
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Med ”springeren” må Sandemose tænke på spækhuggeren (han beskriver, hvordan
springerne kan gå los på meget større hvaler), selv om den folkelige betegnelse
”springer” normalt er forbeholdt delfiner.
Artiklen har undervejs både skrønens og mytens karakter. Der berettes om en
anden verden nede i havet. Det sunkne Atlantis. Fra dybderne glider hvalerne som ”Zeppelinere, bryder gennem Vandskorpen og ligner forliste Fartøjer”; men
de majestætiske dyr kan altså undertiden blive springernes bytte. Springerne selv
er ikke zeppelinere; til gengæld har de lighed med en torpedo (som sømanden ikke
gerne taler om). Hertil føjes et konkret eksempel på, hvordan en springer blev
ledsaget af en torpedo, da damperen Vesta blev sænket syd for Færøerne.
Artiklen indeholder en drabelig beskrivelse af, hvordan det går, når man fra et
skib forsøger at jage springere med harpun. Hver eneste springer, der harpuneres,
er for tung til at få ombord, og det sårede dyr, som glider ned i vandet udsættes
straks for overfald af artsfællerne: ”Saaledes kan en hel Dag gaa med Fodring af
Springerne, uden at noget Bytte hales om Bord.”
Videre argumenteres for at en flok springere i rad og geled har givet baggrund
for forestillingen om søslangen. Hvad videnskaben endnu forsker i (om søslangen
eksisterer), er den jævne sømand ikke i tvivl om: ”Den ¡søslangen¿ har opløst sig
i springere.”
I Mænd fra Atlanten bruges det flotte afsnit fra springer-artiklen om sømandens
afsondrethed på havet, ”... graa og tunge gaar Bølgerne som selve Verdenssmerten
og skaber Mænd af andre Typer end dem, som kendes fra Landet.”6
Stemningen fra det svundne Atlantis er også med, men så optræder en forskel: Artiklens ”værre røvere” bliver til ”Søens Hundekoppel” og i romanen klarer hvalen
sig - går ikke afpillet til bunds - og springeren må stort set nøjes med sild. Det er
vanskeligt ikke at læse en allegori over Karls egen skæbne ind i billedet. Han er
den store, uforstyrrelige hval, der nok såres ind imellem, men klarer sig!
Mænd fra Atlanten udsættes også for Sandemoses genbrugstilbøjeligheder. De
første 68 sider af romanen indgår som to forkortede og stærkt bearbejdede kapitler
i Klabautermannen.7 De to næste korte afsnit kan med fordel (gen)læses efter
parafrasen. Skonnerten hedder nu Guri, men vi er stadig i storm på vej fra Island.
Hamborg-Karl er blevet til Esper Arre, og Villads er hedder Esbern Arvika. Så
kan dobbeltheden og Janus-ansigt-motivet nok ikke gøres tydeligere. Jungmandens syfilis og styrmandens amokklatring er den samme. Nu siges helt direkte at
Esbern er forelsket i Esper, der fra sin kant gengælder forelskelsen med prygl, så
Esbern faktisk kommer i livsfare.
Som i Mænd fra Atlanten forfremmes Esper, Esberns had/kærlighedsforhold til
styrmand Esper udvikles. Esbern og Esper har et stort slagsmål, og siden følger
rømningen i Halifax. Ony, som de i Mænd fra Atlanten begge begærer, er blevet
til Ingebjørg og jalousien får fatale følger, idet Esper stikker Esbern ned. Esper
får en uge efter knivstikket hyre på skonnerten Gulnare (af alle navne!), og der
6
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møder han Espen Arnakke. Dette mystiske og mytiske møde bliver for meget for
Esper, og han begår selvmord samme aften, som han kom.

Parafrase
Hamborg-Karl, matros på Thurø-skonnerten H. N. Andersen præsenteres. Han er
25 år - og har trods sin høje alder ingen kønssygdom. Han beskrives som et lidt
simpelt, ukompliceret handlingsmenneske; men han har dog en vag erindring om
noget andet - et sted, et andet navn.
Kokken er 15 år, slimet og grå. Jungmanden er med sine 17 år ”en to Aar ældre
Udgave af Kokken”.
Skipper og styrmand slås, når sprutten er sluppet op. De har sejlet i to år med
samme besætning, og i romanens begyndelse ligger H. N. Andersen i Eskefjord på
Island. Man fordriver tiden med at male skibet lidt og med at drikke hårsprit,
som sælgeren har oplyst skulle give sår på tarmene; men på H. N. Andersen nøjes
man med sår i ansigtet.
Kokken ryger teblade, men bliver opdaget af skipperen og næsten slået ihjel. Han
vækkes dog til live af en spand vand i hovedet, selv om øjnene bagefter ”sad ham
forkert i Hovedet”.
Da H. N. Andersen igen er i rum sø opdager mandskabet at der er blind passager
ombord. Han har måttet give efter for søsygen, skyder kælderlemmen op for at få
frisk luft, ”men i det samme væltede Skuden over, han fik Lemmen i Hovedet og
styrtede tilbage i Kælderen, græd i sin Elende”.
Den uheldige mand er Villads Barfoed, der sneg sig ombord i Eskefjord. Han
forklarer at han er flygtet på grund af noget med en veksel. Han er klynkende og
knækket ”i Karakteren som Tugthusfangen, hvis sidste Gran af Selvhævdelse med
bestandig Vold omsider er slaaet ned, saa han krybende beder om Naade, naar
Pisken hviner”.
Villads er bange for at skulle blive jaget til at bjerge sejl, for han har sine helt
egne romantiske drømme om søen:
Aldrig var det faldet ham ind andet, end naar et Sejlskib gik af Havn og
satte Sejl, saa blev Sejlene staaende der med smukke Buer mod Himlens Blaa,
indtil man atter var i Havn. Og paa rejsen sad man under Storsejlets Skygge
underholdende sig med djærve, sentimentale Sange og Mandolin, drikkende
Vin og pyntende sig for næste Havns Piger. 8
Karl bliver Villads’ fastansatte plageånd, og han udmaler for Villads de rædsler
som kan vente, hvis han rømmer i Spanien. Når man står der og ikke kan tale
spansk, så er det ”Værsaagod, ud og hænges. ”
Det er også Karl, der med sikkert blik konstaterer at jungmanden har syfilis, og
8
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snart strammer det til, når en person er ukampdygtig. Indtil videre hænger det
meste på den stærke Karl; men Villads får at vide, at hvis han ikke tager sin tørn,
så vanker der ikke mere mad.
Villads afslører i samtaler med jungmanden, at han kender til Nimb, parfume, slips
og dans, og hans fortsatte vildfarelser om sømandsliv får ham til at tro, at han som
den dannede person, han er, kunne komme til at indtage en beundret særposition
blandt ”gemene Søfolk. ” Hans romantiske drømme indbefatter også forholdet til
Karl, der i hans øjne nok er ”raa i Ord, men i den store Fare kan man altid stole
paa dig. ” Han bliver dog kontant afvist af Karl.
Det er også Karl, der må forklare for resten af besætningen, hvad der skete med
skonnertens styrmand: ”Han fik Dille og kravlede til Stormastens Fløjknap. Saa
skvat han ud og var væk. ”
Som nyudnævnt styrmand er det også Karls lod at gøre skipperen opmærksom på
den blinde passagers tilstedeværelse. Og skipperen gør nøgternt regnskabet op.
Villads må træde til og gøre fyldest blandt mandskabet. Og pludselig opdager
romantikeren Villads den ægte kærlighed til havet - dog uden at han giver sig til
at klatre i masterne.
Jungmanden kommer sig mirakuløst, men Villads tager efterhånden sin tørn på
dæk. Og lige inden hans manddomsprøve indskyder forfatteren en almengyldig
betragtning om havet og sømænds specielle sindsberedskab:
Havet. Det havde for Villads Barfoed før været noget vand, der ikke have
anden Mærkværdighed end at forekomme i større Mængder og være salt. Det
blev noget andet nu. Havet var den vældige Hersker der i sit Forhold til
Mennesket kun taler Forlis. Fra Søen bjerger ingen sin Skæbne frelst i Land.
Bymanden projicerer fra Landkortet Verdenshjørnerne ned paa sin firkantede
Stue, og i det Falskneri lever han paa sin Maade, har han gjort Orden af Kaos,
og Livet bliver taaleligt. For Søens Mand melder der sig et af to. Enten lukkes
han fra Barndommen af som en Hottentot, eller han taber sig i Grænseløshed
og gaar med sit Sind paa evig Togt med den flyvende Hollænder, indtil han
en Dag korporligt gaar under.9
Villads’ beundring for Karl nærmer sig perversion, og han laver fejl for at kunne
blive straffet af Karl. Villads har et ”ønske om at blive aktiv i Kærligheden” og
han indser, at kun kommer nærmere jævnbyrd, hvis han stiger til tops og bjærger
sejl. Det gør han så - i en pibende storm, hvor det den ene gang efter den anden
er ved at gå helt galt. Men det lykkes for Villads, og han forventer beundring
og anerkendelse, da han frelst når dækket. Som sædvanlig er der ikke plads til
sentimentalitet om bord:
Skipperen var simpelthen gaaet ned. Kokken smagte slubrende paa Middagsmaden, Jungmanden stod ved Roret og studerede i Kedsomhed sine Negle.
Og Hamborg-Karl han sad på Lønningen nede i Læ og forrettede flegmatisk
9
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sin Nødtørft.10
Villads er stadig en splittet person med kaos i sjælelivet, men det er også baggrunden for ”hans Kærlighed til den enkle og usammensatte Karl. ”
Da skibet kommer til Rouen degraderes Karl og en ny styrmand ansættes. Det får
den umiddelbare følge at Karl banker de andre, da han kommer tilbage i ruffen.
Villads tænker mens skuden er på vej til Galveston, at engang skulle han dræbes
af Hamborg-Karl. Samtidig overvejer Karl, at han burde aflive ”den dumme Fyr,
som gik her og bildte sig noget ind.” Indtil videre nøjes de to med et voldsomt
slagsmål, hvor Karl, da han overfalder Villads, tænker at ”Slaven af de to med lige
saa stor Ret kunde hedde Karl som Villads.” Men just som Karl tror, at han har
knækket Villads for altid, griber Villads sit merlespir og banker det ind i panden
på Karl, som synker sammen med et kvæk.
Den nye styrmand kan nok styre skibet, men ikke folkene, og da skipperen vil genoprette lov og orden om bord og slår den første den bedste - Villads - slår denne
tilbage og skipperen må ydmygende retirere beskyttet af en (uladt) revolver. Det
er usikre forhold for mandskabet, og de to mest handlekraftige, Karl og Villads,
rømmer fra H. N. Andersen i Montreal. Modsat sædvanen med straks at skilles
efter en rømning, holder de to sammen. De har et nederlag at hævne på hinanden.
Den væbnede neutralitet holder i måneder og år, og et forår lander de i Oslo med
en norsk bark og afmønstrer. Karl har tilegnet sig noget af Villads’ dannelse, er
mere reflekterende og derfor også farligere for Villads.
Så kommer kvinden ind i billedet - i skikkelse af den slavisk udseende tobaksekspeditrice, Ony. Karl har skaffet de to mænd en god hyre på en USA-damper, men
Villads afstår. Han har en aftale med Ony samme aften. Det svider i Karl, for
dagen før havde Ony brændt Karl af. Karl går om aftenen rundt i Oslos gader
som en anden Christian den 2. og vakler mellem at gå ned til havnen og gå om
bord eller at blive for at erobre Ony. Til sidst er det for sent at nå USA-damperen,
og Karl fortryder sin nyerhvervede evne til refleksion: ”Evnen til Overvejelse var
den Gift, hvormed han var bleven lammet af Villads.” Da Karl kommer tilbage
til hotellet har han en romantisk drøm om, hvordan han og Ony i fremtiden skal
danne par. Han skal tage skippereksamen og til den tid have Ony med på skibet.
Næste morgen står Karl op og går ud i byen. Da han ser Villads, gemmer han
sig i en port; men uheldigvis har Villads trang til at gøre sig et ærinde i samme
port, og da jager Karl sin kniv i Villads’ bryst og flygter uden at tage kniven med.
Karl flytter fra hotellet på sømandshjem, men han begriber ikke, at der skal gå så
lang tid, inden han bliver arresteret. En slags forklaring får han ved middagstid,
da han vender tilbage til porten, hvor Villads vel så må ligge endnu. Men der er
ingen Villads, kun en mørk plet på cementen. En pige kommer løbende ned fra en
trappe, og en besynderlig absurd ordveksling mellem Karl og pigen udfoldes. Den
nærmeste antydning af, hvad der er sket efter at Villads er stukket ned, får vi fra
pigen: ”Den anden Mand var bedre end De...”
Den nat har Karl et mareridt. Han drømmer om Ony, som i en grotesk og hæslig
10
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skikkelse ligger nøgen og myrdet. Om morgenen gør han sig klart, at han fra nu
altid vil være jaget: ”... alle er vi fredløse, opdager det bare først, naar vi har
gjort en Gerning der vender op og ned som et Jordskælv paa Sjælens Lag.”
En uge senere får Karl hyre til La Plata; men han jages stadig ved tanken om Villads og om hvad der i virkeligheden skete med ham. Var mordet blot en ond drøm?

I romanens anden afdeling er der gået to år. Karl har skiftet navn til Charles
Lynton og er nu styrmand efter at have gået på navigationsskole i San Francisco.
Drabet er fortid, men han erkender, at Villads havde lært ham kunsten at huske:
”... bygge paa, hvad der skete, givet ham Evnen til menneskelig Stigen og Fald. ”
Charles har fået hyre som 3. styrmand på en damper. Karl møder af og til folk,
som han har sejlet med tidligere, men ingen viser tegn på sikker genkendelse. Dog
får den tidligere kok på H. N. Andersen er mistanke. Han afmønstres i Charleston
på et yderst tvivlsomt grundlag.
På en af sine nattevagter falder han over en annonce i en gammel avis, hvor det
danske udenrigsministerium efterlyser oplysninger om en Karl Jensen, formodentlig sømand og kaldet Hamborg-Karl. Charles Lynton er ikke i tvivl om, at man
eftersøger ham på grund af en vis begivenhed i Oslo, så han beslutter ikke at lade
høre fra sig. Men noget sættes i gang i ham, og pludselig husker en lille gård på
landet og en puddel, der hed Bob. Der var en kone med milde øjne og en mand
med et stort skæg. De kaldte ham noget med ”ka”, men ikke Karl. Og så var
der festdagene, hvor ”damen” kom med slik og tøj. Charles husker, at gården
forsvandt indtil han kom med en zigøjnervogn, og siden kom han i en skole og
lærte at læse.
Charles lukker af for fortiden og bliver 1. styrmand på S.S. Texas af New York.
Så går der igen en del år. Fra stillingen som 1. styrmand avancerer Charles til
kaptajn, da skibets kaptajn druknede i en storm. To år efter bliver han chef på
Grace. Men lykkelig bliver han ikke. Mindet om drabet plager ham i form af
natlige syner af en myrdet Ony, men synerne holdes stangen ved hjælp af spiritus
og veronal. På skibets passagerliste er blandt andre opført en grosserer Villads
Barfoed med frue. Charles gør sig mange tanker om, hvorfor Villads har undladt
at anmelde det, som nu åbenbart ”kun” er et mordforsøg. Villads viser sig på
dækket med en smuk frue og ved middagen sidder der yderligere en ung pige ved
parrets bord.
Villads og Charles mødes i kaptajnens kahyt og har et opgør om, hvem der skylder
hinanden noget. Villads afslører at hans rigtige navn er Gustav Jensen, og Villads
fortæller om den gamle kone og den unge pige, som tog sig af ham i Oslo. Villads
havde fortalt dem at det var hans bror, der havde stukket ham ned. Villads erkender, at Karl måske gjorde en god gerning i Oslo, for han havde altid været et
menneske, der søgte nemme og feje løsninger, men i selvafsløringen holder han sig
endnu til at tale om til økonomisk bedrag. Da Villads har forladt kahytten, sender
Charles et telegram til konsulatet i New York og meddeler at han kommer der.
Jenny og Helga Jørgensen er søstre. Villads har slået sig ned i Oslo som farvehandler. Han har stadig længsel efter søen, men bliver bymenneske. I retten taber en
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sag mod Jenny, men efter et forlig gifter de to sig. Hun er den stærke i forholdet, og
Villads’ vid blegner. ”Han tilbad hende, men blev altid skinsyg, naar unge Piger
af deres Bekendtskab forlovede sig” Jenny og Helga har slægtninge i nærheden af
New York, og derfor er de tre nu på rejse.
Jenny undrer sig over forbindelsen mellem Charles Lynton og Villads, men Villads
kan ikke fortælle hende sandheden nu. Charles mindes de piger han har haft siden
sin afgangseksamen. Det var ikke nogen at samle på. Men Helga!
Givet var det, at han aldrig før Mødet med Helga havde truffet Hunkøn der
havde lidt tilovers for ham og yndede at vise Kvinden frem paa en Maade
han nu kendte udenad, - killinget Kælenhed, indtagende Aandsforladthed og
Spejlbilledet af en Seng i hver Pupil. Det kom til ham som noget enestaaende
mærkeligt, at Kvinden ogsaa kunde være et Menneske, omend Sengen ogsaa
her øjnedes blandt andet Indbo - i Lighed med den Onde som ifølge en Svensker
staar bagved og hoster.11
Et kvindesyn, som ikke i dag ville vinde bifald i ret mange kredse; der er stadig
noget Hamborg-Karl tilbage i den nu 37-årige og mere distingverede Charles Lynton.
Det kommer til flere samtaler mellem Helga og Charles, og han kommer til at
forstå, at hun ikke synes særlig meget om sin svoger. Helga inviterer Charles til
at komme på besøg hos Helga og Jennys tante og onkel. Da Villads kommer til,
udviser han ikke den store begejstring over at skulle have besøg af Charles/Karl,
og da han erfarer at Karl vil opsøge den danske konsul, siger han: ”Lad det være
for din egen Skyld.” Der bliver et skænderi mellem de to mænd, og da de er blevet
alene, siger Charles at han besøg hos konsulen ikke har noget at gøre med deres
tidligere opgør. Men Villads anmoder bestemt Charles om at lade Helga være i
fred.
Dagen efter møder Charles fru Barfoed på dækket, og de har en samtale om
det mulige besøg. Charles bliver pludselig helt klar over Villads’ betagelse af
svigerinden, som - da Villads’ og Jennys barn døde som spæd - dagligt kom i
hjemmet.
Charles forlader Grace for at tage på besøg hos Jennys og Helgas slægtninge,
Svendsens fra Arendal. Det bliver en munter aften med mange flasker, og hvor
Villads og Charles synger sammen, Jenny optræder som bugtaler og hr. Svendsen
går på hænder. Da det bliver morgen føles Helga og Charles et stykke vej. De
standser ved en bænk, hvor Charles på vej til Svendsens har indridset Helgas navn.
Der er kys til afsked, Men siden går der to-tre uger uden at Helga hører noget fra
Charles.
I et af Svendsens drivhuse opsøger Villads Helga og han tilstår sin kærlighed til
hende. Hun vil ikke vide af ham, og der udvikler sig et voldsomt slagsmål, hvor
der ikke kan være tvivl om at Villads får udløsning? Foragteligt tilkaster Helga
ham fem dollars. Take that! Men Villads opgiver ikke sine tilnærmelser - forvisset
11
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om at Helga ikke vil røbe noget for Jenny.
Så indløber et telegram fra Charles til Helga; han vil ikke opsøge Helga hos Svendsens, men beder om at mødes med Helga førstkommende onsdag i Hotel Liberty.
I en samtale mellem Jenny og Helga afslører Jenny for søsteren, at hun ved at
Villads er stukket ned af Hamborg-Karl. Jenny er også overbevist om, at Charles
Lynton og Hamborg-Karl er en og samme person, og at Villads har fyldt hende
med løgn både om Charles og alt muligt andet. I sit tungsind udbryder hun: ”Ikke
andet har man at give Menneskene end sin Medlidenhed. ”
Da Villads endnu en gang opsøger Helga, gør Helga det klart for ham at hun kender
sagens sammenhæng. Hun ved hvem Charles Lynton er - og hun ved hvem Villads
er. Den viden gør Villads bleg.
Charles og Helga mødes; men Hotel Lincoln var blot et skalkeskjul for et mødested.
I stedet er der dækket op til de to på Grace. Maden får lov til at blive kold og
urørt, men des hedere er Charles’ og Helgas elskov: ”i Vildskab favnedes de som
vilde de udslette den menneskelige Dualisme.” Næste morgen kan Charles indvie
Helga i noget af den viden, han har fået hos den danske konsul: Villads Barfoed
er hans bror.
Herefter følger over 31 sider Gustav Bojsen-historien samt hele den gamle histories
videreudvikling. Gustav og Helenes møder har haft følger: Nogle måneder efter
fødte Helene en søn, som blev bortadopteret med navnet Karl Jensen. Men plejeforældrene måtte - tvunget af stigende fattigdom - give ham fra sig og lade Karl
klare sig selv.
Helene bliver gift med en fætter og må efterhånden holde op med besøgene hos Karl
og hans plejeforældre. Hun får et barn, Gustav, som hun kaster al sin kærlighed
på. Gustavudvikler sig til gengæld til en tvivlsom karakter. Han er både grusom
og fej og udvikler et had til sin beskyttende moder. Faderen dør pludseligt. Bedstefaderen, Birkelund, forsøger forgæves at opdrage knægten, betaler stakkevis af
alimentationsbidrag, og til sidst får Gustav et ultimatum: Hvis han bringer mere
skam over huset, er hans dage ved fabrikken talte.
Frederik Ravn er ansat hos Birkelund og forelsket i Anna Hangaard. Hun må
dog betro ham, at vil han have hende, må han tage en andens barn med. Det
vil Frederik ikke. Gustav foreslår Anna at Ravn udlægges som faderen. Selv vil
han nægte alt om nogen intim forbindelse mellem ham og Anna. Anna giver i sin
fortvivlelse moderen historien om Ravn, og Ravn fængsles.
Anna møder senere Gustav i skoven og fortæller ham, at hun vil lægge kortene
på bordet. Gustav slår Anna ihjel, og da Ravn bryder ud af fængslet, flygter
Gustav. Gustav og Ravn er begge som sunket i jorden, og Helene sørger over
sønnens forsvinden. Birkelund kører sin business. Hårdt. Men han opsøger alligevel præsten for at få hjælp til at opspore Karl. Birkelund får efter at Charles
har været i kontakt med konsulatet underretning derfra.
Herfra er vi tilbage ved Charles og Helga. Han vil ikke angive Villads Barfoed
alias Gustav Krag; til gengæld vil han giftes. Helga skriver til Jenny om hele den
indviklede sammenhæg.
Villads har gået i bestandig uro, siden Helga rejste, og da der kommer brev til
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Jenny opsnapper han det. Han aner ikke sine levende råd, og vakler mellem at
søge hævn over sin bror, der nu har alle trumfer på hånden, eller ydmyge sig og
give afkald. Men selv på et tidspunkt, hvor han kunne nå nærmere sit eget selv
og skabe erfaring og overblik, bedrager han sig fortsat til at tro at han er verdens
centrum: ”Magterne havde sat ham i Verden bare for at have ham til at prøve
deres Ondskab paa...” Jenny sidder på verandaen, da hun hører et skud fra skoven.
Hun finder derude Villads død. Han har skudt sig gennem øret. Da Jenny har
læst brevet, som hun finder på Villads, er hendes ræsonnement: ”Livet blev for
langt for en Mand der havde brugt hver Dag han levede til at grave et Helvede til
eget Brug.”
Charles og Helga rejser til Danmark efter deres giftermål og opsøger Helene og
gamle Birkelund. Helene genkender Gustav i Charles og udbryder: ”Lille Klaus!
Er du gift! ” Og det var jo lige den erindring som Karl/Charles ikke har kunnet få
frem. Det var Klaus, som han blev kaldt af den dame, der skabte fest i hans tidlige
barndom. Helene og Birkelund presser på for at få Charles til at blive og overtage
styringen af fabrikken. Helga støtter ideen - og modstræbende må Charles give
afkald på Grace og sit sømandsliv. Han bliver.

Analyse
Forsidetegningen har i forgrunden en rorgænger på en sejlskude. Han er iklædt
rød skjorte og blå bukser; ærmerne er smøget op, så det er ikke voldsomt koldt.
Himlen er dramatisk, men bølgegangen er ikke overvældende - måske noget i retning af 7-8 m/s. Men trods en fremkommelig vind har han voldsomt fat i roret.
Der er kraft i kroppen, og han bestiller noget med den. Som om han vil undgå en
kollision. Som en besværgelse eller en trodshandling.
Midt i billedet ses luksusliner, som spøgelsesagtigt oplyst kommer glidende som en
upersonlig maskine - og tilsyneladende på kollisionskurs; på tegningen peger kølen
direkte på rorgængerens hoved. Alle ved jo, at det ikke er kæmpebåden, der kan
lægge kursen om og undgå sammenstød. Det er to verdener der mødes. Meget
forskellige. Men de mødes i det samme regi: Atlanten.
Bogens titel er Mænd fra Atlanten - ikke mænd på eller mænd på vej over. Det
er Atlanten, der gør noget ved disse mænd - gør dem til noget særligt og udstyrer
dem med fælles karakteristika, uanset på hvilken slags båd de sejler.
Hvad Atlanten kan gøre ved mænd, får vi se da Villads Barfoed meget mod sin
vilje bliver jaget på dæk:
Benene klamrede sig til Vantet, Lyset sved ham i Øjnene, Vinden drev vandet
af dem. Aldrig glemte han hvad han i denne stund fik at se. Skonnerten H. N.
Andersen, der i Eskefjord havde forekommet ham at være en stor og klodset
Skude, red paa Søen som en Stormfugl, dog et usseligt Plankebundt der var
blevet borte paa det vilde og høstlige Hav. Graa og skummel gik Søen med
sine Hundreder af Mile, endeløs, trøstesløs. Oven over lukkede Himlen, ogsaa
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graa, kort fra Skibet steg Søerne som rygende Lavafloder ret ind i Himlen,
sank og aabnede for Sekunder Udsigten til Synsrandens stride Taager.
I den Stund fik Villads Barfoed Kærlighed til Havet.12
Her er det paradoksale at alle Villads’ romantiske drømme bliver punkteret i et
eneste nu - og at han synes om det, bliver grebet - for altid bundet til Atlanten og
billedet af Atlanten.
Der finder tre steder i romanen, som forsideillustrationen direkte korresponderer
med. Her følger vi Charles Lyntons tanker:
Hans Lyst og Vilje var at blive Kaptajn paa en af de flydende Byer som befoer
Atlanten. Noget af Drengens Drømme var deri, opstaaet i mørke Nætter paa
Havet for længe siden, naar efter Ugers Ensomhed en af de vældige Linere
straalende af Lys i tusinde Øjne tordnede frem af Mulmet. Mens Sejleren laa
forsagt og huggede i Søen, flød Kæmpen forbi, saadan skete det en Nat, han
stirrede og følte sig fattig, fattig. Man spillede derovre, dansede, mens han
hang over Rattet, ene i den sorte Nat. Stadig vendte han sig og saa efter den
festligt oplyste Gigant som langt agterude sank bag Synsranden, - jo længere
den var borte, des mørkere, skumlere blev her, tilsidst laa det lille Fartøj
ene, haabløst ene som Underverdenens Skib. En Lygtemand steg og snak paa
Stormastens Top, mørkt som i Graven var der, tungt rullede de lange Søer op
langs Lønningen i Læ. Hamborg-Karl ønskede at blive Chef paa en Liner, det
maatte være Lykken. Og som Charles Lynton nærede han endnu det samme
Ønske.13
Da Charles Lynton så bliver kaptajn på Grace gribes han en dag af en besynderlig
misstemning og står for sig selv og ser ud over havet:
Forude var for lidt siden dukket op en Sejlers Rig, nu gled Grace forbi Skibet,
Lynton fik en Iver i Blikket, det var Skonnert Posejdon af Marstal, glemte
Aar dukkede frem som hede Bølger i hans Sind, Posejdon af Marstal! Ak,
det var for mange Aar siden i Cadiz, at han sloges paa Liv og Død med
Manden som dengang var Matros i Posejdon, Skibet som den Dag i Dag gik
paa Middelhavet med Fisk. Han saa’ med Kærlighed paa Skuden, denne lille
Ting der laa med nedfirede Sejl og væltede i Dønningen dybt nede under
Hamborg-Karls Oceanflyver, hvis Side rejste sig for Sejleren som en vældig
Mur. Posejdon, Fulton, Rasmussen, Niels, Katrine og hvad de alle sammen
hed de Skuder fra Marstal og Svendborg, med hvilke han dengang foer, han
følte sig som et Nutidsmenneske der med ett erindrer Slægtens Fortid - over
Atlanten i en Skonnert paa 100 Lastetons, det var Tider!14
Her er et menneskeligt grundvilkår på spil: Den dualisme som vi i få klare øjeblikke
indser eller aner brudstykkevis og delt. Længslen efter ro, fred og skønhed samtidig
med erindringer om den gang vi kæmpede med noget, som var større end os selv,
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uroen, uvisheden og ufreden. Fastholdt af Sandemose i en tilsyneladende banal
roman - og af den (for os ukendte) illustrator, der begik forsidebilledet. Men trods
alt har kaptajn Lynton også en klar forestilling om, at han nu har hævet sig langt
over det niveau, som Villads Barfoed befinder sig på. Villads er uløseligt knyttet
sammen med positionen som underhund, den der kun kan længes efter noget større:
Enhver tanke paa Villads var hos Graces Kaptajn uløseligt sammenknyttet
med Forestillingen om en lille Sejlskude paa det stormpiskede Atlanterhav,
han saa Skibet for sig dernede i Søen, betagne Drenge stod paa det duvende
Dæk og saa med Følelse af egen Lidenhed efter det sejlende Palads...15
Jeg vil her helt afstå fra lykkemand/nidding-facitlisten, som er gennembelyst af
Johs. Væth, Moni Källström og Hilde Holmesland; men det er givet at modellen
på mange punkter kan accentuere nærværende analyse.
Jeg mener ikke, at Sandemose har haft ganske objektive briller på, når han anklager sig selv for at have skrevet en svag bog - så tidligt som i Fesjå i 1934. Ret
beset er ”svaghederne” de samme, som man kan genfinde i en stor del af det øvrige
forfatterskab: At hovedkaraktererne gennemløber ret så omskiftelige positioner og
vekslende intellektuelt beredskab, at plottet ikke er fri af melodrama, og at der
optræder uhæmmet brug af tidligere offentliggjort stof.
Der er i det senere forfatterskab mange andre værker - med udpræget melodramatiske træk, fx Tjærehandleren og Det svundne er en drøm. Der kan optræde
personer med emotionelle og/eller intellektuelle gearskift (fx Felicia i Varulven).
Og genbrug og omarbejdning af stof skulle senere blive Sandemoses varemærke,
mere reglen end undtagelsen. Når det sidste tipper over mødes vi med et decideret
svagt værk som skrækeksemplet Felicias bryllup. Men omarbejdelser skal vel ikke
være et tabu? I malerkunsten er en malers forfølgelse, udvikling og raffinering af
et tema ofte genstand for beundring, snarere end kritik.
I det følgende skal vi se på, hvad er det for et par hovedkarakterer, der først danser
om hinanden og Atlanten og siden om Helga? Atlanten og Helga er i bund og grund
samme sag. Hvem behersker Atlanten? Og hvem Helga?
De samme to ”hovedpersoner” møder vi jo siden i mesterværket fra 1936: ’Vi pynter oss med Horn’. Den fagre Helga fra Island - og Atlanten, der har så mange
mil.

Villads Barfoed
Villads Barfoed er i romanens begyndelse den ynkeligste skikkelse, man kan forestille
sig. Han opholder sig som blind passager under dæk og er tilsølet i eget skarn.
Han er en af Sandemoses mange flygtninge, men skildres til en begyndelse næsten
som karikaturen af en flygtning. Under stadig intimidering fra alle i mandskabsruffen giver han efter for måske naturlige anlæg og afslører (for sig selv) homoero15
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tiske og masochistiske følelser i forholdet til Karl. Samtidig lurer en sentimental
drengedrømsromantik: Den barske Karl er god nok på bunden! Det viser sig, at
det er han ikke!
Men da Villads har fået sin Atlanterhavsvelsignelse, sker der noget. Han bjerger
sejl i en pivende storm - ganske heroisk, men ingen applaus venter fra det demonstrativt flegmatiske mandskab. Villads er dog vikset så meget, at han vinder det
næste slagsmål med Karl, og derefter tiltager han sig mere og mere magt og større
frihedsgrader på H. N. Andersen. Så meget mere betydningsfuld er han blevet, at
han også påvirker Karl intellektuelt. (I parentes bemærket: Man hører aldrig fra
ham replikker, der afslører at han virkelig har inside kendskab til dans på Nimb,
slips og parfumer. Det kunne bero på forfatterens egen uvidenhed.)
Villads tager også teten i dansen om Ony. Tæt på den endelige sejr som sejrrig rival er han parat til at opgive sin hidtidige besættelse: Had/kærlighedsforholdet til
Karl. Men kulminationen på konkurrencen om kvindens gunst bliver det knivoverfald, som mytisk indgår i fortællingen om det skæbnefastsatte fællesskab.
Villads overlever - på Gustav Jensensk maner - men han kan ikke løbe fra sin ungdoms tilbøjeligheder. Gennem ægteskabet med Jenny, kommer han nærmere en
drøm: Den fagre Helga! Vi møder ham på sin absolutte top som grosserer Villads
Barfoed med frue, ombord på en luksusliner. Men det dybe fald lurer. Han forliser
sit håb om at kunne opnå Helga. Forliset i ægteskabet er for længst en realitet.
Afsløringen af at Villads er morderen Gustav Jensen driver ham til selvmordet.
Villads/Gustav ender lige så ynkelig, ræd og fornedret, som i romanens begyndelse,
hvor vi mødte ham første gang. Bevidstheden over mordet, som han begik, jager
ham ikke - kun kradser det, når han konfronteres med Karls entydighed. Hans
eget kaos modsvares af halvbrderens tilsyneladende hvilen i sig selv - det at kunne
være den man er med erfaringerne integreret i personligheden.

Hamborg-Karl
Hamborg-Karl skildres i romanens begyndelse om en enkel, usammensat person,
et menneske uden fortid, sindbilledet af en jævn matros på en skude. Kun vagt
erindrer Karl noget andet, noget lysere, noget at længes efter.
Karl får total magt over flygtningen Villads. Han forfremmes til styrmand, degraderes igen og taber derefter både den fysiske og psykiske magtkamp til Villads.
Han og Villads tager den fælles flugt og lever derefter i et skæbnefællesskab, der
først opløses da jalousien indfinder sig, og som kulminerer i ”Jantemordet” før
Jante slog til i Misery Harbor. Villads skulle ikke le ad Karl.
Karl plages af syner og voldsomme anfægtelser. Modsat Villads angrer det mord,
han ikke begik. Vi følger derefter Karls noget mirakuløse stigning i graderne og
hvordan Karl i skikkelse af Charles Lynton får totale overtag over Villads, da han
finder ud af, at Villads ikke er død.
Charles/Karl vinder den fagre Helga som er modsætningen til den sorte Ony, som
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Villads fik og ikke beholdt, og modsætningen til den følelseshæmmede Jenny, som
Villads fik på papiret.
I forelskelsens første stade gør Karl op med de kvinder, han har haft siden navigationsskolen. Om en af dem konstaterer han, at hun fik en skødehund af ham, men
halsbåndet af en anden. Og Karls kvindesyn vil som sagt i dag nok ikke vække
feministiske jubelråb. Men Karl får Helga - og der er så meget knald på erotikken,
som der kan være i 1924 - åh, al den kolde og urørte mad.
Alligevel taber Karl. Han taber sin hule, skibet, Atlanten og styrer lige ind i almindeligheden. På nøjagtig samme måde som Erik Skjelholm, der for at få Maja må
opgive sin hule og flytte til Sverige til sin mor og sin stedfar i trygge borgerlige kår.

Perspektiv
Det er Atlanten, havet, som har formet Karl: ”Vild og uden ende var Søen, Gud ved
hvad Hamborg-Karl var bleven uden den, Snedker vel. Muligvis Børstenbinder...”
Villads har efter sit kærlighedssyn om havet en tilsvarende essayistisk betragtning,
som er citeret i parafrasen: ”For Søens Mand melder der sig et af to. Enten lukkes
han fra Barndommen af som en Hottentot, eller han taber sig i Grænseløshed og
gaar med sit Sind paa evig Togt med den flyvende Hollænder, indtil han en Dag
korporligt gaar under.”
Men siden - om bord på Grace - siger Villads til Karl: ”Søen den satte en Skrift i
mit Hjerte, en antydning af alvor. Men den gamle Adam, han levede.”
I umiddelbar forlængelse heraf beskrives en karakteristisk forskel på de to mænd:
Villads udleverer sig - og har en pervers nydelse af egen armod, mens Karl bare er
pinlig berørt over at se nogen blotte sig.
Karl og Villads har gennem romanen spist af hinandens identitet, forandret sig
som følge af den andens tilstedeværelse. Været to ansigter af samme person; men
her er den afgørende forskel. Villads kommer aldrig videre med sin erkendelse.
Karl har integreret erfaringer og hændelser i sin personlighed. Villads har fået et
vink fra havet; bemærket det, men bliver den der går korporligt under uden at
have været på evig togt med sit sind sammen med den flyvende hollænder. Karl
til gengæld har ikke lukket sig af i sjælen som ”en hottentot”, og han dementerer
dermed Villads’/Sandemoses påstand i nøglecitatet ovenfor - ligesom Villads gør
det om bord på Grace. Søen satte sig spor, men den gamle Adam vandt.
Adam og Evas to sønner, Kain og Abel, var (så vidt vides) helsøskende, mens Villads og Karl må nøjes med at være halvbrødre. En gammeltestamentlige broderstrid ligger hele tiden som en klangbund under romanen. Kain kunne ikke forstå
at Gud ikke interesserede sig for hans brændoffer med den jordstrygende røg som
synligt tegn på miskommunikation, mens Abels røg steg lige direkte til himmels.
Da Villads endelig tager sig sammen og kravler i masten, er det for en frygtsom
landkrabbe et vovestykke og en stor bedrift. Men belønnes han af Gud (=kaptaj-
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nen)? Næh, kaptajnen har trukket sig tilbage, og bror Karl reverenter talt skider
på hans bedrift. Alligevel er det ikke Villads, der bliver næsten-morder, det er
Karl, som ikke kan håndtere at Kain/Villads bokser sig ud af problemerne og anlægger en forsvarlig persona, som først bryder sammen da den eftertragtede Helga
foretrækker (halv)broderen, Karl. Både Atlanten og Helga fik Karl, og i stedet
for at sejle med Hollænderen møder Villads Klabautermanden og søger døden for
egen hånd. Villads havde (set i nøgtern optik) grund til mord!
Er bogen et melodrama? Ja. Er der Logiske brist? Ja. Men Mænd fra Atlanten
rummer alligevel så tidligt som i 1924 helt centrale temaer i Aksel Sandemoses forfatterskab: Mænds kamp om kvinden, jalousien, mimetisk, begær, homoerotikken,
kampen for at nå erkendelse, kampen for at integrere erkendelsen i sit jeg og mænd,
som har en drøm, som de må se briste og forsvinde trods nok så store skridt på
vej til at integrere erkendelse. Tænk på Espen Arnakkes kamp med synerne i En
sjømann går iland, tænk på alle personerne i Vi pynter oss med Horn, tænk på
Audun Hamre i Tjærehandleren, på Erling Vik i Varulven.
Mænd fra Atlanten er en bedre bog, end det fremgår af det skudsmål, som Aksel
Sandemose har givet sin roman.

Analytiske nedslag i Klabautermanden af Aksel
Sandemose
Johanne Dalgaard Sejersen

Nedenstående artikel er en omskrivning af mit foredrag på Sandemoseseminaret,
6.-8. september, 2013. Jeg har udelukkende anvendt udgaven fra 1932 uden at
skele til de ændringer, der her er foretaget i forhold til 1927-udgaven.
Der er i analysen lagt vægt på den identitetstematik, der udfoldes i romanen. Den
er ikke tegnet som en udvikling, der har et enkelt og rationelt endemål. Den bliver
ikke afklaret eller afsluttet; snarere er den til stadighed åben og bevægelig. Romanens udfoldelse af denne tematik, der går igen i hele Sandemoses forfatterskab
udgør en moderne vinkel i forhold til tidligere tiders færdigstøbte bud på, hvad et
menneske kunne være; lykkemand eller nidding.
Desuden er også fortællerstemmen i romanen interessant i sit vekslende forhold til
stoffet og personerne. Her spores Sandemoses fordring om selvindsigt og distance
til janteflokken; et arbejde og en proces som individet ikke kommer uden om, hvis
det skal om ikke just flygte, så være mobilt og flytbart i en moderne verden. Væk
fra Jante, ud af de lokale selvfølgeligheder, traditionernes faste forankring og førmoderne forestillinger om skæbne. Fortællerstemmens sympati og alvor tilkommer
de reflekterede personer eller de der kæmper på liv og død med at blive sig selv.
Fremstillingens sprogligt stærke og poetiske side, vil også blive belyst. Her er
fortælleren så betaget i sin fremstilling, at der indimellem skiftes fra tredje- til en
slags førstepersonsfortæller. Havet, sejladsen, sømandslivet får en egen hyldest i
bestemte passager af bogen.
Men ’Klabautermanden’ er også en fortælling med en bemærkelsesværdig struktur
og den vil jeg allerførst omtale iblandet nogle få gengivelser af indholdet.

Struktur i fortællingen
I første kapitel, ’Brødre’ drømmer drengen Esbern Arnakke om hammermanden
alias guden Thor, der jages bort fra landjorden og ud over havet. I drømmen
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er Esbern tilbage i urtiden som drengen Åsbjørn og hammermanden tager noget
af Esbern med sig, da han af stammen manes i havet som fredløs dæmon. Esbern vågner og tænker på pigen Ingeborg, sin forelskelse, sin rival, storbroderen
og faderen som straffer ham. Brødrejalousien indledes - Ingeborg er kvinden de
strides om. Identitetsproblematikken er anslået og forholdet til ’de store’, herunder faderen er berørt i det korte kapitel.
Fortællingen springer nu i tid og vi møder Esbern som voksen kaptajn. Han sejler som en vanvittig og trodser alle klogskabsregler, for at nå hjem til broderens
bryllup med Ingeborg. Da viser klabautermanden viser sig og det varsler døden
for skib og besætning.
Klabautermanden genkender han både som sin bror, sin far og hammerguden Thor.
Den legendariske skikkelse er i hans oplevelse blevet til flere, og spørgsmålet er om
de deler identitet? Læseren må bare stige ombord og forsøge at få en mening ud
af disse råskitser uden store forklaringer fra fortællerens hånd.
Næste kapitel ’Malstrøm’ er et langt kapitel om anerkendelseskamp, underopdelt
i to afsnit der hedder hhv. had og kærlighed. Det drejer sig om identitetstransformation mellem den stærke og den svage, mellem Esper Arre og Esbern Arvika.
De er næsten navnebrødre, næsten dødsfjender, næsten gensidigt forelskede, og de
bliver næsten hinanden i løbet af fortællingen, idet de langsomt udvikler hinandens
fremtrædende karaktertræk under de magtkampe på liv og død, som finder sted.
Den fine kloge, men fysisk svage bankmand, Esbern Arvika, skal ikke tro han er
noget som helst - han er kun blind passager- FØR han har vist sig som modig og
fysisk stærkt mandfolk. En næsten alt for stereotyp fortælling, der ender med at
de bytter roller. Den ene dræber senere den anden i forviklinger omkring en pige.
Han fortryder bitterligt, kalder sig den myrdede vens og rivals navn og dør selv
kort efter.
Hovedhistorien om Inger og Asbjørn Bauta, mandskabet, de lange år på skibet
Ariel, og den endelige kuldsejling udgøres af et langt kapitel kaldet ’Til døden skiller
os’. Det er underopdelt i mange mindre fortællinger, der alle er videreudviklinger
af hovedhistorien; den gamle skipper Asbjørn Bauta der med vold bortfører den
purunge Inger, som nu må tilkæmpe sig en position i forhold til mænd og hierarkiske mønstre på skibet Ariel.
Historien afsluttes med tre mindre kapitler: ’En sømand går i land’, ’Klabautermanden’ samt ’Lykkemand og nidding’. Disse småstykker viderefører ikke hovedfortællingen som sådan, men det er variationer over samme motiver og temaer. De
er fragmentariske og genremæssigt svære at bestemme, men indholdet gennemskrives og ombrydes igen og igen i både tidligere og senere dele af forfatterskabet.

23

Klabautermanden; en sømandsroman
Sandemose har valgt sømandstilværelsen som ramme for mange af sine fortællinger.
1

Sømanden som træder ud af sit samfund, sit miljø, sine sammenhænge og traditioner er ofte en outsider, der flygter og indimellem krydser han nogle af de gamle
spor som først satte hans identitetsrammer, og som måske gjorde ham til nidding.
I sammenhæng med Sandemoses eget liv og hans forsøg på at analysere janteidentiteten, kan det måske hævdes at janteloven gør ALLE til niddinger.
De sammenbragte søfolk i romanen er således revet ud af mere oprindelige rammer og er nu tilfældigt sammenbragt i en ny ramme - et minisamfund, hvor
anerkendelses- og magtkampe starter på ny og aldrig helt ophører. Man af- og
påmønstrer, man slås og enes i alliancer og venskaber, hele tiden på randen af had
og kærlighed og mord.
Men helt usædvanligt er det, at i denne roman ender mandskabet på Ariel med at
blive sammen i de mange, mange år, hvor skibet krydser over havene. De holdes
sammen af tilbedelsen af Inger, af kvinden, det hellige centrum, der som det ofte
sker i Sandemoses forfatterskab, hæves op til gudindestatus. Her er det mandskabets tilbedelse der placerer hende så højt, at da hun træder ud af gudinderollen og
på menneskevis vælger sin elskede Asthor, bryder strukturen sammen - og dét så
fatalt at alle må dø! Det hellige midtpunkt forsvinder, og dermed den ordnende
struktur - menigheden kastets ud i kaos; klabautermanden kommer og skibet går
under!
Som nævnt danner skib og sømandsliv en isolerende kulisse om de dramatiske
begivenheder der udspilles i de evige magt- og anerkendelseskampe. Men de
livsbetingelser et sådant sejlskibsliv indebærer, konstituerer samtidig en del at
tildragelserne. Nogle eksempler vil blive taget op i afsnittet om poesien i den
barske roman.

Identitets- og anerkendelseskampen - det vigtigste tema i
bogen
Gennem denne roman/fortælling kæmper Sandemose med en mængde stof, med
ideer, temaer og motiver - og det lykkes også at sætte disse ind i en fortælling. Men
det er alligevel som om det er et råstof, der mange steder mangler tilhugning og finpudsning. Og som nævnt indgår stoffet i både tidligere og mange senere værker.
Der er afprøvninger der ikke når at blive helt færdige, der er problemstillinger,
der som i et prisme må brydes og anskues fra nye vinkler i nye konstellationer;
1

En spændende analyse af den maritime litteraturs idéhistorie kan læses i Sørens Frank artikel
i Sandemosiana nr. 5, 2014. Her placeres også Sandemoses romaner ind i traditionen, og det
hævdes at han i højere grad bruger skibet og havet som kulisse for en psykologisk afprøvning af
figurernes indre udvikling end han egentlig lader havet og det maritime komme i første række.
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der ommøbleres, afprøves, gennemspilles på ny. Forfatteren ender ikke med et
færdigstøbt værk. På den måde vidner de mange variationer over samme temaer
om Sandemoses egen identitetskamp, der hele tiden leverer brændstof til det som
skrives.
I begyndelsen af fortællingen er identitetsproblematikken dualistisk. Det er en
modsætning mellem to karakterer, mellem den stærke og den svage i et givet miljø
eller mere generelt formuleret med brug af den nordiske mytologis termer: mellem
lykkemand og nidding.2
Det er mytens forestillingsbilleder, som Sandemose gør brug af, det er dens sproglige udtryk for identitetssætning, der anvendes. Man er bundet til den skæbne,
enten at være den ene eller den anden. I Sandemoses forfatterskab, især i flere
romaner fra ungdommen gennemspilles disse to modsætninger og i Klabautermanden er ’Den flyvende hollænder’ lykkemanden, som ikke begræder sin skæbne og
ikke bebuder ulykke for andre. De glade dødninger ombord sejler evigt over de
syv have! Men Klabautermanden er niddingen, den udstødte - guden Thor der
forjages, hammermanden - og nu er han evigt fordømt til at færdes alene i havene
og varsle død og undergang for de skibe han møder. Det er den tidligere gud, der
dæmoniseres, sådan som det plejer at ske ved ny religions indførelse, hvilket også
fremgår af Esberns drøm i første kapitel.
Men Sandemose bryder i høj grad med denne mytologiske og skematiske identitetsopdeling. Hans bestræbelse går ud på at undersøge menneskelige træk og
udviklingsmønstre. Hans hovedpersoner er ikke kun stiliserede figurer, som i mytologiens skæbnefortællinger, men rummer i forskellig grad aspekter af en identitetsudvikling - spændt ud mellem fastsættelse og afgrænsning og begyndende
identitetsopbrud og nuancering. Mytens skarpe modsætning er alt for snæver til at
blive stående som definition af et menneskes identitet. Sandemose må trække identitetsundersøgelsen ud af mytologien og gå i lag med at analysere dette fænomen,
som vi kalder identitet.
Men hvad betyder i grunden ordet ’identitet’ ? Dette begreb - at være ens med, at
være den samme som - er i sig selv problematisk - for hvad er det, at være et selv,
identisk med sig selv- når der stadig foregår en udvikling? 3
Hvad er et selv, når der graves i identitetens lag - og det er én SELV, der graver.
Kan man her selv komme under vejr med nogen sandhed eller er selv-opfattelsen
allerede og altid et spil - en dialektik med andre - en evig anerkendelseskamp som
den erkendende er indviklet i, i en sådan grad at gennemsigtigheden bliver umuliggjort? Professor Svend Brinkmann 4 har grundigt analyseret begrebet i sin bog
’Identitet’ Han skriver bl.a., at der er forskel på at være opmærksom på sig selv,
eksempelvis at være bevidst om hvorvidt man fryser, er træt etc. - og så at være
2

Den oldnordiske opdeling af identiteten i ’lykkemand og nidding’ har V. Grønbech nøje har
gennemforsket i Vor Folkeæt i Oldtiden
3
Definitionen af begrebet er langt fra entydigt. Der findes adskillige tilgange og teorier, bl.a.
en socialpsykologisk, en fænomenologisk og en psykodynamisk. Hos Sandemose handler det groft
sagt om spillet mellem den personlige identitet eller jeg-identiteten og den sociale identitet, ofte
udkæmpet under tryk af jantelovsmekanismerne, der danner en art kollektiv identitet.
4
Identitet: Svend Brinkmann, Klim 2008
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opmærksom på sit selv! I det sidste bliver selvet ligesom en genstand man kan
iagttage - men det en uhensigtsmæssig og statisk måde at betragte ’selvet’ på.
Han mener at selvet i langt højere grad er en proces - en løbende fortolkning, som
kun kan ske i relationer med andre mennesker. Denne løbende formningsproces er
en stor udfordring for afgrænsningen at ’en identitet’ et ’mig’ - hvilket netop går
gennem hele fortællingen som uafklaret! Esbern samt alle navnebrødrene er i færd
med at blive til - hvilket også indeholder en dobbelthed: at blive til i betydningen
at få eksistens samt at være på vej mod noget; at blive til noget nyt, at være i
støbeskeen. Esbern er begge dele.
Brinkmann skelner mellem begreberne identitet og selvet, bl.a. for at undgå en
genstandsmæssiggørelse af selvet. Det er ikke en substans, men en løbende proces.
Der knytter sig en meget lang idehistorisk og filosofisk forklaring til disse forhold,
men meget kort skriver Brinkmann: ”Troen på et selv i substantiel forstand er et
af de mest sejlivede dogmer i vestlig kultur og kan siges at være en arv fra den
kristne sjæletro.” I stedet kan vægten lægges på relationer og kontekster samt den
enkeltes evne til at forstå og fastholde sin løbende fortolkning i disse relationer.5
Det er på sidstnævnte måde Sandemoses fremstilling af den moderne identitetsudvikling kan læses.

Myten om gøgerhwælerne
Ombord på Ariel er også Asthor hvis egentlige identitet er noget af et mysterium.
Han skiller sig tydeligt ud fra resten af mandskabet, både hvad angår udseende og
adfærd. Han tager ikke for alvor del i det janteslagsmål, som de andre har kørende;
han er en ener og er af fortælleren udstyret med usædvanlige kvaliteter. Han ser
og hører varsler og går ofte i sin egen åndelige og særegne tilstand. Hans blik er
ikke til at fange og fastholde, hvormed det også antydes at hans sjæl er ukendt,
idet gammel visdom jo hævder at øjnene er sjælens spejl. Han er finne og bruger
kniven godt. Ham forelsker Inger sig i og han oplærer på mange måder hendes
lille søn Arnor, som blev født på Ariel. På et tidspunkt digter han fortællingen om
hvorledes han som død mødte ’gøgerhwælerne’. Det er en totalt grotesk historie,
men læst som billede af identitetskampen giver den god mening Asthors fortælling
eller hans personlige mytologi eller snarere religion afspejler en moderne identitetserfaring: Han fortæller Arnor den hjemmelavede myte om gøger-hwælerne, hvor
nogle hårrejsende passager lyder:
”Vi drog vidt omkring indtil vi fik øje på et hul i jorden. Der lød nogle skrig
nede fra hullet, nøjagtig som en meget stor kat...Men så kom et benrad op af
hullet og satte efter den ene arbejder. Det var en af de dæmoner der hedder
gøgerhwæler. Arbejderen kunne ikke slippe fra den, han faldt og fik hovedet
klemt fast mellem to sten. Gøgerhwælen borede sine fingre ind under hans
skulderblade, satte tæerne fast i læggene på ham og begyndte at gnave i hans
5

Ibid. s. 26
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hovedskal... De fløj rundt i sandet medens arbejderen brølede som et uvejr...
Men gøgerhwælen holdt fast og gnavede videre ned ad manden...Efterhånden
som han gnavede kom der kød på hans egne knogler, men det sad løst som
om det bare var klistret midlertidigt på. Til sidst var dæmonen og ofret
nøjagtig ens, arbejderen var blevet en gøgerhwæl. Da han endelig slap fri af
sin plageånd, overfaldt han ham og begyndte at skrælle kødet af ham igen.
Men da han havde spist sig selv på den måde, var han stadig en gøgerhwæl,
og han fór hylende ud i ørkenen” (s. 110-112)
Senere overfaldes også Asthor og ædes, hvorved han forvandles til en kødædende
dæmon, der kan fortsætte som andre gøgerhwæler, der hele tiden må æde hinanden og via konsumeringen blive til hinanden. De indoptager hinanden, skiftes til
at være hinanden, blander konstant ikke bare blod, men kød og smelter på sin vis
sammen. Fortællingen er grusom og giver knægten mareridt - en konstant kamp
på liv og død, mellem overlevelse og det at blive opslugt - så til sidst ingen er
hvem han var. Den lille hjemmespundne myte udgør og også en grum allegori over
identitetskamp og udvikling, hvor det netop er kamp og ikke en rolig, åben og
tillidsfuld udvikling, der dominerer. Den stærke sejrer og mætter sig af de andres
kød og egenskaber, hvilket tvinger den sultne videre i jagten på det han nu mangler. Beskrivelserne af kampene er ikke ulig de som bliver søfolkenes stridigheder
til del.
Asthor gør gældende at hans lille fortælling er en art omvendt pendant til den
kristne forestilling om himmel og helvede. Lidt frækt kunne man så tilføje at den
gensidige æden hinandens kød og blod også er en slags brutal nadver.
Asthor er tillige den figur, der på nietzscheansk vis har frasagt sig en gud, for selv
at blive gude-stærk. Inger spørger ham om det ikke føles tomt at være udøbt. Han
svarer:
”Jo. Jeg har en tom og herlig himmel. Hele jorden er min. Jeg er en afart af
mennesket. Jeg er fri som fuglen. For mig gælder kun min egen lov. Jeg er
min egen hersker, jeg har hverken ret eller pligt, jeg er en forstødt og jeg er en
gud, jeg er en mand uden ansigt og navn...” (s.136-137)
Der er en TOM himmel - en ubegrænset frihed og en hjemløshed, som alt sammen er præcise og centrale elementer i en moderne livserfaring, når den tænkes
og forfølges helt ud i sin endelige konsekvens. Nietzsches ’skøre menneske’ i ’Den
muntre videnskab’6 , prædiker netop om denne tomhed når altings centrum dør.
Det store helhedsskabende centrum er Gud, som mennesket har slået ihjel. Når
det falder bort er der ingen retning, ingen værdi, intet op eller ned, ingen horisont,
ingen sol - kun skræmmende tomhed, som det kræver et overmenneske at udholde.
Derfor må det nye gud-frie menneske selv blive en gud, der har kraft til at sætte
sine egne love og værdier. Hos Nietzsche lyder det vedr. konsekvensen af det store
fadermord; mordet på Gud:
”Hvordan var vi i stand til at drikke havet op? Hvem gav os svampen til
6

Die Fröhliche Wissenschaft, 1884; Den muntre videnskab (dansk 1997); Fr. Nietzsche.
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at viske hele horisonten væk?...Hvor bevæger vi os hen? Væk fra alle sole?
Falder vi ikke ustandseligt? Bagover, til siden, forover, til alle sider. Er der
stadigt et oppe og et nede? Strejfer vi ikke omkring gennem et uendeligt intet?
Ånder det tomme rum ikke på os....Hvordan trøster vi os, vi mordere over alle
mordere... Er storheden i denne gerning ikke for stor til os? Er vi ikke nødt
til selv at blive guder for dog at synes den værdig?7
Asthor fremstiller sig selv i sin forklaring til Inger, som denne moderne og iflg.
Nietzsche kommende mennesketype. Han har ingen gud i himlen for han er selv
gud. Han har frihed til at sætte sine egne regler og love. Han har derfor heller ikke
hverken ret eller pligt i forhold til de normale samfund, han er som ’gud’ hævet
over alt dette. Af samme grund fremstilles han heller ikke som én, der for alvor
deltager i janteslagsmålet. Han får en særegen anerkendelse på forhånd. Skønt
således udstyret med meget markante træk, som kun kommer eneren tildel, er han
også manden uden navn og ansigt. Han er uidentificerbar, hans oprindelse fortaber
sig i en ufortalt barndom et sted i Finland og han har formået at klare diverse
omstillinger og livssituationer. Han har desuden dræbt manden Asthor og stjålet
hans navn, så ingen kender hans oprindelige navn.
Men Inger beundrer ham, for hun er stadig en provinspige, delvist bundet af
normer, værdier og gamle borgerlige forestillinger samt en beundring for den verdensforagtende, koldblodige sømand. Han, derimod kan læses som en moderne
type, der flytter sig alt efter situationen og efter egne regler. Han lever relativt uafhængig af dybe relationer, men han færdes ubesværet i sømandsverdenen
uden jante-vrede og bitterhed. Han er næsten det stærke overmenneske, Nietzsche
spåede ville komme i den omtalte tekst, hvor fortælleren til de omkringstående
lyttere udbryder: ”Jeg kommer for tidligt...Det er endnu ikke tid for mig. Denne
vældige begivenhed [Mordet på Gud, min tilføjelse] er stadig undervejs og vandrer
- den er endnu ikke kommet mennesket for øre” Den fulde konsekvens af at være
sin egen herre tager tid og det kan synes at den frigjorte Asthor er et eksempel på,
at det nu lader sig skrive ind i litteraturen.
Et andet træk som peger på hans særstatus er den overnaturlige evne han tilskrives.
Han kan høre og se ting, som de andre med de fem almindelige sanser ikke formår.
Det lyder om hans tranceagtige oplevelse umiddelbart før han opdager, at Bauta
skjuler Inger i sin kahyt:
”En nat stod Asthor Asbjørnsson ved roret. Han var fordybet i drømmerier
og lyttede til en musik som han aldrig før havde hørt magen til. Den lød
som om nogen græd. Han stod med åben mund og følte sig så ulykkelig som
han aldrig før havde været. Han så ind i dette tonevæld, der var et landskab
og kunne ikke sammenlignes med noget som helst, som indtil denne dag var
kommet indenfor hans erfarings kreds. Musikken var som en underlig eksotisk
flora, med mange forvredne, ulykkelige væsner, der gik i halvlyset mellem
træerne. Der var også groteske uhyrer, der skreg som et menneske i mareridt
” (s. 86-87)
7

Ibid. stk. 125

28

Herefter ser han Ingers ansigt i et syn og går hen og kigger ned i skipperens kahyt,
hvor han ser hende for første gang.
Dog bliver kærlighedsrelationen til Inger fatal for ham og hele besætningen. Her
indhentes han af en lidenskab, hvis konsekvenser han ikke er herre over. Forinden
har han opsøgt og myrdet kaptajn Bauta, som det endelige opgør med autoriteten.
Et fadermord eller drabet på det vrængbillede af en guddom, der hersker over skibet.

Fortællerens stemme
Fortællingernes fortællerstemme veksler overordentligt ofte i de fleste af Sandemoses værker. I dette værk, der består af forskellige små og store afsnit, med
mere eller mindre sammenhængende forløb, gør dette sig ikke mindre gældende.
Sandemose afrunder med overlegen fortælleroptik en række episoder, i et kraftigt
vurderende og værdiladet sprog bliver forholdene på plads. Ofte bringes scener
hvor personerne gør sig selv til grin - understøttet af vejledende fortællerkommentarer. Som sømand havner man i et stærkt hierarkisk opbygget samfund, hvor
både skrevne og uskrevne love sætter rammer. Hos Ariels mandskab kæmpes der
dagligt blodige kampe, for at hævde sig og vinde sympatier - mange af disse er
skildret med nedladende spot fra fortællerens side, så læseren ved at her er en
problemstilling så dum eller latterligt, at dens deltagere er til grin.
Et eksempel er jyden, der på egen barnlig vis forsøger at hævde sig over et par
andre, ender i ren folkekomedie. Om jydens naive og komiske bevidsthedsniveau
hedder det f. ex.:
”Det ligger i blodet påstod han. Jyderne har altid været klogere end alle
andre, og derfor bliver de ved med at være det. Se nu bare dengang de første
mennesker kom til Syden. Hvem var det der tog det bedste land dengang?
Det gjorde jyderne. De var de dygtigste. Og når nu Jylland var et fuldkommet
land, så måtte befolkningen blive endnu bedre.” (s. 128)
Svenskerens argumenter og ræsonnementer er ikke meget bedre og Sandemose ofrer
en del sider på således at udstille mandskabets komiske slutninger og handlinger.
En markant undtagelse gøres da Tor dør og skal begraves i havet. Her syr jyden
liget ind i et sejldug og både drillerier og janteadfærd ophæves i denne specielle
situation:
”Gamle søfolk lod som om de aldrig havde ført nål i et sejl og spurgte ærbødigt
jyden hvorfor han nu gjorde sådan, og hvad han mere ville gøre. Han svarede
respektfuldt at han - som alle vidste - var en ren novice på syningens område,
men sådan havde han da tænkt sig, at bære sig ad. De andre nikkede dybt
taknemmelige over belæringen.
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I det store og hele havde de en fornemmelse af at de havde det godt: Det er
Tor der skal sænkes i havet, og ikke mig.” (s. 104)
Fortælleren når i den korte kommentar at begrunde den gode stemning. Under
indtryk af døden og det held selv at være blandt de levende, ophæves dagligdagens
jalousi og magtdemonstrationer.
Asbjørn Bauta gives mange lidet flatterende karakteristikker med på vejen, dels
gennem fortællerkommentarer og dels gennem indre synsvinkel. Således behandles de stærkere typer ikke; de hvis identitet og karaktertræk er interessante i
udviklingsmæssig forstand tages alvorligt af fortælleren. Her er tonen ikke nedladende og dømmende. Det gælder i særdeleshed Asthor og Inger.

Poesien i nogle af beskrivelserne
En hel anden fortællemåde gør sig ind imellem gældende. Undertiden skildres livet
på skibet intenst med kendermine og indlevelse. Et eksempel er den lange rejse
som Ariel gør uden at gå i havn og dermed uden forsyning af ordentlig mad og rent
vand. Læseren følger den stadige udpining af mandskabet samt det efterfølgende
lykkelige ædeorgie. Det lyder
”Ariel lignede et dødningeskib, blege og udtærede slæbte folkene sig omkring
som om de havde store sår under fødderne. Døgnet rundt lurede rædselen på
dem, rædselen for det øjeblik hvor tørsten igen ville tvinge dem til at drikke
af vandtankens rådne klister. ...Så kom søndenvinden og der blev sejlet vildt,
for de vidste alle at nu var manden med leen ude efter dem...Ariel dundrede
gennem søerne, skar ned i dem som en isbryder, sank skælvende ned i de dybe
bølgegryder, hvor vandet var smult, hævede sig og sank som et åndedræt...Om
aftenen syntes folkene at det var dem der havde sejlet fra dagen. Ariel rasede
ind i natten og videre til den næste dag. Ved daggry ragede lyssøjler, sprængt
af skyerne, op i østhimlen - fremad, vi jager fra det hele, bag os er havet
ensomt som det har været i tusinde år, det gamle tungsindige, ensomme hav.
Videre, videre, ingen hvil, videre vi flygter fra vore drømme, vore længsler, og
savnet stiger, stiger som bølgen... I nat skal vi se skumstriben fra Skagen” (s.
65-66)
I denne beskrivelse af den langvarige og vanvittige tur, der varer omkr. 7 uger, får
fortællerens stemme både sanseligt nærvær og poetisk, lyrisk præg. Manglen på
vand, de fysiske følger af dette, samt skibets måde at sejle på vidner om erfaret liv.
Fortælleren kender livet ombord på et sejlskib og i denne episode er det livet til
søs, der sætter præmisserne. Ind imellem glider tonen over i stemningsfyldt poesi og pludselig skiftes der teknisk set fra tredje persons fortæller til første person, idet
der anvendes ’vi’ og ’os’. Fortælleren bliver her del af besætningen; det er som om
Sandemose forglemmer sig, i disse almene linjer om sansninger, stemninger, havet
og skibet. Han bliver del af en stor kollektiv erfaring. Savn, længsler, drømme
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stiger og vugger i rytme med havet og himlen, natten og daggryet. Men bag hele
sejladsen lurer galskaben og døden, for kaptajnen vil ikke i land før de når Helsingør. Således overgivet til skibets snævre univers og manglen på livsnødvendig
mad og drikke, bliver alle desperate og utilregnelige. Der sejles omkap med døden
og skildringen er voldsom og energifyldt. Men omsider kommer de i land og det
efterfølgende madorgie er ligeså intenst beskrevet:
”Så snart dækket var ryddet, hentede mandskabet mad, brændevin og vand
ombord. De spiste frisk brød og frisk kød i små portioner, tog sig nogle små
dramme til, drak til en afveksling lidt frisk vand, tyggede stilfærdigt, men
fortsatte uden afbrydelse. I næsten to timer spiste og drak de, de kunne ikke
holde op - bare en lille bid til! En lille slurk vand, bare en eneste bid brød, en
dråbe brændevin, lidt kød, ost og en vældig skefuld sukker, de så på den med
strålende øjne. Og så begyndte de forfra igen... Aldrig havde de oplevet en
mere lykkelig træthed, de kravlede møjsommeligt ind i køjerne og sov.... De
sov hele dagen og hele natten. Så vågnede de og var sultne ud over enhver
forstand og åd. Der sad mad i hele hovedet på dem, de gassede sig og åd.” (s.
68-69)
Teksten bliver næsten fysisk, så indfølt er beskrivelsen af det længe udhungrede
mandskab, der omsider får de basaleste behov tilfredsstillet. Der ædes langsomt,
roligt og meget længe. Maven kan ikke holde til forslugenhed; der nydes i små
portioner så kroppen kan vænne sig. Der soves og ædes igen fordi de udhungrede
kroppe har så meget tilgode. Tilfredsstillelsens lyksalighed når læseren gennem
beskrivelsens velvalgte ord. Her er skrevet med omhu og indlevelse; fortælleren
dvæler med kendermine ved oplevelsen, som ikke har nogen betydning i forhold til
hovedfortællingen.
Nogle næsten forelskede beskrivelser af hav, vind, natur, årstider og det sejlende
skib skal også nævnes. I det følgende har sproget træk tilfælles med Johannes V.
Jensens betagede og stærke beskrivelser.: ”Det var i Atlantens rene sommer; strid
og blå kuplede himlen sig over det vandrende hav. Der var få skibe i de farvande
Ariel lagde bag sig, intet menneske var at se fra solen steg til den sank”. (s.60)
Skibet Ariel bliver levendegjort og kvindelig - skibe har hunkøn på trods af navnet:
”Og Ariel nejer for vinden. Sejlene står i hvide buer som kvindebryster kysset
af vinden på det gamle middelhav, der på milde dage er som læskedrik for et
tørstende hjerte! (s. 123) Her er igen genklang af Johannes V. Jensens naturlyrik
og fortællerstemmen udbreder sig til generelle betragtninger, der pga. den intense
stemthed, som præger tonen, synes ikke blot inspirerede, men også erfarede.
Senere personificeres Atlanterhavet direkte i beskrivelsen af dens voldsomhed:
”Oppe på himlen ser de nordlysene vride sig frem over bjergkammene som
blege raketter... Atlanten, de endeløse strækninger i syd og i nord, den ene dag
hvisker havet enfoldige viser, den næste spiller det op med et helvedesorkester
og lader kilometerlange skyskraberhøje søer rette attentat mod himlen, medens
skummet og fråden står ud i universet som en røg” (s. 124)
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En kraftfuld og fanden-i-voldsk beskrivelse af landgangen i Barcelona skal også
nævnes. Her er hengivelsen til den ubegrænsede lyst og vildskab på samme tid
lykkelig og destruktiv. Identitet og personlighed er opløst; kun urinstinkter synes
at styre:
”Om natten raserede de lastens by. Pigerne skreg, de gamle ruffersker sad
forkomne og slog krøller på næsen oven over det sølle hul af en mund, de
sendte bud efter politibetjente med lange morgenstjerner, men hvad kan man
stille op med glade mennesker? Det var en vellyst at blive slået ihjel, at mærke
det livsalige brag i hovedskallen når morgenstjernen ramte. Kunne livet nogensinde give én en mere mærkelig lykke end den morgen du vågnede i en
slotsruin, i en blodpøl? Dengang tænkte du endnu ikke over voldsomhedens
væsen, nej du besteg en sten og brølede som en lykkelig bavian...... Om morgenen var der mærkeligt stille...medens du hujende dansede ned ad trappestien,
stadig fuld fra aftenen før, snavset, næsten slagtet, og lykkelig. ”(s.152-153 )
Igen glider fortællerstemmen fra trediepersonsfortælleren. Men nu er det i en intim og indlevet anden person; der siges ’du’ til den fortrolige og medvidende læser
samtidig med at fortælleren også taler om sig selv og sine erfaringer.

Tre poetiske skitser
Efter hovedhistorien falder den direkte handlingsside bort og i stedet optones myteelementer, stemninger og aforistiske visdomsord - nedfældet af fortælleren.
Ikke mindst her spiller poesien ind - den skaber ved hjælp af ordvalget, mytefragmenterne samt kendte elementer af sømandsovertroen, fantastiske ekkorum eller
resonansbund for de korte skitsers udsagn. Det lyrisk digteriske, synerne og hallucinationerne, bliver brændglas der samler strålerne fra megen energi og uforløst
identitetssøgen.
Den første skitse hedder ’Samvittigheden går ombord’. Her sejler Espen Arnakke
alene sit skib på havet. Han nyder freden og fraværet af overordnede autoriteter.
Men han indhentes af de døde sømænds genfærd idet han læser deres tilbageblevne
breve. Uhyggen og overtroen blandes virkningsfuldt:
” ...breve til de døde mænd som lå i det mørke vand under skuden, de gik dybt
dernede i mærkelige stillinger og trådte dødens dansetrin i det levende vand...
Ude fra havet ville uhyggen komme ombord på skibet, de døde aflagde visitter
og klagede over at de var glemt. Espen Arnakke lå nætter igennem med stive
øjne og stirrede op i dækket, han hørte skridt deroppe, den slikkende lyd af
våde gummistøvler, nogen famlede ved lukafkappen, de ville til køjs, de ville
ikke være kolde og våde, de ville ikke være glemte... De tudede på dækket,
og der kom stadig flere ombord. Hårene rejste sig på hans hoved.... ...jo de
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var her, hele mandfolkeslænget, alle de fortabte, alle hans egne djævle” (s.
168-169)
Espen drømmer og ser syner der vedrører hele hans livsforløb fra dreng til voksen
mand. Den skærpede bevidsthed er uudholdelig; selverkendelsens indsigt gør for
ondt og som i visse religioners fremstilling af menneskets adkomst til guddommelige sandheder, må han skærmes for det direkte syn: ”...nu så han det hele
gennem en flammevæg, og den beskyttede ham mod de hede, brændende billeder,
der gik gennem hans hoved, aldrig har nogen dødelig kendt sin egen galskab så
nøje som Espen fra Jante” (s. 169)
For at kende sin egen galskab, må man imidlertid have en del af fornuftserkendelsen
i behold; ellers kan begrebet galskab ikke udsondres som forskellig fra normalitet.
Spøgelsestoget opløses i hans egne djævle; det er et indre opgør det nu handler om
og således bliver det døde mandskab og hans barndoms plageånder til dele af ham
selv. Igen drejer det sig om at vaske ’et selv’ frem. Det foregår i et syn som viser
den nødvendige spaltning i erkendelsen af egen galskab. Espen må ind-se noget, og
derfor oplever han at hans øjne svæver ud af hovedet så han kan iagttage sig selv.
Manden han har myrdet, Ashley Arrow, går ombord og Espen flygter og stivner i
rædsel:
”Espens øjne slap ikke skikkelsen mens han krøb baglæns ned ad stigen. Rystet
blev han stående der natten igennem, han turde knap trække vejret... Hans
øjne gik ud af hovedet og svævede foran ham i det sorte kældermørke som to
blågrønne kloder. Ubevægelige og skarpe i kanterne hang de og så på ham,
endelig et par øjne rettet mod sin egen sjæl.
Eller er det dine øjne Ashley... Men hen under morgen kendte han sig selv
igen... Samme dag kom han i land” (s. 170-171)
Efter i bogstavelig forstand at have sejlet sin egen sø og været ’ude af sig selv’, får
Espen fast jord under fødderne. En sejlads i storme med selskab af såvel genfærd
som indre sjælelige rystelser afløses af den faste landjord og den sunde fornuft. Det
flydende og opløste får igen grænser og struktur, kunne man hævde.
I Stykket ’En sømand går i land’ dukker navne og steder op som senere går igen i
Sandemoses bøger: Newfoundland, Dead Mans Point, Misery Harbor, John Wakefield, og her er det Ashley Arrow, der dræbes af Espen Arnakke. Igen er der tvivl
om hvem der er hvem. Løsrevne sætninger, der minder om bevidsthedsstrøm uden
forklarende tilføjelser fra fortællerens hånd udgør optakten til den åbne slutning.
Er Eivind Harre faktisk Esper Arre og er John Wakefield og Ashley Arrow den
samme? En pointe kunne være at der ikke eksisterer noget ’faktisk’, -en fakticitet, -da alt jo er i det flow, som den gensidige påvirkning og udvikling udgør.
Det er hvad der lægges op til i stykket ’Hammermand, Klabautermand’, en poetisk beskrivelse af Klabautermanden, som den evigt udstødte, der vandrer rundt i
havet, ufrivillig og ulykkelig:
”Når nætterne bliver sorte om efteråret, og jævndøgnsstormene pisker Atlanten op, søger Klabautermanden ind til kysterne...Han er Asbjørn Bauta.
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Han går mod syd og ser lyshavet over København, men vender sig træt fra
det og kæmper sig tilbage mod nordenstormen....Han går ind i Oslofjorden,
og hans ansigt er et andet, han er den Esper Arre de engang fiskede op af
Piperviken. Og da han kommer tilbage møder han den flyvende Hollænder
ved Lindeness, med alle de usalige ombord. Men ved rattet står hans egen
ungdom, en anden og vild Esper Arre, som endnu ingen Esbern Arvika har
mødt. Og alle de døde søfolk raser med sejlene, en latter slår imod ham fra
skibet: Vi er én, vi er to, vi er tre, vi er fire.
Og Asthor Asbjørnsson afløser Esper Arre ved roret. Så er det Tor Abrahamsen, der er skyggen på havet, han rækker sine arme ud mod dødningeskibet:
Asthor, Asthor min eneste ven. Men så smiler han sørgmodigt, jo de prøver
lykken ombord og leger glade mennesker for en nat. Men ingen ved mere hvem
han er.... Jeg er én, jeg er to, jeg er tre. Lykkemand og Nidding er vokset
sammen i mit hjerte” (s. 171-172)
De oldnordiske begreber for et menneskes fastlåste skæbne, lykkemand og nidding,
synes endelig vokset sammen i en identitet, der rummer begge dele. Hvem der er
hvem vides ikke, for påtrykket af de andre er blevet del af en selv. En ganske
moderne tankegang. Men dog kan Sandemose ikke helt slippe den mytiske figur,
der drevet ud i havet ikke når i land igen. Skæbnetankegangen lurer, mytens dæmoniserede guddom må blive i det opslugende og flydende element, havet, hvor han
repræsenterer den urgamle fare der truer derude. Om hans forbandelse hedder det:
”Klabautermanden rejste sig som en skumstøtte på det sted hvor Titanic gik
ned. Han så småskibe blive splintret af granater på Nordsøen i krigens år...
Han stod hos da Lusitania sank, hans ludende skygge fyldte hele himmelen,
medens barneskrigene skar så det kunne have bevæget en gud. Der faldt
blodregn fra Klabautermandens skyggeansigt, da der blev stille efter Lusitania.
Han kender kun død og forkrænkelighed, men selv skal han aldrig dø. Han
velsigner alle de skibe han ser, og når han har velsignet dem, må de synke,
medens Klabautermanden skjuler sit ansigt og græder” (s. 172)
Den ’nye’ (moderne?) dæmonskikkelse rummer følelser, han græder over den død
og ødelæggelse, han er dømt til at forvolde, og er således ikke bare et ensidigt
udtryk, for ødelæggende kaoskræfter. Han er menneskeliggjort; han har et indre
liv og en samvittighed. Han har fået humane træk og er således ikke længere kun
en symbolsk gestalt for den ene del et enten-eller.
Måske er dét grunden til at historien ikke kan afsluttes. Espen Arnakke får ikke
fred i en afklaret tilstand, da han går i land. I sidste skitse, ’Lykkemand og nidding’ fortsætter sejladsen uden udsigt til nogen afslutning eller endemål:
”Og Espen Arnakke var skipper på Den flyvende Hollænder i nat, den gladeste
dødning i verden. Han sejlede alle skygger forbi og så dem forsvinde agterude.
Men da dagen gryede så han den sidste skygge, og skyggen var ham selv.
De kvalte Espen og kastede ham overbord til Klabautermanden.—Skuden drev et langt stykke tilbage, og det er en anden der skal være skipper
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i nat. Men altid skal skipperen møde sig selv og aldrig skal han få lov at runde
Kap Horn” (s. 173)
Snart glad skipper på lykkens skib, snart kvalt af sine ’egne djævle’ og kastet ud til
Klabautermanden og aldrig færdig med at indhente sig selv; således tegnes et vildt
og poetisk billede af det hvileløse menneske. Et menneske, der ikke er unuanceret
men som heller ikke har sine forskellige sider integreret i afklaret ro.
Noget mål synes heller ikke inden for rækkevidde; Kap Horn bliver symbolet på
dette. Skipperen skal netop aldrig runde det farlige stræde ud for Kap Horn og
komme sikkert ud på den anden side. Der er kun havet, bølgerne, sejladsen, den
evige bevægelighed, hvad enten det nu drejer sig om identitetens skvulpen rundt
eller det levede livs omskiftelser i det hele taget. Sådan tegner vilkåret sig i en
tid, hvor muligheden for opbrud fra lokale jantemiljøer er en befrielse og en aldrig
afsluttet opgave. Og således er klabautermanden ikke en dæmon man skaffer sig af
med ved at drive ham ud i det flydende og farlige hav. I stedet er vi, de moderne
mennesker drevet ud til ham. Man må lære at surfe eller gå under.
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