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AKSEL SANDEMOSES SPOR – 50 ÅR EFTER
HANS DØD
Steen Andersen

Axel Nielsen blev født i Nykøbing Mors den 19. marts 1899 og døde
som Aksel Sandemose i København den 6. august 1965.
Dagen efter dødsfaldet var der lange nekrologer i skandinaviske
dagblade, for siden det moderne gennembrud havde der næppe været
en forfatter, der som Sandemose var kendt i både Danmark, Norge
og Sverige. Han udgav seks bøger på dansk, inden han i 1930 flyttede
til Norge på grund af selvforskyldt økonomisk morads og begyndte
at skrive på norsk. Hans gennembrud kom i 1933 med En flyktning
krysser sitt spor, hvori han formulerede de ti bud i Janteloven. I 1941
flygtede han til Sverige, hvor han skrev sin vel nok bedste bog, Det
svundne er en drøm, der udkom på svensk, to år før den kom på
norsk, og også i Sverige var han allerede i 1930’erne et kendt navn.
Gennem de sidste år af Sandemoses liv udkom hans bøger næsten
samtidig i de skandinaviske lande.
Hvordan skal vi placere Sandemose 50 år efter hans død?
Der er talrige eksempler på forfattere, som har nydt stor popularitet, og som af deres samtid blev spået at være uomgængelige de
næste mange årtier - hvorefter deres stjerne blegnede. Hvis Nis Petersen, Marcus Lauesen og H.C. Branner fra deres elysium kunne
overskue dagens litterære børsnoteringer, ville de fx nok blive forstemte. Hvad angår Sandemose, udkom en samlet udgave af hans
værker i 100-året for hans fødsel, og da sønnen Jørgen Sandemose i
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2004 udgav sin næsten 700 sider lange biografi Flyktningen, vågnede
litteraturredaktionerne op til dåd. Men i de fleste tilfælde kredsede man om det negative portræt af Sandemose, og et af de mildere
udtryk om bogen var fadermord. Universitetsstuderende skriver opgaver om ham, Aksel Sandemose Selskabet udgiver et årsskrift og
arrangerer seminarer, men man må indrømme, at det er småt med
nye oplag og tilvæksten af yngre læsere. Hvilket er synd og skam.
Forhåbentlig kan Sandemoses portræt på haleroret af et af Norwegians Boeing 737-fly stimulere interessen for forfatterskabet.
Janteloven er blevet et fast udtryk i både dansk, norsk og svensk
– der er ca. en million hits på Google, og hvis man prøver med
Jante Law/Law of Jante, er der 20.000; da En flyktning udkom i
USA i 1936 var den forsidestof i The New York Times Review of
Books, og så sent som for et halvt år siden var der en artikel om
begrebet på The Paris Review’s hjemmeside. Men få af dem, der
bruger udtrykket, har læst En flyktning krysser sitt spor. Den vedbliver imidlertid at være en inciterende bog, ikke mindst gennem
jegfortællerens hævdelse af individualisme over for den kompakte
majoritet. At Janteloven stadig har aktualitet kan ses ved, at der
så ofte henvises til den, men desværre bliver den også misbrugt, når
ordet Jantelov bare anvendes som et smart ord til at slå andre oven i
hovedet med og opfattes som synonym for misundelse, smålighed og
skadefryd. I nogle sammenhænge opfattes Janteloven desuden som
en moderne version af eventyret om den grimme ælling, der skulle
kanøfles, fordi den var aparte. Men Sandemose skildrede forholdene
i arbejderklassen, og de ti Jantebud udtrykker den angst og uvilje,
som kollektivet inden for én klasse nærer over for det individ, der
vil frigøre sig fra kollektivets tryk og ensretning. De påbud, som kollektivet håndhæver over for andre, gør, at det undertrykker sig selv
– og her er en afgørende forskel fra “Den grimme Ælling”: Ænderne
undertrykte jo ikke sig selv på nogen måde, da de kastede sig over
svaneungen.
Vi pynter oss med horn fra 1936 er Sandemoses mest originale
romaneksperiment, med en montageteknik som stadig forekommer
overrumplende. Varulven blev rost til skyerne, da den udkom i 1958,
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om end den senere blev udsat for en del skepsis, bl.a. på grund af
bogens kvindesyn. Derimod har den overfor nævnte Det svundne er
en drøm også gennem de sidste årtier fascineret forskere, der finder
stadig nye indfaldsvinkler til denne studie i fortrængning og fortidsafsøgning.
Men jævnsides med de spændende romaner, hvortil også hører
værker som Tjærehandleren og September, er der en anden side af
Sandemose, vi kan rette opmærksomheden mod her 50 år efter hans
død, for hvis vi ser på de sidste år af hans forfatterskab, er der
et træk, som forekommer højst moderne: Den måde, hvorpå han
inddrager sin egen person i digtningen.
En flyktning krysser sitt spor kan med rette kaldes en selvbiografisk roman: Jante er stort set Nykøbing Mors, Sandemoses egen
familie og hans lærere optræder let maskeret under andre navne osv.
Men jegfortælleren hedder Espen Arnakke, så dengang i 1930’erne
opsatte Sandemose et skel mellem Aksel og Espen. Et lignende skel
finder vi ikke i mange af de tekster, som Sandemose offentliggør efter
anden verdenskrig. I de såkaldte Sørlandsbreve i 1940’erne, i tidsskriftet Årstidene, som han skrev ene mand 1951-1955, og endelig i
epistlerne i ugebladet Aktuell i Sandemoses sidste leveår, indikerer
både jegfortælleren og genrerne fejlagtigt, at Sandemose her fortæller om sit eget liv. Men den identitet, der åbenbares, er resultatet af
en blanding af virkelighed og fantasi.
Det er ikke i romanerne, men i det mindre format, i korte tekster,
at Sandemose dyrker denne digtning og dermed foregriber teksttyper, der inden for de seneste år er blevet beskrevet med ord som
autofiktion og dobbeltkontrakt. Fiktion og selvbiografi blandes; læserens virkelighedsopfattelse udfordres af forfatteren, så det bliver
umuligt at sige, hvad der er selvbiografi, og hvad der er fiktion. Samme teknik finder vi hos fx Knud Romer og Karl Ove Knausgård, og
den er i tråd med hvad vi finder i Thorkild Hansens dagbøger, der
giver sig ud for at være autentiske – eller, for at gå til en anden genre, digte af Lone Hørslev og Yahya Hassan, hvor fakta fra privatlivet
ser ud til at være fundamentet for deres lyrik.
Et andet træk, der kendetegner forfatterskabet, er Sandemoses
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konstante omarbejdelser af tidligere trykte tekster. Der er ikke kun
tale om finslibning, udvidelser eller forkortelser, men om nye sammehænge – og nye genrer. En episode, der udgør hovedelementet i en
novelle eller et romankapitel, præsenteres årtier senere som selvbiografi. Eller en selvbiografisk skildring overgår til at være en romanpersons oplevelse. Igen: Et spil med identiteten. Er selvbiografierne
Rejsen til Kjørkelvik og Murene rundt Jeriko fakta? Ikke hvis vi
holder os til sønnen Jørgen Sandemoses nøgterne redegørelse i biografien. Eller hvad skal vi stille op med, at der i Felicias bryllup fra
1961 indlemmes adskillige tidligere trykte selvbiografiske epistler, nu
bare præsenteret som hovedpersonen Erling Viks oplevelser? For slet
ikke at tale om, at Sandemose med anvendelse af sit eget navn med
årtiers forsinkelse vedstår sig det mord, som Espen Arnakke begik på
Newfoundland under første verdenskrig. Ikke fordi han var morder,
men fordi han i den tekst bliver opslugt af sit alter ego.
Der er tale om en maske, eller en mytologi. Forfatterens valg af,
hvad der kommer på tryk under navnet Aksel Sandemose, bliver en
pendlen mellem fiktion og selvbiografi og bliver til noget helt tredje.
Fortiden eksisterer ikke i sig selv, men skabes gennem digtningen;
først når oplevelser og tanker udmøntes i skrift, eksisterer de. Dermed bliver sammenhængene i forfatterskabet talrige og udviklingslinjerne undertiden modsætningsfyldte. Men stadig fascinerende.
I En flyktning krysser sitt spor hedder det, at Halfway Mountain
er et stort og mangesidet fjeld, som bliver et andet, hver gang man
har bevæget sig et stykke og ser på det igen. Og læseren må sande,
at det samme er tilfældet for forfatterskabet.

DET PERSONLIGE KOSMOS
Steen Andersen

Hovedværker og romangrupperinger
I de foregående afsnit har der været fokus på Aksel Sandemoses korte
tekster. Her følger en mere generel opsummering af forfatterskabet.
Forskerne er enige om, at den første kvalitetstop blandt Sandemoses romaner er En flyktning krysser sitt spor fra 1933; den næste
kommer tre år senere med Vi pynter oss med horn. Derpå skal vi
frem til Det svundne er en drøm (1944 – eller 1946, hvis man regner
med den norske udgave), 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 værker
som September og Alice Atkinson og hennes elskere; de omtales som
interessante og læseværdige, men uden de kvaliteter, som præger de
fire kraftpræstationer. Der er hverken tale om en støt stigende kurs
mod tinderne eller om ét hovedværk efter og før en række noget
svagere bøger.
Hvis man forlader ideen om hovedværker og mellembøger, er der
forskellige måder at kategorisere romanerne på: Én gruppe, der springer i øjnene, er 1930’ernes bøger 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-udgaven 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 mest er et forsøg
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på at bibringe denne roman et tilskud af psykologisk indsigt, som
den unge danske forfatter ikke besad i 1920’erne; en tredje gruppe er de tre Canada-bøger (Ross Dane, En sjømann går i land og
September ), en skildring af Beaver Coulee gennem adskillige årtier;
og en fjerde udgøres af Det svundne er en drøm og Alice Atkinson
og hennes elskere, 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-bog.
Man kan endvidere se på udgivelserne som led i en trinvis udvikling, en addering af nye dimensioner. Nogle eksempler: Fundamentet
for Klabavtermanden er maritime skildringer fra først i 1920’erne,
men disse kompletteres i romanen med sømytologisk stof; i den norske Klabautermannen tilføjes lykkemand-nidding-aspektet, og bogens komposition med tilsyneladende fritstående afsnit og eksperimenterende fortælleteknik er et skridt hen mod Vi pynter oss med
horn. I kølvandet på at Ross Dane beskriver den vellykkede bosættelse i det fremmede, sættes der gennem de to efterfølgende bøger
om Canada spørgsmålstegn ved, om emigration fører til en bedre tilværelse, indtil Det svundne er en drøm giver den endelige afrunding
af emigrantens tragedie. En sjømann går i land rummer rømning,
mord og Nordamerika fra tidligere bøger, men tilføjer Jante, som
kommer til at dominere i En flyktning krysser sitt spor. September
tager afsæt i Canada og Jante-agtigt miljø, men har trekantsdrama
som hovedtema, og dette får stigende betydning i Det svundne er en
drøm, Alice Atkinson og hennes elskere og Varulven.
Efter alle disse titler kan man imidlertid spørge, i hvor høj grad
Sandemose er romanforfatter, efter at Tjærehandleren udkommer i
1945: 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
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i 1950 En palmegrønn øy - sidstnævnte er dog skrevet en halv snes
år tidligere; i 1955 kommer sammenskrivningen af 1933-udgaven 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 er forskellig fra de andre romaner pga. de essayistiske indslag,
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. Hvilket betyder, at da Sandemose begynder at beskæftige sig med anmeldelser og sørlandsbreve (1945-1950), ophører
han stort set med at skrive ny fiktion i bogform; 1951-1955 koncentrerer han sig om Årstidene, og 1958-1960 og 1962-1965 gælder det
de ugentlige epistler i Aktuell.

Genanvendelse og ændringer
To sammenhørende elementer er kendetegnende for forfatterskabet:
Tidligere trykt materiale integreres i nye kontekster, 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; 1933-udgaven af En flyktning krysser sitt spor og Der stod en benk i haven bliver til 1955-udgaven af
En flyktning krysser sitt spor. Og for at være på den sikre side: Den
norske udgave af Det svundne er en drøm afviger på enkelte punkter
fra den tidligere svenske og danske udgave.
Hidtil har forskningen været koncentreret om Sandemoses romaner, især de norske, men som der tilføjes væsentlige dimensioner, når også andre tekster indgår i beskrivelsen af forfatterskabet.
Man ser, at de selvbiografiske tekster ikke er begrænset til Årstidene
(med aflæggere til Rejsen til Kjørkelvik) og Murene rundt Jeriko,
men at Sandemoses digtning om ham selv fylder i landskabet allerede i mellemkrigstiden, og at den i tidsrummet 1945-1965, dvs. i
sørlandsbreve, Årstidene og Aktuell-epistler, er det væsentligste emne. Hvad der er lige så væsentligt: Genanvendelse og omarbejdelse
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forekommer hyppigt; dag- og ugeblade m.m. fungerer 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.
Inddragelsen af noveller, artikler, epistler m.m. publiceret i dag- og
ugeblade dokumenterer sammenhænge og linjer, som ikke fremtræder i en undersøgelse, der begrænses til romanerne, og som eksempler på dynamikken inden for forfatterskabets fiktionskategorier kan
anføres følgende hypo- og hypertekster:
I novellen ”På Pantecost River”(Folkrevyen Skandia, 1/12 1921),
er slutbilledet en båd, som driver på floden med liget af Jack, som
kom i klemme mellem et par træstammer, og den Espen, som fandt
ham. Dette billede bliver til et romanelement i Ungdomssynd (1924),
hvor scenen ligesom i novellen er en skovhuggerlejr. Fjendskabet mellem bådsmanden fra Zegendelfzijl og Vilhelm opløses, da bådsmanden
forulykker. Vilhelm lægger bådsmanden i en båd, stager ud og lader
sig drive med strømmen. I digtet ”Karons båt”(Sandemose forteller,
1937) hedder det: ”Tungt puster eleven og løfter på lik [...] vi driver
mot havet.”Sceneriet gentages i petitteksten ”Ut i verden”(Tidens
Tegn, 12/11 1937) og anvendes året efter i Brudulje (1938), for til
slut at finde sin sidst publicerede form i novellen ”Elven”(Agnes,
min deilige sommerfugl, 1946), hvor elven med den drivende båd får
religiøs eller åndelig betydning: ”Det bliver aldri fred å få før du kan
være der ved Elven med din egen båt.”
Også i det næste eksempel på omarbejdelse anvender Sandemose som norsk forfatter tekster fra det danske forfatterskab. I 1928
offentliggjorde han i Arbejderens Almanak novellen ”Buksetabet”og
i Solhverv novellen ”Præsten”. Disse to fortællinger om arbejdsløse
søfolk i København bliver til tre kapitler i En flyktning krysser sitt
spor fra 1933, ”Tre par bukser”, ”Eventyreren”og ”Brudulje på Hotell Ekvator”– nogle af hovedpersonernes oplevelser overgår til at
blive Espens. Men samme måned, som romanen udgives, finder vi
i Arbeidermagasinet novellen ”Den hvite neger”, der bygger på episoder fra de tre romankapitler. Små udeladelser og tilføjelser gør
imidlertid, at novellen fremtræder som en helt selvstændig tekst og
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ikke som et uddrag fra romanen.
Eksempler på genreskift finder vi i forbindelse med de kronikker,
som Sandemose offentliggør i 1938, da han rejser til Newfoundland
og Caribien. I første omgang drejer det sig om ti rejsebeskrivelser.
De otte af dem anvendes kort efter i Brudulje (1938), hvor de udgør
næsten halvdelen af romanen, bliver til Espens oplevelser og fortælles
i 3. person; men da Sandemose vender tilbage til stoffet i i fire lange
selvbiografiske kapitler i Årstidene hefte 11/12 (1954), er det med
romanen som grundlag. Sandemose gør Espens oplevelser til sine
og bekender nærmest en passant (men uden at vi behøver at tage
ham helt alvorligt. . . ), at han i sin ungdom myrdede en mand på
Newfoundland.

Kortere tekster og bøgerne: En kronologisk sammenligning
Op igennem forfatterskabet tegner sig derfor 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 debutbogen Fortællinger fra Labrador svarer til selvstændigt trykte natur- og rejseskildringer fra Newfoundland i 1920’erne;
derimod er det episke i bogen præget af mere psykologi, end man
i samme tidsrum kan finde i Sandemoses andre noveller. Et endnu mere markant skel finder man mht. 1920’ernes sølivsskildringer:
Mens romanerne repræsenterer det usminkede billede og præsenterer voldsomme skismer, er skildringen mere afdæmpet 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 bekræftelse af emigranttilværelsen; derimod går det hurtigt op for journalisten, at han
ikke egner sig for tilværelsen i det 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 potentielle emigranter skal tænke
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sig grundigt om. Denne grundstemning slår endnu ikke igennem i
En sjømann går i land et par år senere, men da “Billeder fra en
lang reise”(Aschehougs Magasin, juli 1935) udformes, 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-linje i identitetsbeskrivelsen. I En sjømann går i land etableres Espens identitet i første omgang, da han myrder John Wakefield og indtræder i det skæbnemønster, som han har anet gennem
nogen tid. Efterfølgende betegner opholdet i Canada en ny søgen,
og først ved slutningen af bogen er identiteten reetableret gennem
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. har
mordet i En flyktning krysser sitt spor ikke baggrund i samme form
for prædestination. Bogen bliver én lang jagt på erkendelse, 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-udgaven s. 451), forekommer det 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 start, denne gang fortalt i 3. person og med en hovedhandling, der strækker sig over næsten et år før begyndelsen på
En sjømann går i land. Mens En flyktning krysser sitt spor er den
voksne Espens erkendelsesjagt, bliver Der stod en benk i haven en
roman om den unge 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 og modet til erkendelse er svingende.
De noveller, der er klippet ud af manuskriptet til En flyktning
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krysser sitt spor, er 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 ufarlige skildringer fra Nordamerika eller konventionelle noveller. Derimod finder man paralleller til romanerne i et par tekster om
psykoanalyse, hvor Sandemose lægger vægt på sin sociale baggrund,
og i de tekster, der præsenteres som erindringer. I samme tidsrum
skal tekster 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 allerede i disse år endvidere tydeligt, at når Sandemose 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.
Vi pynter oss med horn betragtes normalt som Sandemoses dristigste romaneksperiment. Eksperimentatoren Sandemose lader imidlertid høre fra sig allerede inden denne udgivelse i de fire numre af
Fesjå: Kortprosa, drømmeanalyse, kommentarer til forfatterskabet
osv.; samtidig sørger han for, at tidsskriftets tillæg resulterer 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 (Frits Johansen og Johannes Væth:
Aksel Sandemose og Skandinavien, 1969) næsten 100 bidrag til aviser og ugeblade. Størstedelen af disse er petitstof i Dagbladet og
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 god logik i, at fra “Joe Batts Arm”, som er
den eneste af 1938-artiklerne, der beskriver en harmonisk identitet,
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benyttes kun en smule i romanen, og at disse afsnit næsten intet
siger om hovedpersonen; Sandemose bestemte, at Brudulje aldrig
måtte optrykkes i sin helhed, men på trods af forfatterens direkte
og indirekte afvisning, er bogen et knudepunkt i forfatterskabet, og
selvportrættet i Årstidene bliver interessant ved, at Sandemose her
vedkender sig Espens personlighed ved at genoptrykke partier fra
romanen, blot ændret til 1. person, i stedet for at gå tilbage til de
oprindelige avistekster.
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 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 af disse,
ligger romanens grundstemning 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.
1955-udgaven af En flyktning krysser sitt spor er tvetydig: På
den ene side er integreringen af Der stod en benk i haven ret mekanisk (3. person ændres til 1. person), på den anden side bidrager
den tyve år ældre fortællers kommentarer til et nyt tidslag. Hvis
harmonien i 1933-udgaven var et postulat, skriver Espen sig i 1955udgaven 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-udgaven 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, eftersom novellerne indgår uden ændringer i Dans, dans,
Roselill -. Varulven er på nogle punkter et nybrud i forfatterskabets
fiktionsdel, men symbolkomplekset kan følges tilbage til 1920’erne.
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Efterfølgende ses det, 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 skikkelse. Samtidig foregår et lignende spil med identiteten i de
epistler, der er skrevet i 3. person.

Mytemageren og det personlige kosmos
Sandemose beskæftiger sig fra de tidligste år med et overskueligt
antal motiver og temaer, og selv om det er umuligt at se en entydig udvikling 1921-1965, får man fornemmelsen af, at Sandemose
efterhånden ser på sig selv som en person i en aldrig afsluttet og
undertiden selvmodsigende skildring. To citater, som er adskilt af
35 år og cirka 1.000 numre i bibliografien, kan anskueliggøre hans
mål:
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. (”Efter Krigen”, 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 ikke fra alle mulige andre fiktionsforfattere, men hvad
der gør forfatterskabet interessant og kompliceret er hans bestræbelser for at skabe dette personlige kosmos, og tre stadier kan udskilles:
1) I det danske forfatterskab er disse bestræbelser mest markant
til stede i rejseskildringer og i den del af fiktionen, som udgives i
bogform.
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2) Selv om Sandemose 1931-1945 udgiver adskillige romaner,
kommer der efter emigrationen en mindre klar skillelinje 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”udforsker 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 Canada-billedet 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 (om Öland og Staby) revideres, og livet på Kjørkelvik spiller både i disse og i andre kapitler en væsentlig rolle. Endelig er selvportrættet en væsentlig ingrediens 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, er kosmos blevet personligt.
I de sidste tyve år af forfatterskabet markerer “diktningen”i langt
mindre grad fiktionstekster end digtningen om Sandemoses eget liv,
og denne 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, kan resultatet i første omgang blive uklart 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; i stedet ses sandheden konstant fra et nyt punkt eller opfindes på ny.
Sandemose har ofte prægnante formuleringer på de sidste sider
af sine bøger. Her og nu er der især en, som er træffende:
[...] det er rart å se hvorledes et sånt fjell er blitt noe helt
annet enn før hver gang man har beveget sig et stykke
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og ser på det igjen. (En flyktning krysser sitt spor, 1933udgaven s. 452).
Og det er ikke kun Halfway Mountain, der ændrer udseende, når
man bevæger sig et stykke. Et første eksempel er, at debutteksten
“Hjemløse Fugle”(Morsø Folkeblad, 2/7 1921) umiddelbart forekommer at være ret betydningsløs, men efterfølgende tekster kan få læseren til at se den fra en ny synsvinkel; på basis af “Feber”(Jazz.
Nordiskt Boulevardblad, 1/2 1922) vil man måske dømme, at lyrikeren Sandemose ikke er særlig meget værd, men i løbet af videre læsning kommer man til at ignorere teksten som lyrik og koncentrerer
sig om indholdet. Og fra præsentationen i “Folkrevyen Skandias medarbetargalleri”(Folkrevyen Skandia, 15/12 1921) tager vi “högskola”, trækker en linje til skuepladsen for den lange novelle “I Livets
Korridor”(Storme ved Jævndøgn, 1924)og videre til “Også et Seminarium”(Politiken, 27/5 1944), “Et seminarisk unikum”(Kvinnen
og tiden, marts 1948) og “Et år ved Gamaliels føtter”(Årstidene,
hæfte 5, 1953), en erindringstekst i tre udgaver; vi slutter med nogle få ord om Staby i epistlen “Seminaristisk overtro”(Aktuell, 13/2
1965). Finis? Nej, tilbage til “I Livets Korridor”, for episoden i mergelgraven bliver til “Agnes, min deilige sommerfugl”, som skal 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. Hertil kommer, at “I Livets Korridor”rummer ordene
om spor i sand, dvs. først en linje til epistlen med samme titel og
derpå kapitlet i Murene rundt Jeriko. Vi er ikke færdige endnu, for
en væsentlig ingrediens i “I Livets Korridor”er Jens Nordhammerelementet, hvorved vi havner i Klabautermannen, En flyktning krysser sitt spor og Tjærehandleren; endelig er der den mystiske hammer
i “Morderjakt”(Aktuell 15/2 1964). Sidstnævnte epistel kan betragtes som en mini-variation af Det svundne er en drøm og Alice Atkinson og hennes elskere, og ind imellem de to romaner er der “Fluene
summer”med samme grad af fortrængning.
Ovenstående afsnit, som tog afsæt i ordet högskola, kunne blive
mere udførligt og rumme endnu flere forgreninger og titler. Desuden
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rummer det et eksempel på en tekst, som kan følges i tre udgaver,
men heller ikke Sandemoses talrige omarbejdelser kan sættes på en
formel: For novellers vedkommende ser man, at personkarakteristikken bliver mere nuanceret (”Skilte Veje”og efterfølgende versioner);
temmelig udvendige rejseskildringer kan blive til introspektion (de
første Canada-artikler sammenlignet med “Billeder fra en lang reise”); og mere generelt ser man, at skrivesituationens tidsplan udvides
i en omarbejdelse, således at fortælleren kommenterer sin inkarnation langt tilbage i tiden, da han første gang beskrev den pågældende
episode.
Selv om der i ovenstående eksempler er tale om forskellige teksttyper, motiver m.v., kan følgende konklusioner drages, med nødvendige
gentagelser fra de foregående sider i dette afsnit:
1) Sandemose bekymrer sig ikke om at være tro mod en forudgående version, og hans bestræbelser går ikke kun i retning af en
højere grad af sproglig slibning. Han betragter en tidligere udgave
som et udkast og ignorerer de forhåndsforventninger, som en læser
vil komme med på basis af kendskab til et allerede trykt produkt.
2) I diverse omarbejdelser kan en ny vægtning relateres til, hvad
man i samme tidsrum kan iagttage i andre, nyskrevne tekster.
3) I tråd med ovenstående punkt 1 og 2 ses det, hvordan en
grundstemning i den oprindelige tekst ændres.
4) I mange af de selvbiografiske tekster ses en øget dramatisering
i omarbejdelserne.
5) I de sidste tyve år af forfatterskabet ses i stigende grad pendlen
mellem fiktion og selvbiografi mht. omarbejdelse og integrering.
Det personlige kosmos, herunder fortiden, eksisterer ikke per se,
men skabes gennem digtningen; først når Aksel Sandemoses oplevelser og tanker udmøntes i skrift, eksisterer de, hvorfor sammenhængene i forfatterskabet er talrige, og de udviklingslinjer, man kan
pege på, er modsætningsfyldte. Også læseren må sande, at fjeldet er
stort og mangesidet og bliver et andet, hver gang man har bevæget
sig et stykke og ser på det igen.

AKSEL SANDEMOSES (MINDST) SEKS
FLUGTFORSØG
Bent Dupont

Indledning
I denne artikel kommer jeg flere gange til at sætte spørgsmålstegn
ved Aksel Sandemoses moralske kompas. Det er ikke en ukendt situation at skulle tage stilling til forfatteres uheldige politiske præferencer eller moralske habitus samtidig med, at man forholder sig
til deres værk. Aktuelle eksempler er debatten om filosoffen Martin
Heidegger og endnu en gang om Knut Hamsun (efter at Thorkild
Hansen i sin tid var med til at rejse diskussionen).
Derfor er det på sin plads straks at give et eksempel på, hvor
forførende, engagerende og erindringsskabende Aksel Sandemose kunne skrive:
Det falder os let at bruge de største ord og sige: Det største.
Men det var jo på stedet og i tiden det største du havde
kendt, da du uventet stod over for den pige, der så længe
havde rådet for dine tanker eller I mødtes igen efter en
lang rejse. Det kan være på et gadehjørne du ser hende, og
i ét knitrende nu er hendes billede smeltet sammen med
tiden og stedet, som den nyskabte figur fra keramikerens
ovn. Du glemmer aldrig det butiksvindue hun passerede,
du glemmer aldrig det korte stød i hornet fra en bil der
kørte forbi, du glemmer aldrig vejret, solen der glitrede i
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et cykelhjul, pigens ansigt der strålede i et forklaret smil,
hendes gang der var det dejligste du havde set, handling,
tid og sted blev smeltet sammen som ved et lynnedslag,
og blev til det eviggjorte nu, som vi ser insekter fra en
svunden jordperiode støbt ind i rav1
Enhver, som ikke kan genkalde sig disse sansninger, hvor hun eller
han pludselig og herligt var til stede, er at beklage. Men sådan er
det at læse Aksel Sandemose: Man må lade bogen synke, tænke og
erindre – hvis man har noget at erindre.
Artiklens overskrift lokker med ”mindst”. Som jeg opfatter det,
har Sandemose seks gange i sit liv været på panisk – undertiden mere
tilrettelagt – flugt; men i to tilfælde rummede flugten en slags flugt
i flugten. Resten af artiklen bliver derfor disponeret efter følgende
skema:
1. Fra Jante til søs
2. Fra ”Katrine”til Joe Batt’s Arm
2a. Fra Millertown over Spanien til Danmark
3. Fra Danmark til Norge
4. Fra Norge til Vestindien/Newfoundland
5. Fra Norge til Sverige
5a. Fra Stockholm til Øland
6. Fra Sverige til Kjørkelvik

Romanpersonerne
Før vi begiver os ud i Aksel Sandemoses egne flugtforsøg, kan det
være perspektiverende at se på, hvordan hans fiktionspersoner håndterer den brutale virkelighed.
Aksel Sandemose hævder, at han gennem hele livet har haft en
længsel efter lys og skønhed, fred og fordragelighed. Forfatterens
administration af dette projekt var fjernt fra succes; men hans fiktive personer søger de ensomme steder med roen og skønheden. Et
1 ”Felicias bryllup”, Schønberg 1970, side 44. Jeg har i denne artikel valgt –
hvor det er muligt – at citere fra danske udgivelser/oversættelser i stedet for at
henvise til de (fortrinsvis) norske originaludgaver, da de danske oversættelser i
de fleste tilfælde vil være lettere at få fat i.
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rum skjult for anmassende personer. Stort set altid viser det sig at
være skrøbelige konstruktioner, som torpederes af en påtrængende
virkelighed.
Vi skal se på nogle få (blandt mange) eksempler:
Erik Skjelholm etablerer i ”Manden fra hulen”(”Storme ved
Jævndøgn”, 1924) sit fristed i skoven, hvor han oven i købet får
selskab af skovridderdatteren Maja, der kan udbygge den intelligente
og videbegærlige, men formelt uuddannede, Eriks kundskaber. Og
Erik tænker: ”Erik, du lykkelige mand i en verden som kvæles i løgn
og mord – nu venter Maja, Maja er i din hule! ”2 Men efter en række
kriminalistiske forviklinger ender det med, at Erik må følge med den
stedfar, som hans mor har udsendt, til Sverige for at indtræde i hans
forretning. Ethvert andet valg vil betyde, at Erik må opgive Maja.
”Så gjorde Skjelholm en hård synkebevægelse og sagde ja. Det er
mandens pligt at sluge bitre ting og bøje sig allerede for det ufødte
barn”.3
Espen Arnakke søger sammen med sin gravide Gjatrid en farmeridyl i ”En sjømann går i land”(1931) i kolonien Beaver Coulee
– seks år efter at han har myrdet John Wakefield i Misery Harbor.
En juleaften, hvor Espen må nøjes med et brev og en gave fra Gjatrid, tegner fremtiden strålende: ”Et skred af sand og jord og sten
forsvandt ned over en fjeldside et sted, og nu stod fjeldet der som et
strålende guldfjeld med funklende solstråler. Gjatrid, min elskede”.4
Inden Espen er kommet så vidt, at der er udsigter til at han kan
slå sig til ro, har der været masser af stridigheder og forviklinger
i den lille farmerkoloni. Blandt andet har Espen haft et forhold til
Gjatrids storesøster, Kristine, som er skrap med en riffel. Bogens
slutning demonstrerer også klart, at Espen ikke – den påståede idyl
til trods – er blevet sine dæmoner kvit:
Den julenat drømte Espen Arnakke igen at han svømmede
ind til Deadman’s Point, men denne gang kom han levende
i land. Kristine knælede i strandkanten, håret flød omkring
2 ”Storme

ved Jævndøgn”, Vinten 1972, side 60
ved Jævndøgn”, side 105
4 ”En sømand går i land”, Schønberg 1976, side 220
3 ”Storme
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hende. Med lukkede øjne hævede han dolken som han havde holdt mellem tænderne:
- Nu er det forbi Kristine!
Hans stemme var dyb af triumf.
Hun bøjede ydmygt hovedet og svarede ikke. Der på stranden dræbte han hende.5
Matrosen Gullhesten holder i ”Vi pynter oss med horn”(1936)
vågenat for ”Fulton”s styrmand, som i et anfald af vildelse er klatret
op i masten, styrtet ned og slået sig ihjel. Om morgenen går han ned
i ruffen og purrer en anden matros, Bjarne:
- Hvad fanden skal det betyde? spurgte Bjarne pludselig
lysvågen. Har du været på dækket i tolv timer?
- Tjah. Det blev ligesom en vågenat for styrmanden. Det
har været. . . Han søgte et ord og sagde jævnt: Det har
været en lykkelig nat.6
Selv om Gullhesten ved denne og mange andre lejligheder demonstrerer overskud og suverænitet har også han dæmoner i lasten7 . Og da
mandskabet har aftalt at rømme ”Fulton”bliver den sidste konfrontation med kaptajn Claes Winkel skæbnesvanger. Kaptajnen langer
ud efter Gullhesten på dækket, mens det øvrige mandskab venter i
en redningsbåd ved skibssiden. Slaget er præcist og fatalt, og Gullhesten kommer til at dele skæbne med styrmanden:
De så, han faldt, det tog kun et sekund eller to, og de opfattede ikke faldet, før det var afsluttet, før han lå over
toften, som knækkede under hans vægt med det knuste
hoved i bunden af båden. Blodet strømmede.
Men Guldhesten følte det anderledes, mens han styrtede
ned i Karons båd. Faldet fik aldrig ende.
Aldrig. Han vågnede aldrig mere. Han styrtede ind i mørket,
5 “En

sømand går i land”, side 221
pynter os med horn”, Schønberg 1977, side 198
7 Se min analyse To læsninger i Aksel Sandemoses ”Vi pynter oss med horn”i
”Atlanten har så mange mil”, Hovedland 1986
6 ”Vi
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men faldet var ladet med lys. Lyset samlede sig om et billede af ham selv. Han skreg af lykke.
[ ... ] Bjarne, du forstod noget af mig på godt og ondt ...
men du lod mig svømme efter Fulton, efter en strand, som
sank i havet.8
Audun Hamre søger - efter sin personlige tragedie, hvor han mister
sin søn, og efter vellykkede bedragerier mod godtroende kvinder ensomheden i et hus langt inde i skoven (”Tjærehandleren”, 1945).
Hamre lader ingen komme sig nær, men da tyskerne efter besættelsen
af Norge tager hans hus i besiddelse, iværksætter han en drastisk
løsning som reaktion på den forstyrrende ensomhed. På husets loft
antænder han lunten til en kraftig bombe:
Pludselig blev han grebet af en frygtelig smerte som ville rive ham i laser, jeg vil ikke, jeg vil ikke, stands den
flygtende flamme! Og han erfarede at selvmord er en henrettelse med sig selv som offer og bøddel.
[ ... ] Gløden forsvandt. Han blev mørkt alene. Han ville
ikke være alene, han begyndte at tælle med høj og hysterisk stemme: En. To. Tre.
[ ... ] En stemme nåede op til ham, og det den sagde var det
sidste Audun Hamre konstaterede før huset sprang i luften,
en tysk stemme trængte op til ham med noget måbende i
klangen: - Um Gotteswillen, der sidder en og tæller. Der
sidder en og tæller på norsk.9
Norsk-amerikaneren John Torson sidder maj 1944 i sit skrivekammer i San Francisco og reflekterer (”Det svundne er en drøm”, 1946):
Hvortil hele min ørkesløse vandring på jorden? Hvad er
det, jeg har skrevet i denne bog: ”Mord og kærlighed er
det eneste, der er værd at skrive om”. Det er ikke sandt.
Der er intet, der er værd at skrive om. Det eneste, der er
noget værd, er stilheden, sidde i en stor stilhed og lytte til
8 ”Vi

pynter os med horn”, side 215
Schønberg 1974, side 157

9 ”Tjærehandleren”,
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den, uden alle begær.10
John Torson har opsøgt sin fortid i Norge og viklet sig ind i en
række intriger, mord- og kvindehistorier og roderiet under den tyske
besættelse – langt fra at søge egentlig afklaring og stilhed; men få
dage efter det foregående notat, kan John Torson skrive sine sidste
optegnelser til sin søn John, mens tjenestefolkene Mary og Carlson
er uheldsvangert omkring ham:
Carlson og Mary går her og tager tingene væk fra skrivebordet og jeg mærker at hun ser skjult på mig. Han har
lært hende at skyde i den sidste tid, de har fyldt et plankeværk med kugler. Nu trækker Carlson en skuffe ud, jeg
må skydestolen tilbage og skrive, med øjnene en halv meter
fra papiret. John, om jeg blot kunne sige dig det sidste og
afgørende ord, men jeg fik ikke den gave, livet gav mig alt,
alt fik jeg, kun ikke det væsentlige. Jeg strejfede omkring
i århundreder, men aldrig fandt jeg det spor, Prometeus
fulgte da han hentede flammen på det hellige bjerg. Jeg
har ikke flammen, jeg har ingenting at sige dig, jeg har
ingenting at give dig, og nu rører han ved min skulder og
siger, at båden går.11
Krigsflyveren Jørgen Haukli må forlade sit fly med faldskærm,
og mirakuløst lander han på en klippeafsats, hvorfra han finder en
indgang til en hule (”Alice Atkinson og hennes elskere”, 1949). I
hele 32 døgn opholder han sig på afsatsen og i hulen, og ensomheden
passer Haukli, som senere bliver hvirvlet ind i en mordgåde, da han
efter redningen ansættes i det engelske efterretningsvæsen, ganske
udmærket:
Den aften sad jeg i en krog i hulen og holdt mit bål vedlige
med kviste. Jeg sad uden frygt og så på lyset og skyggerne
der legede på de brutale formationer i væggene og loftet.
[ ... ] Når jeg sådan sidder i ensomhed er det altid de bedste
minder der dukker op, eller også er det små ubetydelighe10 ”Det
11 ”Det
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der fra en sorgløs dag.12
Jørgen Hauklis egen sorgløshed spoleres af en uigengældt (?) forelskelse i Alice Atkinson, at han konfronteres med en omhyggelig
indpakket mordanklage og af tyskernes besudling af det land, som
han (også) elsker. Hele romanens ramme er, at Hauklis beretning er
baseret på uafsendte breve til søsteren; men i sommeren 1945 skriver
han i et brev til søsteren, som nu stilles i udsigt at få en redigeret
beretning i stedet for brevene:
Jeg har lovet dig brevene, og de blev skrevet til dig. Men
da jeg for fjorten dage siden havde læst dem igennem, opdagede jeg at jeg aldrig ville kunne give dem fra mig, og
nu eksisterer de ikke mere. I stedet har jeg brugt dem som
grundlag for det jeg nu har skrevet til dig.
[ ... ] Du, jeg sidder på et trist hotelværelse i Oslo og har
det elendigt. Det ligger helt oppe ved overfladen i mig at
livet ikke er værd at leve. Og jeg er nok ikke den eneste
der har det sådan. Hvor er Oslo blevet trist af krigen!13
Succesforfatteren Erling Vik har sit skrivefristed i Lier, sit mere restriktionsbebyrdede fristed på Venhaug med elskerinden Felicia
og hendes mand Jan, men frem for alt sit eget mentale fristed i
Erlingvik, en oase med forening af fortid, slægtserindring og nutid
(”Varulven”, 1958).
Erling Vik sad hjemme i Lier i august 1957 og tænkte på,
at et navn kunne vise sig at være en skæbnesvanger ting.
Selv havde han allerede som barn gjort sig til eet med
en luftspejling, der hed Erlingvik. Hvor han så end siden
havde opholdt sig i verden, og det var på mange og fjerne
steder, havde han aldrig været borte fra Erlingvik. Det
var en lille vig ved et vand et sted i Norge. Han kendte
den bedre end nogen anden vig, han havde set eller nogen
sinde skulle få at se. Ingen havde fået noget at vide om
Erlingvik, før han fortalte lidt om den til Felicia, da han
12 ”Alice
13 ”Alice
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gik i sit femoghalvtredsindsindstyvende år. Siden havde
han fortrudt det, for der findes hemmelige landskaber, der
skal være dine, og som ingen anden skal se.14
Men også Erling Vik overvindes. Hans elskede Felicia forsvinder i
Numedalselven og hans ven, Jan, bliver nu hans svigersøn, da Jan
efter sit tab forenes med Erlings datter Julie, og Erling kan sidde
på Venhaug og berette om det, der hændte i Felicias tid. ”Når det
var gjort, ville han måske ikke fortælle mere, men flytte til et andet
Venhaug, det hed Erlingvik, og dér var Felicia”.15
*****
Med baggrund i dette persongalleri, som alle låner karaktertræk og
omstændigheder fra forfatterens eget liv, er det uundgåeligt ikke
at berøre begrebet ”dobbeltkontrakt”. Normalt har læser og forfatter en kontrakt: dette er fakta og skal læses som fakta, eller dette
er fiktion og skal læses som fiktion. I forfatterskaber som Thorkild
Hansens (dagbøgerne) og Karl Ove Knausgaards (”Min kamp”) med
flere bliver der imidlertid tale om en dobbeltkontrakt: Forfatteren siger ”jeg”, men ”jeg”er både ”real-jeg”og ”fiktions-jeg”. Ortodokse
nykritikere kommer om ved tingene på enkel vis: de forholder sig kun
til teksten som tekst – og mister efter mine begreber en dimension.
Det gør man i hvert fald, når det drejer sig om Aksel Sandemose: Han er uadskillelig fra sit værk – og værket er uadskilleligt fra
Aksel Sandemose. Hans liv – som han selv formede det – forhindrede personlig harmoni, men han lånte træk fra sine figurer til lidt
stjålen lykke, mens hans egen stadige uro og utilpassethed omvendt
blev projiceret ind i romanfigurerne. Alle personer, der har etableret
deres eget fristed eller som har fristedet som erklæret livsopgave,
taber - som vi har set det i eksemplerne - til sidst. Ofte kuldsejler
hele projektet; i andre tilfælde mistes som minimum den basale ro
og harmoni.

14 ”Varulven”,
15 ”Varulven”,
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1. Fra Jante til søs
I Sandemose-arkivet på Morsø Folkebibliotek findes en lille brevveksling mellem Aksel Sandemose og Knuth Becker – tre breve fra Aksel
Sandemose til Knuth Becker og ét fra Becker til Sandemose.
I et brev fra 12. marts 1939 – altså kort tid før Aksel Sandemose
bliver 40 år – nævner Sandemose to ægteskabelige skibbrud (biografierne kan kun berette om ét, og dette ene er for øvrigt ikke endnu
formelt) og at sværmen af børn nu er fra 10 måneder til 17 år –
bortset fra ”en som er 23 (24?), ham etablerede jeg, mens jeg selv
var barn”.
De 17-årige er tvillingerne Hedda og Eva, Bjarne er 15 år på dette
tidspunkt, og 10-måneders-barnet er Stephan, Sandemoses barn med
elskerinden, Karen Lange.
Den 23-24-årige må være født i 1915/16, hvor Aksel Sandemose i
perioden november 1915 til januar 1916 var hjælpelærer i Nykøbing.
Knud Sørensen har foretaget en research i de relevante kirkebøger,
og i 5-6 tilfælde er der anmeldt børnefødsler, hvor faderen angives
som ukendt.
Der er ikke noget, der tyder på, at Sandemose, i tiden inden han
stak til søs, har været rodet ud i noget kriminelt; men ifølge hans eget
udsagn var det et ”liv i det rene svineri”. Her hentydes helt givet til
det drukslæng, som Sandemose på et tidspunkt var en aktiv del af.
Man skal erindre sig, at hjemmet stod for en streng afholdskultur.
Andre forhold i hjemmet påvirkede den unge Aksel, som var den
næstyngste af 8 børn. Storebrødrene forsømte ikke mange lejligheder
til at forholde lillebroderen hans plads i hierarkiet. Især tillod Jacob
Olai og hans kone Emma (Petrus og Oline i ”En flyktning krysser
sitt spor”) ikke mange glade livsytringer fra Aksel. Erindrer man sig
dobbeltkontrakten, kan et par bemærkninger i ”En flyktning”måske
sætte situationen i hjemmet i relief. Yngste barn, søsteren Anna,
bliver i bogen til Agnes. ”Mit lam, ”siger moderen om Agnes, ”mig
kaldte hun Pedersen”.
Det var ikke længe, at Sandemose virkede som hjælpelærer i
Nykøbing. Det kan ikke siges at være endelig opklaret, hvad der
var årsagen til ophør af arbejdsforholdet, men i dagbøgerne er der
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flere antydninger af, at den unge lærer skulle være involveret i noget
lureri – evt. i forbindelse med en blotteraffære.
I provinsbyen Nykøbing var de økonomiske og beskæftigelsesmæssige udsigter for en stræbsom ung mand med ambitioner ikke
lovende. Det almindelige for drenge og piger fra B-klassen var at gå
direkte ud som arbejdere, ”pige i huset”og andre ufaglærte job. Sandemose havde trods alt sin vinterlærereksamen; men på en byskole
ville det aldrig føre til en fast lærerstilling. I ”En flyktning”udfolder
Sandemose med jantelovsbegrebet hele den rigide og snærende mekanisme, der kan opleves i provinsbyen Jante, hvor alle helt irrationelt
bidrager til at holde alle nede. For en ufærdig ung mand har miljøet
været kvælende.
Tanken om søen kunne ikke ligge Sandemose fjern. Der var allerede i 1916 to brødre, som ernærede sig til søs.
De mange samvirkende årsager er baggrund for Aksel Sandemoses første flugt og resulterer i hans første hyre – nemlig på ”Ragnar
av Gäfle”den 13. marts 1916. Skibet var dog blokeret af is i Aalborg
havn og kunne først den 31. marts afsejle mod Stettin efter brunkul.
Efter ”Ragnar”tager Sandemose hyre på ”Katrine af Marstal”.
Færden går først til Island; derefter bliver kursen lagt mod Newfoundland.

2. Fra ”Katrine”til Joe Batt’s Arm
Jungmand Axel Nielsen (som jo først bliver til Aksel Sandemose i
1921) rømmer fra ”Katrine”den 29. oktober 1916, da skibet har lagt
til på øen Fogo, Newfoundland. Trods senere dramatiske beskrivelser af begivenheden i romaner og petitstof kommer man givetvis
sandheden nærmere, når Sandemoses dagbøger bruges som kilde.
Sandemose bringer først sin vadsæk i land og skjuler den, inden han
ved midnatstid ganske stilfærdigt forlader skibet.
Da flugten bliver opdaget, udsætter kaptajn Erik Hansen Boye
en dusør på 20 $ til den, som kan bringe rømningsmanden tilbage.
Flygtningen kommer i ganske store vanskeligheder. Han kan kun en
smule engelsk, og han kan ikke vide om en bøn om hjælp ville blive
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mødt, eller om dusøren ville være en fristelse. Yderligere besværligt
bliver det, da en personage, som Sandemose kalder ”Pale Jack”finder
vadsækken og bringer den om bord på ”Katrine”; og kaptajnen har
endnu efter seks dage ikke opgivet eftersøgningen. Bedst som det
ser ud til, at Sandemose må opgive sit forehavende, får han hjælp
fra to newfoundlandske fiskere, Walter William Ludlow og Charles
Chaffey. De skjuler ham på loftet i Chaffeys halvfærdige hus i Joe
Batt’s Arm og forsyner ham med mad og andre fornødenheder. Sandemose glemmer aldrig de to fiskeres uselviske handlemåde, og med
Walter William Ludlow opretholdt han et venskab, som på mange
måder adskiller sig fra de forbindelser, som Sandemose havde siden.
De allerfleste som kom på venskabsfod med forfatteren måtte også
affinde sig med – af og til ganske fantasifulde – anmodninger om lån
eller om direkte donationer. Ludlow ramte noget oprindelig smukt
i Sandemose – hans umiddelbare redning af den flygtende skaffede
Sandemose et pusterum og en afstand til livet på ”Katrine”.
Hvorfor gik Axel Nielsen i land? Der er ikke noget endeligt eller
entydigt svar, men der optræder mange antydninger i dagbogen og
i fiktionsstoffet. Espen Haavardsholm er ikke i tvivl: ”Udtrykt klart
og uden omsvøb var den 17-årige flygtning et voldtægtsoffer”.16 Jeg
har rettet en forespørgsel til Marstal Søfartsmuseum om skipper Erik
Boye, og Erik Kromann oplyser, at der ikke er noget, som indikerer at
Boye på noget tidspunkt har været berygtet. Også styrmand Jochum
Albertsen havde ord for at være en venlig mand. Man kan vel også
opfatte dusøren på de 20 $ som et udtryk for omsorg for en forvildet
17-årig, der ikke ville have store muligheder for at begå sig i det
barske Newfoundland. Men hvorfor så rømningen?
I den dagbog, som Sandemose skriver efter begivenhederne på
Newfoundland (efter al sandsynlighed i vinteren 1917 eller foråret
1918), optræder tidligt betragtninger om skuffelsen over livet til søs.
Man skal være en slavesjæl for at kunne sejle, og der er ikke anden
levevej, hvor man i samme grad er prisgivet sine overordnedes luner. Som eksempel kommer det til et sammenstød med styrmanden,
mens skonnerten er på vej mod Fogo. Aksel bliver beordret til at
16 Espen
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fastgøre jageren, men han beder sig fri, fordi han har et generende
bygkorn og går med bind for øjet. Skipperen giver Sandemose en
flaske borvand og en besked om ikke at være storsnudet. Episoden
kan synes banal, men er ikke desto mindre årsagen til, at Sandemose
beslutter sig for at rømme. Han bliver nemlig truffet af en erindring,
som sidder dybt i ham. Et tilsyneladende udramatisk besvimelsesanfald i skolegården, som ikke desto mindre får en avisnotits til følge
– en notits som Sandemose flere gange vender tilbage til og får sit
sygeleje til at vare længere og længere – rummer en anden historie.
Aksel slår en skolekammerat bagfra, og får straks et slag tilbage og
falder besvimet om. Aksels elskede zoologilærer har set det hele, og
Aksel må luske hjem med lærerens ”kujon”hængende over sig. I en
senere optegnelse kommenterer Sandemose kujon-beskyldningen og
hævder, at han syv år senere hang i livsfare over et hamrende sejl
ude i Atlanten og tænkte på læreren, der kaldte ham en kujon.17
Men Aksel Sandemose kommer jo netop ikke ud til den jager, der
skal fastgøres. Han vedbliver at være en kujon.
De fleste ville formodentlig kunne ryste erindringer, som giver
røde kinder, af sig med tiden; men her på Atlanten konfronteres
Aksel med sin sande karakter: Han er fej og storsnudet. På dette
tidspunkt, er der nok ingen, som kunne hæfte diagnosen ”narcissistisk skadet”på Sandemose; men det er jo det han er. Livet igennem
veksler hans psykiske tilstand mellem grandiositet og mindreværd,
og når mindreværdet dominerer, giver det sig udslag i en overdreven
foragt for omgivelserne – akkurat som når den navnløse hovedperson i Hamsuns ”Sult”nærmer sig det idiosynkratiske i bedømmelsen
af tilfældige personer i Kristianias gader. Der er heller ingen tvivl
om, at Sandemose havde en stærkt polær binding til forældrene og
barndomsmiljøet med alle nederlagene i Nykøbings Jantesamfund.
Hans livsførelse som 16-årig gav skamfølelse over for forældrene, og
rømningen blev til en ny skam. Han duede ikke. Han var fej. Og
storsnudet, uden at have grund til det. Han kunne ikke som broderen,
17 Denne episode er i detaljer beskrevet af Johannes Væth i ”Virkelighedens
spor i Sandemoses forfatterskab”i ”Om Sandemose – en rapport fra Jante”,
Attika 1974
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Anton, der havde slået sig ned i Amerika, skaffe sig succes på egne
ben. Den senere forfatter, der beskrev digteren som en transformator, der gjorde den svage strøm højspændt, transformerede skammen
og nederlagene til et spektakulært mord, hvor lillebror i et gnistrende
øjeblik triumferer over storebror.
I ”En sjømann går i land”beskriver Sandemose, hvordan Espen
Arnakke i skuret, hvor han gemmer sig på loftet, må lægge øre til,
at John Wakefield forfører Eva, som Espen selv er forelsket i. At der
har været noget reelt i historien fremgår af et brev fra Ludlow til
Sandemose:
Charlie Chaffey is living in the house that you slept in and
heard the two lovers kissing, went into it this year and the
fellow that made that awful noise is dead and buried, poor
chap.18
Digtertransformatoren fik her en ide til et mord.
Den 6. november 1916 giver skipperen op, og ”Katrine”afsejler
fra Fogo med sin ladning af klipfisk. Chaffey, Ludlow og de andre
i Joe Batt’s arm har ikke mulighed for at brødføde flere end sig
selv og familien, så Sandemose bevæger sig – sammen med mange
fiskere, der skal have noget at leve af om vinteren – til tømmerlejrene
i Millertown i det indre Newfoundland.

2b. Fra Millertown over Spanien til Danmark
I bøgerne om Espen Arnakke er et omdrejningspunkt Espens mord
på John Wakefield i Misery Harbor. Stednavnet findes ikke i den
newfoundlandske topografi, og måske er det et afgørende hint om,
at mordet – så vel som stedet – er en konstruktion. I ”En sjømann går
i land”er Misery Harbor placeret ved kysten (måske efter model efter
St. John’s eller Joe Batt’s Arm), mens stedet i ”En flyktning krysser sitt spor”og ”Brudulje”er placeret inde i skovene på Newfoundland, måske ved jernbane”stationen”Millertown Junction. I ”En flyktning”placeres selve mødet med John Wakefield i tømmerhuggerlejren.
18 Fragment
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Axel Nielsen forlader Campbells tømmerhuggerlejr den 6. januar
1917. Det er ikke nogen stor overraskelse, at den upraktiske unge
mand ikke begår sig godt i et team af karle, som lønnes for at fælde
træer – og for at være gode og hurtige til det. Der er flere – ikke overraskende – modstridende oplysninger, der kan lægges til grund for,
at Sandemose forlod lejren. Vi har de – rekonstruerede - dagbøger og
to litterære udsagn: ”Skjebne”og et afsnit i ”Murene rundt Jeriko”.
Dagbøgerne byder ikke på megen dramatik, men skildrer blot
hvordan Sandemose forlod lejren sammen med nogle andre. En mulig
baggrund for et opbrud kunne være, at det ikke var ualmindeligt at
søge bedre arbejds- og lønvilkår i en anden lejr end der, hvor man
var. Men Sandemose fik aldrig arbejde i en anden lejr; i stedet søgte
han mod St. John’s, der lå 250 km fra Millertown, og derfor blev
rejsen tilbagelagt med tog fra Millertown Junction, da han først var
nået så langt.
I ”Skjebne”får rejsen imidlertid karakter af flugt. Her fortælles
at en flok af kammeraterne i fuldskab forfulgte den unge dansker
ud i skovene, og da roen senere er genoprettet, står der senere en
aften et par af arbejdskammeraterne over hans køje – den ene med
en dolk i hænderne. Så bliver det til en natlig flugt, som jo ikke kan
foregå helt lydløst, og flygtningens fornemmelse er, at alle er vågne,
men føler en stor lettelse over at være sluppet af med den, som var
anderledes.”Hva var det alt sammen? Det hender at jeg synes at jeg
ikke kom helt levende fra det, men her sitter jeg og skriver om det,
og jeg vil aldri skrive om det mer”.19
I det lille afsnit i ”Murene”, hvor Sandemose erindrer aftenen og
natten i skuret ved Millertown Junction ”i december 1916”– altså
før den faktiske afrejse/flugt 6. januar 1917. Efter at et dusin mænd
havde forladt lejren, er han blevet alene med en plageånd fra lejren, som imidlertid gør sit yderste for at holde den febersyge Axel
vågen, mens de venter på toget.”Don’t sleep, you’ll be frósh”. Og dog
erindres rejsefællen som et ”ildermenneske”og ”det mest ondsinnede
menneske jeg har mødt”. 20
19 Se
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Skal et nogenlunde sandsynligt forløb sættes sammen, bliver det
noget i denne retning: Den unge Axel er på mange måder aldeles
forskellig fra sine arbejdskammerater. Han kan ikke sproget, har løjet
sig tre år ældre, end han er, for overhovedet at få hyre i lejren,
er fortvivlende ubegavet til manuelt arbejde, sidder og skriver om
aftenen i stedet for almindelige mandfolkelige sysler, er anderledes,
og kan ligesom i barndomsmiljøet ikke håndtere stedets sprog og
riter. Da et hold arbejdere beslutter sig for at søge andet arbejde,
tager Axel med. Da en eller flere af de andre indser det vanvittige i
hans projekt, får de ham sendt retur – med en enkelt følgesvend til
Millertown Junction. Den hårde bedømmelse af sin redningsmand i
”Murene”kan forklares ved, at Sandemose med ham oplevede endnu
et nederlag, endnu et bevis på, at rigtig mand blev han aldrig.
Det ligger også lige for at tænke en episode fra ”Ungdomssynd”(1924) frem. I romanen er ”Store George”og hans elskede ”Lille George”, som er forklædt som mand, forhyret i en tømmerhuggerlejr.
Så opstår rygtet om, at der i en nærliggende lejr er en kvinde forklædt som mand, og en hel flok at brunstige mænd haster mod den
pågældende lejr, hiver tøjet af den mistænkte for så slukørede at
konstatere, at det altså var en mand. Hele George-arrangementet
har homoerotiske undertoner – og en ung Axel med pubertetstidens
søgende og grænseafprøvende seksualitet har sandsynligvis ikke selv
været grænsesættende i forhold til de muligheder, som der nu engang er for sex i en lukket mandsverden. Var det her han mødte
ildermanden?
I St. John’s forhyres Axel Nielsen på ”Chr. H. Rasmussen”af
Marstal, og skibsfører H. Petersen så åbenbart ikke så nøje på det
med søfartsbog eller øvrige papirer, så 18. januar 1917 kan Aksel
(allerede nu uden ”x”) underskrive sin forhyring samt at ungmanden
er født i 1898. Om denne lille huskefejl (AS er født i 1899) er årsag
til, at der tildeles et tillæg på 30 % af hyren, ved jeg ikke.
Kursen bliver lagt mod Cartagena i Spanien, ikke uden forhindringer, idet dårligt vejr og tekniske problemer giver et utilsigtet ophold i Portugal. Efter Spanien sejler ”Chr. H. Rasmussen”til Færøerne
og er tilbage i Danmark 4. september 1917.
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Tiden fra 31. marts 1916 til 4. september 1917 (fraregnet opholdet på Newfoundland) er al den sømandserfaring, som Aksel Sandemose kan stille op med.

3. Fra Danmark til Norge
Efter hjemkomsten til Danmark har Aksel Sandemose forskellige
småjobs, samtidig med at han forsøger sig som forfatter – i seks
lange år uden succes.
I 1921 udskifter han så med ministeriel godkendelse ”Nielsen”med
”Sandemose”; hvorfor han ikke også fik ændret ”Axel”til ”Aksel”er
en gåde. Familien syntes, at det var noget skaberi med det navneskifte; men måske var forfatteren allerede på vej til Norge, da det nye
efternavn utvetydigt knytter sig til et sted i Norge, Sandermosen,
hvor nogle af moderens slægtninge boede.
I december 1921 bliver Sandemose gift med Dagmar Ditlevsen
fra Nees på Mors, og i 1922 føder Dagmar tvillingerne Hedda og
Eva. Bjarne kommer til i 1924, og Sandemose holder et løfte til
sin redningsmand på Newfoundland. Bjarne døbes Bjarne Walter
William Sandemose.
I marts 1923 lykkes det endelig for Sandemose at få et af sine
større arbejder trykt i Danmark; han får ”Den blinde gade”optaget
i Johannes V. Jensens tidsskrift ”Forum”– på et tidspunkt, hvor
Johannes V. Jensen både i sin appiration og skrivestil appellerede
åbenlyst til Sandemose.
Fra marts og resten af året går tingene hurtigt. Der trykkes
endnu en novelle i ”Forum”, og der trykkes 8 noveller og skitser
i ”København”(et dagblad, som udkom fra juli 1889 til april 1928.
På dette tidspunkt, hvor Sandemose får trykt sine små arbejder,
var avisen tilknyttet partiet Venstre). Men 7. november 1923 markerer Sandemoses debut: ”Fortællinger fra Labrador”udkommer på
Gyldendal i et så relativt stort oplag som1.500. Sandemose forsyner
bogen med en tilegnelse: ”Til Walter William Ludlow. Joe Batts
Arm”.
I 1924 sker der endnu mere. Sandemose udsender ikke mindre end
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tre bøger: ”Storme ved Jævndøgn”(Gyldendal), ”Ungdomssynd”( E.
Jespersens Forlag) og ”Mænd fra Atlanten”(Forlaget af 1924).
Så går kadencen (fornuftigvis) lidt ned. Først i 1927 kommer næste værk: ”Klabavtermanden. Fortælling fra Havet”(Gyldendal), og i
1928 ”Ross Dane”(Gyldendal), som nogle danske læsere også kender
under den titel, som romanen fik i norsk oversættelse: ”Nybyggere i
Alberta”.
Ingen af de to novellesamlinger og fire romaner repræsenterer
i litteraturhistorisk sammenhæng noget kunstnerisk gennembrud –
måske med undtagelse af debutnovellerne, som fremstår skarpt sagaagtige (om end med et tydeligt touch Johannes V. Jensen) og
”Klabavtermanden”. Noget storsalg blev der heller ikke tale om;
men Sandemose var blevet en kendt skikkelse i offentligheden; hans
deltagelse i – og senere udmeldelse af - afholdssammenslutningen
”Frimændene”(stiftet af Sandemose sammen med Tom Kristensen
og Anton Hansen) vakte opmærksomhed, måske godt hjulpet på vej
af Jensenius’ tegning i Blæksprutten 1928 og Carl Jensens i Politiken, januar 1929, efter Sandemoses udmeldelse af ”Frimændene”.
Sandemose havde under sit ophold i USA i 1928 oplevet, hvordan
spiritusforbuddet skabte en vildtvoksende kriminalitet, og ”Frimændene”, som henvendte sig til kunstnere og journalister, agiterede
således imod den etablerede afholdsbevægelses program om totalt
forbud.
Ved siden af sit forfatterarbejde ernærede Sandemose sig fra 1925
som kustode på Ny Carlsberg Glyptotek. Men det blev hurtigt forfatteren for trangt og for støvet. Han måtte ud. Forgæves forsøgte
han i 1926 at få fri rejse til Østen hos Ø.K., og trods meddelelse til
pressen om, at han i vinterhalvåret ville befinde sig i Argentina, blev
det heller ikke til noget med en stilling som lærer ved den danske
højskole i Cascallares. Til gengæld var Canadian Railway Company
villig til en give friplads på deres udvandrerskibe og jernbanenet, fordi Canada - efter at USA havde begrænset indvandringen med US
Immigration Act i 1924 – havde interesse i at udbrede kendskabet
til det, som skulle blive det nye indvandrerland.
Trods et visitkort fra Berlingske Tidende var der ikke noget øko-
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nomisk sikkerhedsnet spændt ud under Sandemose. Han havde fået
enkelte forskud – bl.a. 400 kr. fra Aarhuus Stiftstidende til gengæld
for 15 artikler (avisen fik i alt 7) – men ellers var rejsen præget
af hans konstante økonomiske problemer. Dagmar og børnene havde
Gyldendal – noget modvilligt – indvilget i at sende et fast månedligt
beløb til underhold.
Sandemose skrev ikke mange artikler færdige, mens han i perioden 10. august 1927 – 21. februar 1928 opholdt sig i Canada og
USA; men det endelige resultat blev trods alt omkring 50 artikler,
hvoraf mange hører til blandt det bedste, som Sandemose skrev på
dansk. Desuden gav Canadarejsen også inspiration til Sandemoses
sidste danske bog, ”Ross Dane”– og senere til ”En sjømann går i
land”og ”September”.21
Aksel Sandemose forlader med sin familie den 12. maj 1930 Danmark for at slå sig ned i Norge. Selv hævder han resten af livet,
at afrejsen skete den 29. juli 1929 – på Olaidag. Da Sandemoseforskningens nestor, Johannes Væth, foreholdt ham uigendrivelige
beviser på den faktiske afrejsedato, var hans reaktion: ”Hvor meget
du enn hopper og vrir deg, så kom jeg til Norge 29. juli 1929. For å
bli her”.
Afrejsen var spektakulær. Den forgik fra Bispebjerg ved nattetide
i en åben flyttevogn, hvorfra Sandemose af og til smed noget løsøre
ud (familien fulgte efter i en hyrevogn). Men i sikker behold var
1500 kr. i gode kontanter, som Sandemose havde modtaget af Emma
Bærentzens legat. Dem skulle ingen kreditorer få fingrene i.
Der er mange årsager til Sandemoses flugt fra Danmark. En del
har at gøre med økonomi. Der var en hoben ubetalte regninger,
spillegæld, en stor forlagsgæld hos Gyldendal, der yderligere bliver
problematisk ved at Sandemose havde indleveret et manuskript til
Hasselbalch, som havde ydet et stort forskud. Samtidig var der en
hoben klatgæld til en række venner og kolleger. Kort sagt: Økonomisk uføre.
21 En nærmere redegørelse for Canada-rejsen og det litterære afkast findes i
Bent Dupont: ”Aksel Sandemoses Canadaromaner”(i Bent Dupont og Hanne
Dalgaard Sejersen: ”Fra Canada til Kjørkelvik”, Poul Kristensens Forlag, 1991)
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Som redaktør af ”Hareskov Grundejerblad”havde Sandemose –
givetvis også af overbevisning på dette tidspunkt – agiteret for udpræget borgerlige synspunkter, og efter Staunings valgsejr i 1929
var det ikke på forhånd givet, at hans artikelproduktion ville blive påskønnet; i forvejen var han berygtet som en plage på mange
bladhuse.
Danmark var blevet for lille og for snæver for Aksel Sandemose,
og da Argentina, Nova Scotia og Canada hver for sig ikke længere
fremstod som mulige emigrationsdestinationer, måtte søges efter alternativer. Gennem moderens norske baggrund var der i forvejen et
link til Norge, og i juni 1929 havde Dagmar og børnene opholdt sig i
Maridalen hos en af Sandemoses onkler. Sandemose sluttede sig til i
begyndelsen af august, hvorefter der var samlet afgang til Danmark
i slutningen af september.
Men det helt afgørende var Sandemoses forbindelse med Sigurd
Hoel. Hoel havde anmeldt ”Klabavtermanden”meget positivt, og
gennem Hoel kom Sandemose i forbindelse med Norsk Gyldendal,
som sørgede for, at Sandemose rent økonomisk kunne begynde på
en frisk. Hele 8.000 kr. blev lagt ud til dansk forlagsgæld, husleje og
vareindkøb. Og nu ventede forlaget så på en bog.
Det blev ikke til en lang ventetid. ”En sjømann går i land”udkom
9. oktober 1931 og slog straks Sandemoses navn fast som en af de
betydeligste nordiske forfattere.

4. Fra Norge til Vestindien/Newfoundland
Efter solide kunstneriske succeser med ”En sjømann går i land”, ”En
flyktning krysser sitt spor”(1933) og ”Vi pynter oss med horn”(1936),
er situationen på den private front kaotisk. Sandemose venter barn
med to forskellige kvinder, Ester Boserup og Karen Lange; med Dagmar får han ikke flere børn. Birte Boserup bliver født i december
1937, og Stephan Lange i maj 1938. Karen Lange var elskerinden,
som Sandemose ikke kunne slippe; men vi skal siden se, hvordan
kærligheden afløses af kaos og had.
Aksel Sandemose bliver – på grund af manglende norsk statsbor-
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gerskab – ekskluderet af den norske forfatterforening i 1934. Medvirkende årsag til ekskluderingen var, at Sandemose havde rettet
et skarpt angreb på Norsk Gyldendals direktør, Harald Grieg, som
blev anklaget for at have refuseret ”En flyktning”, som den forelå,
hvorefter Sandemose gik over til det helt nye forlag, Tiden, med sin
succesbog.
I oktober 1936 befandt Sandemose sig i den bizarre situation, at
han fik afslag på statsborgerskab på grund af en skatterestance og
kun allernådigst fik forlænget sin opholdstilladelse, samtidig med at
han på grund af samme restance fik forbud mod at forlade Norge.
Og der støder mere til. Den 9. december 1936 anmelder stortingspræsident Carl Joachim Hambro i Morgenbladet ”Vi pynter oss med
horn”. Selv når man erindrer norsk kulturdebats sædvanlige skarpe
tone, er Hambros anmeldelse usædvanlig perfid. Sandemose måtte
reagere og rejste en injuriesag. Selve retssagen fandt først sted i
november 1938, og fik det noget uventede forløb, at sagsøgeren måtte
finde sig anklaget for at have krænket den norske sømandsstand.
Sandemose tabte sagen og orkede ikke en appel.
De kunstneriske succeser kastede ikke nok af sig, og Sandemose var i slutningen af 1937 på sammenbruddets rand. Kunstnerisk
udbrændt, alkoholiseret, lejlighedsvise selvmordstanker, rod i privatlivet og træt af de norske myndigheder og det norske establisment.
Sandemose må væk. Langt væk. Han rejser i januar 1938 via
København og London med båd til St. John’s og herfra går den
videre sejlads til Porto Rico, Barbados og Martinique. Derfra går
færden til Newfoundland igen – til Joe Batt’s Arm og til et gensyn
med Walter William Ludlow. Her får digteren det bedre, og han
skriver 11. maj 1938 et langt brev til Dagmar, Hedda, Eva og Bjarne:
Jeg for min del har det utmerket, og har naturligvis ganske
meget å fortelle når jeg engang er hjemme igjen. Det var
meget rart å komme hit til Fogo hvor alle kjenner mig –
det er vel det eneste stedet i verden hvor jeg for alvor har
vunnet berømmelse, bare fordi jeg er til. [ ... ] Men her sitter jeg altså hos Walter Ludlow. Han har ikke forandret sig
stort siden jeg var her, han er på en måte blitt yngre. Han
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er mer pratsom enn i gamle dager, og var sterkt beveget
ved å se mig igjen.
Brevet har en tilføjelse til sidst, dateret 13. mai:
Jeg må sende brevet idag hvis det ikke skal bli forsinket en
uke. Det er ikke noe særskilt, og jeg har det godt. Det er
8 dager mellem hver postgang herfra, og da forbindelsen
med Europa jo i forveien er langsommelig, kan det ta lidt
tid før det kommer brev igjen. Men det skulde altså være
på slutten med reisen, og jeg har godt håp om å være i Oslo
20. juni. Håper at dere har det riktig godt alle sammen.
(Sign. Aksel)22
Ud over gode breve, er der også kommet gang i den litterære produktion. Sandemose skriver på det, der skulle blive til ”Eventyret
fra kong Rhascall den Syttendes tid om en palmegrøn øy”samt en
roman med arbejdstitlen ”Den tavse station”, hvoraf en del senere
indgår i den delvist uforløste roman, ”Brudulje”(1938). Men uanset
hvor befriet - og med nye kræfter - Sandemose har været til stede på Newfoundland, så indhenter alle problemkomplekser ham, da
skibet nærmer sig Norge. ”Brudulje”slutter brat, og først 10 år senere offentliggør Sandemose artiklen ”Oslo er næste havn”, som er
dagbogsnotater fra juli 1938. Heri hedder det:
Jeg sank sammen i grublerier, og veide min angst for at
komme hjem.
[ ... ] 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.
[ ... ] En lettelse over at det er en stasjon som ikke sender
mer.23
Flugten gav ny energi i seks måneder, og måske nåede Espen (i
”Brudulje”) en forsoning med sig selv på Fogo; men Sandemose er
tilbage i moradset, dog med en lettelse over at han fornemmer en
tavs station. Hvem? Dagmar? Ester? Karen? Eller en helt fjerde?
22 Brevet
23 Edda,

findes i Sandemose-arkivet på Morsø Folkebibliotek
bind 47, 1947
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5. Fra Norge til Sverige
I eftersommeren 1938 flytter Sandemose midlertidigt sammen med
Karen Lange, hendes datter Siri og deres fælles søn Stephan. Flugten
til Vestindien og Newfoundland har ikke givet Sandemose blivende
overskud, og efter udsendelsen af ”September”(1939) er Sandemose
i en dyb personlig og kunstnerisk krise.
Under tyskernes besættelse af Norge er Sandemose ikke på nogen måde involveret direkte i modtandsbevægelsen. Han har ganske
vist skrevet adskillige artikler (fx ”Raseskvalp og maktutsvevelse”fra
1933) med skarpe udfald mod nazismen og al dens uvæsen; men han
ikke befattet sig med noget, som kunne sætte ham i umiddelbar
forbindelse med modstandskampen. Måske har han været set sammen med personer, som Gestapo holdt øje med, for 27. september
1941 lød der rygter om, at Gestapo ville tale med Aksel Sandemose.
Dagmar fik adviseret sin mand, og Sandemose tog igen flugtvejen.
På Grini sad lederen af den norske modstandsbevægelse, Lauritz
Sand, fængslet, og det lykkedes ham at få smuglet en besked ud: ”Få
Sandemose ekspedert over grensen med en eneste gang. Kanskje vet
han ingenting, men Gud vet hva de kan få ham til å si.”Det er en karakteristik fra et hædersmenneske, som siger meget om Sandemoses
vandel og ry i Norge.
Inden flugten har Sandemose ansøgt om udrejsevisum til Danmark. Han får faktisk tilladelsen, men først efter at han er påbegyndt
flugten mod Sverige. Den 2. oktober 1941 møder Sandemose politibetjent Oden Hager ved den svenske grænse, og Hager optager rapport
om den norske flygtning.
Undervejs mod Sverige mødte Sandemose i grænseafsnittet en
tysk desertør, Willy Jutzi, som var blevet forelsket i en norsk pige,
Ragna Fevik. Sandemose har nævnt mødet med Jutzi i flere artikler,
og i den seneste nævnes også Fevik (som er fraværende i de øvrige
skitser).
Jutzi og Fevik har tidligere – forgæves – søgt asyl i Sverige og
lever nu i skjul i Sverige ganske tæt ved den norske grænse, hvorfra
de igen vil forsøge at komme i sikkerhed længere inde i Sverige.
Sandemose afhøres af den nytiltrådte landsfiskal åke Hiertner og
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opnår et ”nødfallsvisum”for 14 dage den 3. oktober 1941. Herefter
foreligger der ikke dokumenter om nye forhør, eller om hvordan det
kunne gå til, at Sandemose kunne opholde sig i Sverige efter udløbet
af nødfallsvisumet. Hiertner havde ikke i sit forhør fundet nogen
rimelig grund til, at Sandemose skulle være på flugt fra de tyske
myndigheder i Norge.
Det svenske politi anholder Jutzi og Fevik på deres skjulested
efter at have narret den, som kendte skjulestedet, til at tro at Jutzi
ville blive tilbudt internering i Sverige; men landsfiskal Hiertner beordrer Jutzi udvist den 14. oktober 1941, mens Fevik tilbydes ophold
i Sverige. Fevik vælger dog at følges med sin elskede. I bilen, som
skal føre dem til Eda toldstation er blandt andre betjent Oden Hager, og svenskerne tager kontakt med de tyske grænsegendarmer i
Mangor. Jutzi er klar over, at de begge vil få en hård straf; selv vil
han formodentlig blive dødsdømt, så han forsøger at flygte. De to
svenske betjente trækker deres våben og skyder efter tyskeren på
norsk territorium! Men Jutzi forsvinder, og svenskerne iværksætter
ikke nogen eftersøgning. Jutzi nåede dog ikke langt; næste forår fandt
man hans lig i Vrångselven. Ragna Fevik udleveres til tyskerne, men
får en forbløffende mild straf. Bundlinjen er, at åke Hiertner ønskede
de to flygtninge pågrebet og Jutzi udleveret til tyskerne, inden han
indledte et forhør af dem.
Så sent som i 1952 skriver Sandemose en artikel, hvor han efterspørger Jutzis skæbne. Men en anden går noget mere håndfast til
værks. Svenskeren David Verner Andersson rejser sagen og forsøger
at få placeret ansvar for det overgreb, som de svenske myndigheder
havde udsat Jutzi og Fevik for. I Anderssons undersøgelse henvender han sig også til Sandemose, der i et brev til Andersson oplyser,
at Hiertner i forhøret af ham flere gange spurgte til Jutzi og Fevik.
Hvorfra skulle Hiertner, der var tiltrådt sit embede dagen før, dog
vide noget om dem?
Andetsteds har jeg redegjort mere udførligt for dette drama ved
grænsen; men konklusionen er den samme: Sandemose har – for at
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opnå størst mulig fordel – stukket de to medflygtninge.24
Det fremgår af David Anderssons undersøgelse, at Ragna Fevik
erindrer mødet med Sandemose, så de første artikler fra Sandemoses
hånd om mødet ved grænsen rummer en bevidst udeladelse. En sag
var at stikke en tysker, noget andet, når det drejede sig om en norsk
kvinde.
Den 13. september 1959 bliver Jutzi ved David Anderssons mellemkomst begravet. Sandemose deltager ikke i begravelsen; men han
sender blomster.

5a Fra Stockholm til Øland
Aksel Sandemose gør i 1943 brug af en særlov vedtaget af den norske
regering den 15. april 1942, hvorefter en af parterne i et ægteskab
kan begære skilsmisse efter mindst tre års faktisk adskillelse. Men
forordningen gælder naturligvis kun norske statsborgere, og Sandemose havde endnu ikke fået norsk statsborgerskab. I februar 1942
afslås Sandemoses ansøgning. Opportunistisk forsøger han kontakt
til John Christmas Møller for at få status som den slags dansk repræsentant i Sverige med henblik på at servicere danske forlag og
aviser. Christmas Møller ser ikke en oplagt mulighed i forslaget.
Endelig - ved endnu engang snedig manipulering – får Sandemose
ansete folk til at tale sin sag, og 25. november 1942 bliver Sandemose norsk statsborger. Han bliver på begæring skilt fra Dagmar i
december 1943 og vies i september 1944 til Eva Borgen, som også
var norsk flygtning i Sverige, men som i modsætning til Sandemose
havde været aktiv i modstandsbevægelsen.
Forud er gået en række dramatiske begivenheder med en urolig
og aggressiv – grænsende til det paranoide - Sandemose i centrum.
Karen Lange kommer over svenskegrænsen sammen med børnene
i 1942; men efter den første lykkelige genforening kommer det til
et brud i 1943, hjulpet på vej af at Karen Lange var begyndt at
komme sammen med den svenske forlagskonsulent Nore Bäckmark.
24 Se ”Jutzi, Sandemose og et drama ved grænsen”i ”Dæmoni og ansvarlighed”,
Syddansk Universitetsforlag, 2009
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Sandemose var efterhånden uudholdelig at være i hus med.
Sandemose forlader Stockholm og slår sig ned på Öland plaget
af tvangs- og undergangstanker. Alligevel påbegynder han arbejdet
med bogen om John Torson, der opsøger Norge og spøgelserne fra
sin tumultariske ungdom: ”Det svundne er en drøm”. Det er om
den bog Sandemose har udtalt: ”Den eneste bog jeg har måttet
skrive, men ikke ville skrive, men skrev”. John Torson vikler sig
på kort tid ind i en række kærlighedsforhold – først til digteren
Gunder Gundersens hustru, Susanne, som i Torsons bevidsthed er
den nulevende gestalt af hans ungdoms elskede, Agnes. Karen Lange
beholder parrets lejlighed, men Sandemose betyder hende, at det
kun er hende og børnene, der må bo der. Med andre ord: Ingen
herrebesøg.
Susanne, du som var så ræd. Jeg husker den aften på
Parkvejen, da de skød på os, jeg kunne se, hvordan dit
hjerte frøs af rædsel. Og den nat, Gunder kom, lyden af
nøglen, da han satte den i døren, jeg har aldrig set et
menneske blive så forfærdet. Siden blev du altid stiv når
du hørte lyden af nøglen i en yalelås.25
Da Sandemose den 26. juni 1943 uventet møder op ved lejligheden
i Stockholm og sætter nøglen i låsen, bliver han mødt af synet af
Karen Lange og Bäckmark in flaggranti. Bäckmark flygter ind på
toilettet, mens Sandemose gennembanker Karen. Efter denne episode er krigen total og infam.
Det kan måske undre, at Sandemose midt i en krise, som kunne
vælte de fleste, kunne færdiggøre et af sine mesterværker. Men det
er åbenbart ikke altid, at det er den svage strøm, som digteren skal
gøre højspændt. Noget tyder på, at også stærk strøm for Sandemose
kan være en digterisk motor.
I efteråret 1944 udkommer ”Det gångna är en dröm”, oversat
af Cilla Johnson, og i 1946 udkommer først i Danmark og senere i
september i Norge ”Det svundne er en drøm”.
25 ”Det

svundne er en drøm”, side 9
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6. Fra Sverige til Kjørkelvik
I 1945 vender Eva og Aksel Sandemose tilbage til Norge og køber for Evas penge - husmandsstedet Kjørkelvik, og den 18. september
udvides familien med tvillingerne Jørgen og Espen. Sandemose er
for anden gang i sit liv blevet far til et par tvillinger.
Og Sandemoses tilbagetrækningsprojekt er tilsyneladende lykkedes: ”Månen står opp. Nede i vika ser jeg kjølvannsstripen fra en
bever. En drøm er gått i opfyllelse. Jeg har alltid ønsket et sted med
bever, nu har jeg det”.26 På Kjørkelvik kan den gamle vise mand
forsone sig med sine dæmoner, få fred i sindet og skrive kloge bøger
og artikler.
De mange ”Brev fra Kjørkelvik”støtter dette indtryk; men Jørgen
Sandemose fortæller noget ganske andet: Om fattigdom, upraktiskhed, følelsesmæssig afstumpethed, dyrplageri og endnu værre sager,
som det fører for vidt at komme ind på her.
Ud over hverdagens fortrædeligheder og konstante pengemangel,
rammer også større ulykker familien. Espen dør i 1955, og i 1959
dør også Eva – lige efter udgivelsen af ”Varulven”(1958). I begge
tilfælde svigter Aksel Sandemose totalt med sit manglende nærvær
og med kujonagtige forsøg på at slå plat af den ulykkelige situation –
især da Espen ligger dødssyg. Aksel Sandemose dør 6. august 1965.
Flygtningen krydsede sit spor adskillige gange. Men selv om han
fandt Kjørkelvik, fandt han aldrig sit Erlingvik.

26 ”Sørlandsbrev – om dyr på Kjørkelvik og om gode vers”, Aktuell 1. december
1945

45
Aksel Sandemose Selskabet
Aksel Sandemose Selskabet blev stiftet den 25. oktober 2008 og har
hjemsted i Nykøbing Mors.
Aksel Sandemose Selskabets formål er at fremme kendskabet til –
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