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BEGYNDELSEN
Steen Andersen

Aksel Sandemose Selskabet
Nykøbing Mors, 19. Marts 2016
Formandens instruks var at tale over emnet: Hvordan jeg kom i gang
med at læse (og forske i) Aksel Sandemose – kombineret med konklusionerne fra min bog Nye forbindelser. Det lyder som påbud om
et selvsmagende foredrag, og det må blive lidt af en balancegang;
vi befinder os i Aksel Sandemose Selskabet, og hvad der siges her,
burde udelukkende dreje sig om Sandemose, men det kommer det jo
ikke til i dag.
Mens jeg skrev ned, hvad jeg ville sige, har jeg til skræk og advarsel for mig selv tænkt på en anekdote om Henrik Stangerup. Det
er Hans Hertel, der kom med den, så lad os bare regne med, at den
er rigtig: Stangerup sidder sammen med en anden person og taler
og taler uafbrudt om sig selv i en times tid. Så siger han: ”Nå, men
nok om mig. Nu skal vi snakke om dig. Hvad synes du om min nye
bog?”
Men formandens instruks mht. min læsning af og forskning i Sandemose må hellere følges, og i første omgang skal vi helt tilbage til
foråret 1959, hvor jeg var 12 år gammel – og fik blindtarmsbetændelse. Jeg læste for nogle år siden, at nu om dage tager man ikke
blindtarmsbetændelse så alvorligt som tidligere, og at langt færre
bliver opereret for det, men dengang snittede lægerne prompte, hvis
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man havde lidt ondt i højre side af maven. Desuden regnede man
åbenbart med en meget længere rekonvalescentperiode end nu; efter
en uge på hospitalet skulle jeg være hjemme 2-3 uger.
Jeg mindes ikke, at jeg kedede mig. En af grundene til, at jeg ikke
gjorde det, var, at jeg i den periode læste min første Sandemose-bog:
En kær gammel veninde af familien gik til sin lokale boghandler i
Holmbladsgade på Amager og sagde, hun skulle have en bog til en
12-årig, og boghandleren anbefalede hende at købe En palmegrøn ø.
Så det var min introduktion til Sandemose, og det var utvivlsomt
den eneste Sandemose-bog, jeg ville få noget ud på det tidspunkt.
For hvordan stod det til med min litterære horisont? Jo, jeg kunne godt lide at læse og slugte masser af drengebøger. Det var af
forfattere som Torry Gredsted, som man sikkert skal være over en
vis alder for at huske – Paw-bøgerne, for eksempel; den første af
dem kom faktisk for snart hundrede år siden. I en ældre bog om
børnebogsforfattere står der manende om Gredsted: ”Han ved, at
Mands Daad begynder i Drengens Tanker og Drømme.” Der var
også bøger om søens folk, skrevet af en forfatter med det imponerende navn Cai Schaffalitzky de Muckadell og med titler som Søkadet
Flink, Hurra for Willemoes og Frisk og Laber – sidstnævnte titel hentyder til et tvillingepar, der gør karriere i flåden, men er samtidig en
hentydning til beskrivelse af vindforhold, tænk bare på udtrykket en
laber brise.
Men især var der serier; jeg havde alle Jan-bøgerne, hvor den
unge detektiv allerede fra 14-årsalderen kom politiet i forkøbet, var
en strålende fodboldspiller og var så beskeden, at han rødmede og
mumlede, når han blev rost i sidste kapitel i hver bog; ”Jan – alle
raske drenges helt” stod der på bagsiden af bøgerne. Jeg havde også
alle Kim-bøgerne, som var usædvanlige for den tids børnebøger ved
at være med en førstepersonsfortæller; alle Flemming- bøgerne – det
var dem med mottoet ”Prøv! – med Kærlighedens stærke Arm” og
alle Henning-bøgerne – de er vist gået mere i glemmebogen; jeg kan
huske, at de var gule, og at Kaj var navnet på hovedpersonens trofaste ven, for sådan en skulle der være i drengebøger.
Der var også Enid Blytons bøger om De fem – nogle vil måske
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huske, at den femte var en hund; og i al hemmelighed lånte jeg også
Puk-bøger af piger i nabolaget, og de var så venlige ikke at røbe min
tilbøjelighed til den slags tøsede litteratur. Puk klarer skærene eller
Puk gi’r sig ikke var typiske titler på romaner om den gæve pige,
der kunne sætte drengene på plads, men altid var storsindet og lige
så beskeden som Jan. Hvilket ikke var så underligt, men naturligvis
havde jeg ikke en anelse om, at når der stod Lisbeth Werner på de
yndige lyserøde forsider med næsten identiske tegninger af Christel,
så dækkede forfatternavnet over Knud Meister og Carlo Andersen,
der jo skrev Jan-bøgerne, og som i øvrigt begge skrev krimier for
voksne. Det kunne ellers være sjovt at se Puk og Jan i samme bog.
Ellers bestod mine ekskursioner til mere voksen litteratur mest
af krimier: Agatha Christie-bøger (jeg kunne bedre lide Poirot med
de uforståelige franske vendinger end Miss Marple med strikketøjet,
men under alle omstændigheder var alle under mistanke til sidst
samlet i ét rum, hvor morderen blev afsløret og kriminalkommissæren med alle de forkerte antagelser så ret fåret ud); der var Perry
Mason-bøgerne, hvor simpelthen alt pegede på den anklagede som
morder, men hvor et overrumplende krydsforhør i selve retssalen altid afslørede et af vidnerne som den skyldige; og jeg læste også bøger
om Cardby fra Scotland Yard og hans søn Mick.
På det tidspunkt havde jeg også tygget mig gennem De tre musketerer – da jeg nogle år senere fik fransk i skolen, skulle jeg lige
vende på udtalen af diverse navne, for jeg havde altid troet, at den
skumle kardinal hed RiKEliøj, og ikke Richelieu, ligesom jeg i mit
stille sind tænkte på helten som DarTAKnan og ikke d’Artagnan,
og bogens femme fatale hed for mig My-la-dy og ikke Mylady.
Men så kom altså En palmegrøn ø, og den slugte jeg. Flere gange. Der var en spændende handling til søs, eksotisk miljø i troperne,
dialog man kunne følge med i og som var nutidig, selv om bogen
foregik for længe siden. Jeg undrede mig over, at man ikke kunne
finde kong Rhascall den Syttende i noget som helst leksikon, for han
måtte da have været en væsentlig person i engelsk historie – hvilket
både siger noget om Sandemoses skrivekunst og mit eget manglende
kendskab til Englands historie.
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Under alle omstændigheder bed jeg mærke i navnet Sandemose,
men prøvede ikke at give mig i lag med andre af hans bøger. Men
jeg må have nævnt, hvor glad jeg var for gaven, for få år senere var
samme giver igen i Holmbladsgades boghandel, og nu drejede det sig
om Tjærehandleren. På det tidspunkt havde jeg næsten fået nok af
både Jan- og Puk-bøger, og igen: Det var den bedste Sandemose-bog
nr. 2, jeg kunne få. På det tidspunkt ville jeg ikke have fået noget ud
af fx En flyktning krysser sitt spor eller Varulven, men boghandleren
havde altså en sikker fornemmelse for progressionen i min læsning;
Tjærehandleren bliver af Niels Birger Wamberg beskrevet som den
eneste anstændigt komponerede Sandemose-roman, og jeg kan huske,
at jeg allerede på det tidspunkt syntes, at der var snedige tidsplaner,
en fascinerende hovedperson og en pragtfuld slutning, for samtidig
med at man fra første kapitel ved, at Audun Hamres hus ryger i loften, inklusive en del tyske soldater, er de sidste linjer: ”Um Gottes
Willen, der er en som tæller – der er en, som tæller på norsk.”
Det er naturligvis stadig en pragtfuld slutning, men det var først
mange år senere, jeg kom til at tænke på, at det egentlig er helt idiotisk, at tyske soldater et par dage efter besættelsen af Norge opretter
en forlægning langt ude i en skov, for enden af en blind jordvej.
Så Tjærehandleren var Sandemose-bog nr. 2. Nr. 3 var igen en
gave, anbefalet af den amagerkanske boghandler. Nu var det September, naturligvis uden at jeg dengang anede, at der var to andre
romaner fra Canada, og talrige noveller og artikler fra landet. Men
igen: handlingen i September og personerne i bogen er jo også til at
tage og føle på.
Så var grunden lagt, så at sige. Jeg var begyndt i gymnasiet
og læste andre sager end tidligere, vores dansklærers oplæsning af
”En Fiskerrede” af Henrik Pontoppidan havde fx fået mig til at læse
noveller og kortromaner af ham; men hvis man skulle tælle i titler
eller sider, tror jeg, at der var et par år, hvor jeg læste meget mindre
end dengang, jeg slugte drengebøger. Eller pigebøger. Grunden er,
at det var en periode, hvor der skete noget med musikken og Liverpool ikke bare var en fodboldklub, så jeg havde travlt med at høre
Sveriges Melodiradio og optage spolebånd i lange baner.
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Næste puf ud over de tre nævnte Sandemose-bøger var i 2g. Vores latinlærer på Østre Borgerdyd hed Leo Hjortsø; han var en fin
humanist af den gamle skole, en formidabel polyhistor og god til
tankevækkende digressioner, som han gerne underholdt med, hvis vi
før timen havde været nede hos skolebetjenten for at kunne placere
en guldbajer på katederet. Han var også lettere åndsfraværende, for
efter tre år anede han stadig ikke, hvad jeg hed. Det gjorde ikke så
meget, for han kompenserede ved at give mig en højere karakter, end
jeg fortjente.
Jeg husker ikke sammenhængen, men en dag spurgte han, om
der var nogen, der havde læst Aksel Sandemose. Som den eneste i
klassen stak jeg en finger i vejret og troede, at jeg var noget – men
det viste sig, at det, som Hjortsø ville ind på, var Janteloven, og den
havde hverken jeg eller andre i klassen nogensinde hørt om. Vi er lidt
mere end 50 år tilbage i tiden. Ingen klasser sætter en guldbajer på
mit kateder, bortset fra at det er et ganske almindeligt bord som de
andre i lokalet, og ikke står på en forhøjning, så jeg kan skue olympisk ud over eleverne, og hvis man spørger i en gymnasieklasse nu,
har alle hørt ordet Jantelov, men ingen kan forklare det ordentligt,
og ingen aner, hvor det stammer fra – før jeg fortæller det.
Men det, som Hjortsø sagde, var så interessant, at jeg syntes, jeg
måtte komme videre i Sandemose, så nu købte jeg for første gang
en Sandemose-bog – En flyktning krysser sitt spor, som forelå som
billigbog i to bind i Ane Munk-Madsens oversættelse. Det har senere vist sig, at den har visse svagheder, men det vidste jeg jo ikke,
og jeg blev vildt optaget af den og købte og læste inden for ganske få måneder, hvad der forelå af Sandemose-bøger i billigudgave
og flottede mig også med Felicias bryllup og Murene rundt Jeriko i
ordinære udgaver – dog stadig alt sammen på dansk. Jeg var også
blevet så Sandemose-interesseret, at når der var en kronik af ham,
som jeg tilfældigt stødte på, klippede jeg den ud. Det drejede sig fx
om ”Nettene var så lange og lyse” og ”Alkoholisme”, begge fra januar 1965. Jeg husker også, at jeg købte bibliografien Aksel Sandemose
og Danmark, udarbejdet af Johannes Væth og Frits Johansen. På
den måde fik jeg kendskab til, at der forelå et omfangsrigt forfatter-
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skab i danske aviser helt fra 1920’erne.
Vi skal nu hen til den 7. august 1965. Det var dagen efter Sandemoses død. Jeg havde af gode grunde ingen anelse om, at Sandemose
lå for døden, og det var nærmest et chok for mig at se avisforsiderne med nyheden om, at min yndlingsforfatter var gået bort. Jeg
købte samtlige danske aviser, som jeg kunne komme i tanker om; i
Information var nekrologen i øvrigt skrevet af Johannes Væth, og jeg
fik den lokale kiosk til at rekvirere de norske aviser, som den kunne
opstøve. Jeg købte naturligvis Johannes Væths Aksel Sandemose og
Jante, der udkom få måneder efter Sandemoses død, og da Dans,
dans, Roselill – udkom, stiftede jeg for første gang bekendtskab med
Sandemose som novelleforfatter.
Vi er dermed i midten af tresserne. Status: Sandemose fylder
pænt på min hylde, og jeg har læst mange af bøgerne flere gange.
Ved siden af Henrik Pontoppidan er han utvivlsomt den skandinaviske forfatter, som jeg kender bedst, men min smag er ellers mest til
engelsk og amerikansk romanlitteratur, fx Graham Greene og William Faulkner. Og så sker der noget i efteråret 1967: Leo Estvad
udgiver sin bog Aksel Sandemose først i 20’erne - en brevsamling
– og Carl-Eric Nordberg udgiver sin biografi, der kort og godt hedder Sandemose. Det er naturligvis bøger, som jeg må anskaffe mig,
og de udvider mit billede af Sandemose. Nu ved jeg også noget om
hans liv – hans tid som sømand og hans rejser, og Nordberg opridser
nogle tematiske sammenhænge og trækker linjer mellem forfatteren
og nogle af hans hovedpersoner.
Mere afgørende er imidlertid et besøg, som jeg samme efterår aflagde i en boghandel på Strøget – Nordisk Boghandel, hed den. Jeg
havde hørt, at i overensstemmelse med navnet havde de en hylde
med svensk og norsk litteratur, og en dag var jeg indenfor for at
se, om de skulle have noget af Sandemose på norsk. Det var ikke
tilfældet; men en venlig ekspedient sagde til mig: ”Jeg har tilfældigvis et overskydende eksemplar af det norske tidsskrift Edda, og hvis
De kan lide Sandemose, er der en artikel, som sikkert vil interessere
Dem.” Jo, han sagde De - vi er som sagt tilbage i 1967. Jeg sagde
tak og tog hjem og læste artiklen, som hed ”Sandemose, Hoel og
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brevet som blev til ”En flyktning krysser sitt spor””. Hoel kendte
jeg i forvejen fra nogle romaner, Syndere i sommersol og Møte ved
milepelen, men det var først via Nordbergs bog, at jeg vidste, at han
og Sandemose havde haft noget med hinanden at gøre. Forfatteren
til artiklen var Johannes Væth, hvis navn jeg jo tidligere var stødt
på, og han var i øvrigt også nævnt som Sandemose-ekspert i forordet
i Nordbergs bog.
Artiklen var spændende, men hvad der også var spændende,
var oplysningen i den biografiske note i tidsskriftet: Her kunne jeg
læse, at Johannes Væth arbejdede på en fuldstændig Sandemosebibliografi – og jeg kunne også læse, at han boede kun fire kilometer
væk, nemlig i Nærum; jeg boede selv i Skodsborg. Jeg skrev et brev
til ham, hvori jeg spurgte, om han havde brug for en medhjælper,
og kort efter kom der svar, at det havde han, men at der ikke var
penge i foretagendet. Det havde jeg heller ikke regnet med. Og nogle
dage efter besøgte jeg for første gang Johs, som jeg hurtigt kom til
at kalde ham. Det blev i bogstavelig forstand til utallige besøg, både
på Hegnsvej og, da han blev ældre, på Skodsborgvej.
Her vil jeg lige læse et afsnit op fra September, jeg tager Ane
Munk-Madsens oversættelse, som Sandemose har givet det blå stempel ved i en note at skrive: ”Afvigelser fra originalen skyldes forfatteren og er ikke væsentlige. . . ” Det kan som altid diskuteres, men
her er de relevante linjer:
Det kunne få stor betydning om man tændte en cigaret eller lod være. Hvis man ikke gjorde det, kunne man måske
komme lige akkurat tids nok ud af døren til at få en tagsten i hovedet. Hvis man blev stående indenfor og tændte
cigaretten, faldt stenen måske ned og dræbte et bud, som
kom med en regning, mens man selv kastede tændstikken
hen i brændekassen og satte ild til huset og desuden kom
for sent ud på gaden til at møde en pige der gik forbi det
samme, og som man ellers ville have fået ni børn med.
Hvormed jeg mener: Vi regner med, at min blindtarmsbetændelse var uafvendelig; men boghandleren i Holmbladsgade kunne nemt
have anbefalet en anden bog end En palmegrønn øy. I gymnasiet
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kunne min klasse have fået en af skolens tre andre latinlærere, så jeg
aldrig havde hørt Hjortsø nævne Janteloven. Og eftersom Nordisk
Boghandel var stor, kunne jeg nemt have henvendt mig til en af de
andre ekspedienter og havde dermed næppe fået eksemplaret af Edda og var heller ikke blevet opmærksom på Johs’ forehavende. . . Det
er meget muligt, at jeg på et eller andet tidspunkt var stødt på Sandemose og var blevet optaget af forfatterskabet, men det er næppe
sandsynligt, at jeg ville have fået kontakt med Johs, deltaget i seminarer osv., jeg ville aldrig have mødt alle de vidende og generøse
mennesker, som det har været tilfældet, og det ville have været en
anden, der stod her i dag og talte om noget ganske andet. Sikkert
uden at nævne Jan og Puk.
Tilbage til mit første besøg på Hegnsvej 60: Det var selvfølgelig
fantastisk at se den store samling af førsteudgaver, oversættelser,
tryk, udklip osv. Johs kunne jo nok fornemme, at jeg havde læst,
hvad jeg kunne komme i nærheden af, og at jeg kunne lide forfatterskabet, men for at se, hvad jeg duede til, gav han mig en lille opgave:
Han sendte mig hjem med avisudgaverne af 1938-rejsekronikkerne –
dvs. dem, der senere blev trykt i Som et neshorn med hjernebetennelse – og Brudulje samt Årstidene. Så skulle jeg finde ud af, hvilke
tekster, eller hvilke afsnit af teksterne, der blev genbrugt hvor.
Det var det rene guf. Da jeg næste gang besøgte Johs, sagde han
god for min lille undersøgelse, og så fulgte nogle spændende måneder.
Noget af det, jeg lavede, var renskrivning af Johs’ noter, desuden var
der udarbejdelse af register, og det, som jeg syntes var mest spændende, var nok at lave ultrakorte indholdsresuméer til Sandemoses
sene epistler i Aktuell, dvs. 1958-1960 og 1962-1965. Jeg havde ikke
læst en eneste af disse tekster før, men nu blev det jo en kær pligt og
en udvidelse af universet. Desuden var det selvfølgelig fascinerende
at høre om Sandemose, når jeg var i Nærum – både om Johs og hans
families besøg på Kjørkelvik og om Sandemoses på Hegnsvej. Tænk
at han havde skrevet en af sine epistler siddende i den sofa, hvor jeg
nu sad! Som Johs havde sagt fra starten, var der ikke penge i foretagendet, men jeg blev rigeligt belønnet alligevel, dels fordi han øste
af sin viden, dels fordi han sin vane tro også var generøs mht. sin
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samling, så jeg fik bunker af ting, som han havde flere eksemplarer af
– hele sættet af Årstidene og af Fesjå og den originale norske 1955udgave af En flyktning samt bunker af epistler, anmeldelser osv. En
af mange hidtil ukendte tekster, der gjorde indtryk på mig, var et
digt i svensk oversættelse – fra 1922 – hvor varulven dukker op 36
år inden romanen om samme.
Derefter gik der et par år, hvor jeg læste engelsk færdig og blev
ansat ved Køge Gymnasium, og der var ikke så meget tid til Sandemose. Det blev der igen, da Biblioteksforeningen personificeret ved
Jakob Albrektsen og Knud Sørensen kom på, at der skulle arrangeres
et Sandemose-seminar på Mors i august 1972. Johs havde kontakt
med studerende og universitetslærere i alle tre skandinaviske lande,
og vi var en halv snes mennesker samlet til foredrag og diskussioner,
men også til udflugter og hjemlig hygge. Det var, som også ved de
efterfølgende seminarer, inspirerende at træffe sammen med ligesindede og høre om indfaldsvinkler, der lå uden for ens egen horisont.
Der var hurtigt tale om, at foredragene skulle samles i en bog,
og til det formål samledes de fleste af os fra seminaret i februar
1973 i en hytte som Bergens Universitet rådede over ved Ustaoset,
ca. midtvejs mellem Oslo og Bergen. Det var koldt, og der var en
vældig snestorm en eftermiddag og den følgende nat, og nogle af os
husker ikke mindst de dage for, at vi nede i en kælder gentagne gange stod og baksede med sammenfrosne stykker kul til at fyre op med
– og den sidste dag opdagede vi en nydelig forsyning af knastørt
brænde. Men der kom i det mindste skik på antologien, der – så
vidt jeg husker efter forslag fra Asmund Lien – kom til at hedde Om
Sandemose – en rapport fra Jante. Nu var det hele ikke artikler og
arbejde på Ustaoset, der var en skitur i strålende sol over en islagt
sø, og en aften læste Knud indledningsteksten højt, digtet ”Sandemoses ryg i Jante”. Det er også et godt minde om de dage. Mit eget
bidrag til seminar og bog var om Sandemose og Joseph Conrad, en
anden forfatter som jeg stadig læser med stor glæde og beundring.
Den bedste artikel i bogen, og noget af det bedste, der er skrevet om
Sandemose, er efter min mening Asmund Liens bidrag om Felicias
bryllup, der tilsyneladende kun behandler to symbolladede kapitler,
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men som kommer vidt omkring.
Antologien kom i 1974; året efter fyldte Johs 60, og i den anledning blev der udgivet en samling af hans artikler og kronikker. Det
var Knud, der stod for det største arbejde; Asmund Lien assisterede
på afstand, Einar Økland skrev et morsomt forord, og selv bidrog
jeg med en bibliografi over Johs’ Sandemose-arbejder. Men ellers var
det på det tidspunkt småt med mine egne bidrag til forskningen; der
var en aviskronik om Tjærehandleren og en artikel i Edda, hvor jeg
fulgte varulvemotivet fra det digt, som jeg allerede har omtalt. Ellers
skal vi helt hen til slutningen af 1980’erne, hvor jeg redigerede Ole
Storms efterladte manuskript til Sandemose-biografien Janteloven;
Gyldendal havde naturligvis først henvendt sig til Johs, men han
var allerede på det tidspunkt optaget af, hvad der blev til hans store
værk Sandemose og offentligheden, og han var så venlig at anbefale
mig. Det var selvfølgelig en bunden opgave, eftersom det var Oles
ordvalg og redegørelse for Sandemoses liv, jeg skulle følge, og jeg
altid har været mere optaget af forfatterskabet end af biografien,
men jeg lærte meget nyt. Mit eget præg var nok mest billedudvalget
og dertil hørende tekster; jeg fik i al fald at vide fra Gyldendal, at
aldrig havde de set så omfangsrige billedtekster.
I de tyve år efter det første seminar var der talrige andre i Danmark og Norge - hvor jeg ikke var med; enten havde jeg planlagt
noget netop for det tidspunkt af sommerferien, eller seminarerne lå
samtidig med, at skoleåret begyndte. Jeg nøjedes med at følge med i
litteraturen om Sandemose, både i artikel- og bogform, og havde stadig kontakt med Johs. Men i 1995 klappede tingene endelig således,
at jeg kunne deltage i seminaret på det nordlige Öland, ikke langt fra
det hus, hvor Sandemose opholdt sig i sommeren 1943. Og siden da
har jeg været med til samtlige. Seminaret på Öland var organiseret
af Thaly Nilsson fra Uppsala Universitet; der mødte jeg for første
gang en hel del her fra Mors, som jeg siden har genset talrige gange.
Mit eget foredrag drejede sig om at følge nogle af Sandemoses tidlige tekster fra 1920’erne, dvs. fra før bogdebuten, og det kom med i
Nytt lys på Sandemose, som udkom et par år efter. Men seminaret
fik mere langtrækkende konsekvenser, for jeg kom på den idé at udvi-
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de undersøgelsen til Sandemoses genbrug i almindelighed – hvordan
visse tekster blev udvidet eller indgik i andre sammenhænge, nogle
gange adskillige år efter den første offentliggørelse, dvs. hvad man
inden for litteraturteorien kalder for hypertekstualitet. Det er et begreb, som mht. to forskellige forfattere dækker over, at hvis vi ikke
havde Homers Odysséen, ville vi heller ikke have haft James Joyces
Ulysses; hvis vi ikke havde haft Shakespeares Romeo og Julie, ville
vi ikke have haft West Side Story. Vedrørende hypertekstualitet hos
Sandemose – af nogle benævnt autohypertekstualitet, eftersom det
drejer sig om én og samme forfatter: Der er de talrige udgaver af
novellen ”Skilte Veje”; og novellen ”Slem historie om Odessa”, hvis
forlæg er den ultrakorte tekst ”Dagens historie”; eksempler på nye
sammenhænge er anvendelsen af selvstændige noveller i En flyktning
krysser sitt spor og af rejseartikler i Brudulje. Jeg kommer om lidt
tilbage til dette emne.
Undersøgelsen svulmede unægteligt, og der var ingen forlag, der
ville røre ved mit arbejde, men heldigvis var der her på Mors, nærmere betegnet på Folkebiblioteket og Sandemosearkivet, kræfter i
gang for at være med på moderne digitalisering i anledning af Sandemoses 100-årsdag, så mit arbejde kom i det mindste til at ligge på
hjemmesiden www.sandemose.dk og på cd-rommen Hvorfor flygte
fra Jante, der rummede en masse andet, også fotografier og filmklip
og andre tekster og oversigter af andre forfattere; jeg var for eksempel i godt selskab med bibliografien Aksel Sandemose og Skandinavien, som jo havde været min indgang til Sandemose-forskningen.
På efterfølgende seminarer og i artikler brugte jeg mindre bidder af
stoffet, fx om Sandemoses lyrik og om Brudulje. Men allerede for 10
år siden sagde fx Hans Henrik Andreasen og Steen Klitgård Povlsen
til mig, at jeg burde gøre noget ved sagen og lave en kortere og mere
læservenlig udgave, så tak til dem. Den tekst, der ligger på hjemmesiden, er meget længere end bogen, eftersom jeg foretog strygninger
og stramninger og lavede nye formuleringer, så der er vist ingen sætninger, der er gået uændret videre. Der er også helt nyskrevet stof
i bogen, ikke mindst de første ca. 50 sider med diverse metodeovervejelser inden jeg bevæger mig ind i Sandemose-universet, og den
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ajourførte oversigt over forskningen.
Forklaringen er, at jeg fik mod på en redigering og strammere
indfaldsvinkel efter at have læst noget mere litteraturteori koncentreret om rejselitteratur, selvbiografi, biografi og hypertekstualitet,
men det tog lidt tid, inden Nye forbindelser forelå, og som jeg skriver
i forordet, skylder jeg Steen uvurderlig tak for sparring og kritiske
kommentarer. Som man plejer at sige, de mangler og fejl, der er tilbage, skal jeg nok tage skylden for.
Hvorved vi er fremme ved det andet punkt i formandens påbud til
mig: Konklusionerne fra det sidste kapitel i Nye forbindelser. Inden
jeg kommer til det: Hvorfor er Sandemose så god, at man (jeg) gennem årtier vil bruge bogstavelig talt hundredevis af timer på at læse
ham, læse om ham og skrive om ham, deltage i seminarer osv.? Det
ved jeg ikke rigtigt. Der er en del andre forfattere, som jeg genlæser
og er optaget af; jeg har tidligere nævnt Henrik Pontoppidan, Joseph Conrad, William Faulkner og Graham Greene; og kunne tilføje
Jane Austen, Lars Gustafsson, Evert Taube, Georges Simenon, T.E.
Lawrence, Elizabeth Bishop, Nadine Gordimer og en del andre. Men
Sandemose er noget specielt. Hans sprogkunst, hans spring mellem
noget dramatisk og lyrisk, noget alvorligt og humoristisk. Den elementære spænding, der findes i mange af hans romaner. Variationen
mellem realisme og drømmelandskaber. Bllederne fra provinsen, fra
storbyer, fra landet og fra fremmede miljøer. Naturbeskrivelser af
arktisk vinter og nordisk sommer. Den lidenskab, man finder bag
teksten. Oplevelsen af, at oftest holder Sandemose ikke bare dommedag over Jante-samfund, men over sig selv. Men først og fremmest
hans identitetssøgen.
Og selv om det ikke er en litteraturvidenskabelig indfaldsvinkel,
som jeg nu nævner, ville jeg ikke have noget imod at krydse nogle
af Sandemoses spor i virkeligheden, sådan som vi gjorde det under
seminaret på Öland. Jeg har aldrig været på Kjørkelvik, men efter
at have læst så meget om stedet tror jeg, at jeg ville fornemme. . . et
eller andet. Jeg har heller aldrig været på Newfoundland; hvordan
mon der er i de små fiskerbyer, eller i det indre i landet, hvor han har
placeret Halfway Mountain? Rent klimatisk ville det nok være mere
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tilfredsstillende at følge Sandemose sydpå a la turen i 1938, dvs. at
tage en tur til Caribien, herunder St Lucia, hvor jeg tilmed kunne
komme nærmere på den geografiske virkelighed som en af mine yndlingslyrikere skriver ud fra, nemlig nobelpristageren Derek Walcott.
Nu til det afsluttende kapitel i min bog, en generel opsummering af forfatterskabet: Bogen er koncentreret om hypertekstualitet,
hvilket betyder, at der er nogle sider af Sandemoses værk, som jeg
ikke kommer ind på, og det betyder også, at romanerne og de andre
længere værker i de fleste kapitler egentlig kun behandles i den udstrækning, de er relevante under den synsvinkel – jeg har i et appendiks om Sandemose-forskningen i almindelighed henvist til fx Jorunn
Hareides arbejde vedrørende Freud, til Anna Forssberg-Malms om
forskellige teoretiske indfaldsdvinkler til de fire store romaner, og til
arbejder i øvrigt, der behandler de længere værker.
Som sagt: Det er hypertekstualiteten, der er min lille niche, og
det var så den, som Johs uden at vide det sporede mig ind på for 48 år
siden, da jeg skulle aflægge prøve på min kunnen ved at følge aviskronikkerne fra 1938 og deres videre færd ind i Brudulje og Årstidene.
Jeg bruger begrebet hypertekstualitet i vid forstand: Der er Sandemose-tekster, som fungerer som selvstændige enheder, da de bliver
publiceret første gang, men som får en ny betydning, når de omarbejdes, eller når de inkorporeres i større sammenhænge. Og der er
tekster, som får en selvstændig og ny betydning, når de hives ud af
den oprindelige sammenhæng og publiceres selvstændigt.
I den forbindelse har jeg prøvet at være opmærksom på genrebegreber. Rejselitteratur er fx et vidt begreb, og blev i gamle dage
for den sags skyld også skrevet af folk, som aldrig havde været på
de steder, som deres bøger handlede om. Nu ved vi, at Sandemose faktisk har været på Newfoundland, i Canada og i Caribien, og
at han har skrevet om de steder; men når en artikel om en rejse,
som personen Sandemose foretager, derpå bliver til et kapitel i en
roman, hvor hovedperson foretager den rejse, så sker der noget. Der
sker også noget, når en selvbiografisk tekst senere dukker op som
en hovedpersons erindring – og omvendt, når en romanfigurs oplevelse i et kapitel flere år efter præsenteres som noget, som personen
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Sandemose oplevede. Det er meget svært at nå til et facit, og noget
af det fascinerende ved Sandemose, er netop dette: Driver han gæk
med læseren, når han påstår at komme med sandheden? Ved han
selv, hvornår han lyver – ordet er i anførselstegn. Hvad er det for
en Aksel Sandemose, som vi skal have et billede af? Det er næppe noget tilfælde, at både Karl Ove Knausgård og Thorkild Hansen
har nævnt Sandemose – jeg tænker på Knausgårds romanserie om
sig selv – eller hvem den nu handler om – og på Thorkild Hansens
dagbøger – som åbenbart er så redigerede, at lange passager af dem
er skrevet mange år efter de begivenheder, som de omhandler. Jens
Kistrup skrev engang i en anmeldelse, at Thorkild Hansen aldrig
skrev bedre, end før han blev forfatter – han vidste bare ikke, at
dagbøgerne blev kraftigt tillempet i kølvandet på Hansens berømte
værker.
Jeg prøver imidlertid i det sidste kapitel at kategorisere Sandemoses romaner – man kan tale om Espen Arnakke-bøgerne fra En
sjømann går i land og til og med 1955-udgaven af En flyktning; og
man kan tale om de tre Canada-bøger fra Beaver Coulee; og om
søromanerne – fra Sandemose som dansk forfatter, klabautermændene og til og med Vi pynter oss med horn – eller måske til og med
Mytteriet på barken Zuidersee, selv om denne kan føres tilbage til
Ungdomssynd fra 1924. Man kan også prøve at se en udvikling i temaer og syn på stoffet – et eksempel er, at Ross Dane beskriver en ret
ukompliceret bosættelse af immigranterne, hvorefter tvivlen sætter
ind i de følgende to Canada-bøger og emigranten John Torson er helt
desillusioneret i Det svundne er en drøm. Eller hvad sker der, når den
danske Sandemose bliver norsk forfatter? Men man kan også spørge,
hvor længe Sandemose egentlig er romanforfatter; Alice Atkinson og
hennes elskere fra 1949 er et originalt værk, men indtil Sandemoses
død i 1965 er det faktisk kun Varulven, der ikke kommer ind under
tidligere skrevne tekster eller hypertekster – eller andre genrer, for
Murene rundt Jeriko betegnes som en mindebog, og Felicias bryllup
er ikke ligefrem en roman. Han prøver at bringe sammenhæng og
opsummering i forfatterskabet gennem Årstidene fra 1951 til 1955,
og i dette tidsskrift optager bearbejdning og optryk af ældre stof fle-
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re og flere sider, hvis man ser på de enkelte hefter, og derpå er han
epistelforfatter i Aktuell, hvor det er meningen at hans portræt og
ordet ”jeg” i teksterne skal overbevise om, at nu kommer sandheden
– så langt han ser den, eller så langt han vil se den.
Der er over 1200 numre i bibliografien, dækkende over 44 år, og
en af mine idéer er, at nye sider af forfatterskabet kommer til syne, når man inddrager andre tekster end romaner, som jo ellers har
stået i centrum for forskningen; der er mange artikler og en hel bog
om Det svundne er en drøm, der er skrevet bøger om En flyktning
og om Vi pynter oss med horn. Jeg mener, at mange af de hidtil
oversete tekster fungerer som et laboratorium, hvor Sandemose afprøver diverse ting, inden de bliver udsat for fuld instrumentering i
længere form. Tidsskriftet Fesjå har ekkoer gennem de følgende år,
fx via korttekster, der indlemmes i Vi pynter oss med horn, og fra
alle mulige tekster er der beskrivelser og scenerier, som tilsyneladende optager ham gennem årtier, og som dukker op i vidt forskellige
sammenhænge og genrer, tilmed hos lyrikeren Sandemose. Helt tilbage i 1921 er der i en novelle en beskrivelse af en båd, der driver på
floden med et lig – den endelige version af dette finder man efter fem
andre tekster 25 år senere. Det smukke kapitel om spor i sand, som
vi kender fra Murene rundt Jeriko, kan også føres tilbage til nogle få
linjer fra 1920’erne. Jeg har allerede nævnt 1938-rejsekronikkerne og
Brudulje et par gange, men det er værd at nævne, at da den sidste
version bliver trykt i Årstidene, overtager Sandemose helt Espens
identitet og tilstår, at han er morder. . . dog uden at Canada krævede ham udleveret, og næppe udelukkende fordi teksten blev skrevet
på norsk, og uden at mange eksemplarer nåede over Atlanten.
Der er desuden miljøer og forløb, som bliver underkastet forskellig behandling: Når det drejer sig om skildringer fra søen, vil man
synes, at der er et ret råt og realistisk billede i romanerne, hvorimod
noveller med samme sceneri ofte har en fredelig løsning af konflikter
og skildrer et bedre forhold mellem dem, der er om bord; selv kaptajner og styrmænd forekommer at være menneskelige.
Det er umuligt at se en entydig udvikling i forfatterskabet – eller for den sags skyld en sammenhængende beskrivelse vedrørende
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visse af figurerne. Den Espen, som vi møder i En flyktning, kommer
fx aldrig til Beaver Coulee, sådan som han gjorde to år før i En
sjømann går i land, og hvis man tager de tre Canada-bøger under
ét, er kronologien hovedløs. Vi kan ud fra September holde os til, at
Pedersen dør som 111-årig i 1939, og så må han være født i 1828.
Tror vi. Oplysninger og årstal stemmer bare ikke med, hvad vi hører
om hans søn Fredriks alder fra de andre bøger, eller hvornår danskerne ankommer til Beaver Coulee. Eller hvornår kommer Espen
egentlig? Ja, som sagt ankommer han kun, hvis vi holder os til En
sjømann går i land, men hvis vi vil tage hensyn til det fødselsår, som
senere bliver nævnt – 1899, ligesom Sandemose – så bliver vi forvirrede. Alt afhængig af, hvad vi bygger på i de tre bøger og supplerer
med oplysninger om Espen andetstedsfra, skal vi fx finde det realistisk, at ingen i Beaver Coulee nævner første verdenskrig med et ord,
mens den udkæmpes, eller at farmerne i Canada er opmærksomme
på Herbert Hoover, længe inden han bliver amerikansk præsident.
Jeg vil nu nævne to citater, som er adskilt af 35 år, og som efter
min mening fortæller noget om Sandemoses 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.
Og det andet:
[...] fra kaos til det overblikk, det personlige kosmos som diktningen får til.
De to citater fortæller om kunstens og om kunstnerens berettigelse.
I de sidste tyve år af forfatterskabet markerer “dikt-ningen” ikke så
meget grad fiktionstekster som overleveringen om Sandemoses eget
liv, og denne sandhed – igen et ord i anførselstegn – ses hele tiden
fra et nyt punkt eller opfindes på ny.
Jeg har altid godt kunnet lide slutningen på En flyktning, hvor
han taler om Halfway Mountain, et bjerg man i øvrigt ikke kan finde på et kort over Newfoundland: ”[...] et sånt fjell er blitt noe helt
annet enn før hver gang man har beveget sig et stykke og ser på det
igjen.” For tilsyneladende betydningsløse tekster bliver interessante
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i den store sammenhæng. Og det personlige kosmos, som Sandemose nævner i Murene rundt Jeriko, herunder fortiden, eksisterer ikke
i sig selv. Det skabes først gennem digtningen; først når Sandemoses oplevelser og tanker udmøntes i skrift, eksisterer de. Det gør, at
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; dvs. hver gang man vender
tilbage til en Sandemose-tekst og ser den i sammenhæng med andre,
som man har læst i mellemtiden.
Jeg kan ikke slutte denne lille snak uden at vende tilbage til Johs:
Grundlæggeren af Sandemose-forskningen, altid hjælpsom, gæstfri,
altid generøs – et enkelt, personligt eksempel: Før han afleverede
sin samling til Det kongelige Bibliotek, fik jeg adgang til at kopiere
manuskripter, breve m.m., så jeg var nødt til at købe en masse brevordnere og en ny bogreol. Han var flittig – bibliografien over hans
egne arbejder er lang, og se bare på hans sidste indsats, der udkom,
da han var 85, tobindsværket Sandemose og offentligheden, der ikke
kun er en registrant over alt, hvad der er skrevet om Sandemose,
men er forsynet med kommentarer og baggrundsviden fra alle leder
og kanter. Han var et selvfølgeligt midtpunkt ved seminarer, indtil
sygdom satte en stopper for hans deltagelse, men var af gode grunde
ikke den samme efter hjerneblødningen i 2009.
Og det var på en sær måde både vemodigt og opløftende at være
med til hans 100-årsdag for snart et år siden. Så vidt jeg kunne
bedømme, genkendte han få af os, som han havde kendt gennem
årtier og som var forbundet med, hvad han havde brugt så stor en
del af sit liv på – han vidste i al fald ikke, hvem jeg var. Men samtidig
havde jeg på fornemmelsen, at han nød atmosfæren, at se mennesker
være sammen, høre dem snakke, og jeg håber, at han også fornemmede den hengivenhed og taknemmelighed, som vi følte for ham.
Tre måneder senere sluttede hans liv. De ældre af os har ikke
oplevet hans ligemand inden for Sandemose-forskningen; og unge
forskere kommer aldrig til det, uanset hvor gamle de bliver.

JEPPE AAKJÆR (1866 – 1930) OG AKSEL
SANDEMOSE (1899-1965) – TO RELIGIØSE
RELIGIONSKRITIKERE
Hanne Dalgaard Sejersen

I denne artikel skal to danske forfattere være genstand for en undersøgelse; to forfatteres liv strakte sig tilsammen over 99 års danmarkshistorie, hvor store og afgørende ændringer fandt sted. De kom
begge fra landet, fra Limfjordsegnen. Det man nu om dage kalder
udkantsdanmark. Ganske anderledes så det ud dengang, hvor Danmark var et landbrugssamfund; dengang var den sociale mobilitet
en sjældenhed. De kom fra relativt fattige familier hhv. på landet
og i provinsbyen, og det stod ikke skrevet i stjernerne at de skulle
bevæge sig ud over hvad traditionen foreskrev af arbejdsmuligheder:
bonde/husmand eller fabriksarbejder! Men væk fra fødestedet og ud
i den store verden kom de: til København, til Skotland, til Norge og
Newfoundland som sømand for Sandemoses vedkommende. Ganske
grænseoverskridende i den tid – og det satte spor i deres forfatterskaber. Mødet med tidens efterskoler og højskoler – mødet med en
viden der lå ud over landsbyens, satte noget i gang hos de to – oprør,
protest, engagement i tidens store spørgsmål, nye synsvinkler, en lyst
til at skrive, at digte – de blev forfattere.
De læste begge begærligt tidens nyeste litteratur, de slugte tanker og teorier. Aakjær blev glødende socialist, skriver han selv i
sine erindringer, og Sandemose, også senere venstreorienteret, vender, drejer og tematiserer i sine romaner tidens nyeste videnskabelige
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teorier – ikke mindst Freud. Ikke så mærkeligt at de to autodidakte bondeforfattere også støder ind i den gryende videnskabsepokes
religionskritik. En kritik der fremsættes stadig mere højlydt af naturalister, for hvem en naturlig forklaring på alle fænomener var det
eneste, der burde anerkendes. Alt andet var vrøvl og hjernespin –
eller i videnskabsteoretiske kredse, ligefrem meningsløs. Fritænkere
vandt frem – folk, der kun anerkender forklaringer båret af menneskers logiske argumentation og videnskabelige undersøgelser.
Begge forfattere kom vidt omkring hvad emner angår. De begår
sig i en række forskellige genrer, og produktionen er stor hos begge.
De spor jeg her vil forsøge at følge i forfatterskaberne er religionskritikken og deres personlige holdninger til emnet i takt med deres
frirykning fra det traditionelle kristne miljø de begge havde afsæt i.
Bliver de i mødet med de moderne tanker fuldblodsfritænkere?

Aakjærs kradse kritik af religion:
Som nævnt er Aakjærs forfatterskab omfangsrigt, og livet igennem
følger emnerne tro og religion med. Jeg har valgt nogle markante tekstnedslag for at demonstrere forskellige sider af hans tilgang
til - og kamp med stoffet. I samlede værker bd. IV (1885 – 1913)
har Aakjær samlet en række artikler fra sit forfatterskab, herunder også artikler ’Omkring det Religiøse’, som overskriften hedder.
Bl.a. har han skrevet om djævelens oprindelse i artiklen ’Djævelens
Historie’. Her undersøger han forestillingen om det onde, de onde
ånder, ødelæggerne, de metafysiske instanser, der driver deres spil
med mennesker samt deres indflydelse på menneskers liv og ulykke.
Der er ikke tale om en hvilken som helst tordentale om overtro
– men en tydeligt hel- eller halvstuderet ung mand, der bygger sin
rungende kritik på en bred viden om verdens forskellige religioner,
deres idehistorie og udviklingen af dem. Artiklen er skrevet i 1895
– og blev holdt som foredrag, oplyser forfatteren i den korte indledning. Stoffet har fulgt med i forfatterskabet skriver han, ikke mindst
i skriftet ’Missionen og dens Høvding’, i romanen ’Bondens søn’ og
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i digtsamlingen ’Derude i Kjærene.’
Artiklens afsæt er Balles lærebog, - N. E. Balles udgave af Luthers lille Katekismus, 1791 – en bog om kristen børnelærdom for alle
skolebørn trindt om land. Her appelleres overraskende til fornuften.
Enhver kan nemlig indse at verden ikke er blevet til af sig selv – alt
har en årsag: Balle mener med denne logik at have støttet Guds eksistens som skaber – mens det er helt andre årsagssammenhænge, den
unge taler vil have blotlagt. Det er ligefrem, ifølge Aakjær, farligt
for teologen Balle at appellere til fornuften; altså at søge en årsag
bag fænomenerne. Det er netop den fremgangsmåde alle tvivlere har
anvendt, og det bringer ham i gang med jagten på oprindelsen til forestillingen om det onde. Det erårsagen til de religiøse forestillinger
han vil opspore. Om Satanas hedder det veloplagt:
”Dette uhyggelige Gespenst har i Aartusinder danset sin Kankan gennem Hjærnerne til Musik af Dødningeben på Kistelaag
og Klosterklokkers dumpe Klemt, det har slået Pennen ud af
Haanden på Videnskabsmanden og rakt den til den Gale, til
angstfortærede Eneboere og hallucinerede Munke, har forgiftet Oldingens Dødsstund og Barnets Drøm [...]” s. 16
Han fortsætter med for egen regning at opridse et lille stykke idehistorie; med et ganske kort snit ned i ideen om det ondes udvikling
hedder det: ”Mennesket begynder med at tro på blot onde Guder,
gaar derfra over til at tro paa baade onde og gode; det næste Standpunkt er at tro paa gode og det allersidste: at tro paa sig selv og sin
egen sædelige Styrke” s. 16
Dernæst følger en bred opremsning af forskellige kulturers og tiders guder og djævle – og man fornemmer her en stor belæsthed hos
den unge bondestudent.
Han opsporer sammenhænge i idéudviklingen, idet det påpeges
hvordan først onde, ødelæggende naturguder og dæmoner har været
frygtguder hos vilde stammer, der levede udsat for naturens luner;
dernæst hvordan spaltningen i en dualistisk opfattelse af det onde
og det gode indtræder i græsk mytologi, i egyptisk, i nordisk og i
islamisk mytologi. Det påpeges hvordan landskabet, som omgav en
befolkning, var med til at fremelske forestillinger om det gode og det
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onde – et modsætningsfyldt landskab:
”Fra Nord kom der Frost og Røvere, i Vest gik Solen ned,
der var Mørkets Bolig. Dødens Hjem der hvor det vulkanske
Elburs Røgsøjle rejste sig, hvor Feberen herskede [. . . ] Men
i Østen, der gik Solen op, der boede Guderne, de gode Aander bag Berlutags høje Bjergryg [. . . ] i dette modsætningsrige
Land var der en villig Jordbund for Udviklingen af det dualistiske Princip” s. 17
Her fremfører Aakjær en naturgeografisk årsagsforklaring, for udviklingen af de forskellige ideer om gudernes karaktertræk. Det omkringliggende landskabs indflydelse på forestillinger og virkelighedsopfattelse betones. Religionen får en rationel forklaring, ganske enkelt.
Derefter bevæger han sig over til jødernes gud Jahve, idet jøderne
dels har deres egen gud El, og dels inspireres af de folkeslag og kulturer, som de møder, så Jahve først dyrkes som en grusom og blodigt
straffende hævngud. Aakjærs udredning er detaljeret– og sikkert heller ikke religionshistorisk korrekt – men det interessante er at han
prøver at opbygge en idehistorisk sammenhæng, der bringer årsager
frem. Årsager der på rationel vis skal forklare forløbet fra afgudsdyrkelse med oprindelse i de gensidige kulturpåvirkninger der sker, bl.a.
under jødernes fangenskab i Babylon, indtil ’den frygtelige stammegud omtolkes til en universel og sædelig guddom’.
Jahve var så ond og grusom at jøderne ikke havde dyrkelsen af
onde ånder behov, det bestyrker adskillige eksempler fra det Gamle
Testamente. Derefter dykker han ned i to skriftsteder, der beretter om samme begivenhed og som har været affattet med ca. 250
års mellemrum – og her optræder så navnet Satan. Guden er nu
forvandlet til en ond ånd – inspireret af mødet med den persiske
Angramaynius, der virkelig er grum udover enhver forstand! Således
kæder han udviklingshistorien sammen og slutter med at påpege de
kun tre gange, hvor Satan nævnes i det Gamle Testamente. Herefter
kan han desto mere fremhæve hans store rolle i det Ny Testamente.
Her gennemgås kristendommens afhængighed af djævleforestillingen
– mange eksempler gives på skrøner om folk, der angribes af djævle, af djævledrillerier m.m. Dette kobles sammen med uvidenhed og
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dumme menneskers overtro. Kristendom og dumhed hører sammen.
I et slagfærdigt og agiterende sprog lyder det videre: ”Men hans
(Satans) rette glanstid er dog ikke inde endnu: det Gamle Testamente var ham aldrig gunstig.” (s. 19) Men i det Ny Testamente får han
udfoldelsesrum:
”Joh. Aabenbaring er jo således er rent Djævledelirium [. . . ]
Det jødiske Folks Karakter og religiøse Opfattelse havde i
løbet af de 550 år fra det babylonske Fangenskab til Kristi
Fødsel undergaaet en masse Forandringer [. . . ] Kristendommens verdensfjendske Livsbetragtning kunne heller ikke andet end være Ideen gunstig; i Kirkens første Aarhundreder
voksede Antallet af Djævlene i en foruroligende Grad! Under
dets Spadsereture, under dets Mad, i al dets daglige Færd var
Mennesket omlejret af Djævle s. 19
Her foretages en behændig sidestilling af de onde dæmoniske kræfter og så den postulerede livsfjendskhed i kristendommens tankesæt.
Aakjær syer her så at sige sin undersøgelse af årsagssammenhænge
bag de metafysiske virkelighedsopfattelser sammen, så det passer
med hans forudindtagethed mod troen – og han kan uden yderligere
teologisk nuancering gå videre i sin udredning.
Forestillingen om de onde kræfter vokser med ind i kristendommen, også og måske ikke mindre under reformationen. Luthers reformation foregik i en tid, rig på djævle som angriber mennesker alle
steder fra. Luther er så vant til djævle, fortæller en anekdote at han
roligt lægger sig til at sove, da han hører at det ’bare’ er en djævel
der larmer udenfor døren! Denne virkelighedsopfattelse hidrører også
fra baggrundsfaktorer:
”Luthers Forhold til ’Der alte böse Feind’ kender vi; det var
ikke forskelligt fra hans Tids. Luther var født Bonde, og han
naaede aldrig at frigøre sig fra Bondens primære Naturopfattelse; det er meget betegnende at han hele sit Liv hadede
Fysikken; i sin Barndom indsugede han Folketroens Djævlesagn af Spøgelsesrædsel; disse sachsiske Skove, disse dunkle og skumle Bjergskakter var Udrugningsstedet for al mulig
Overtro. s. 20
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Igen knyttes den metafysiske forestillingsverden sammen med naturens beskaffenhed. Mørke avler mørke. Så djævelen følger med protestantismen. Her gøres ideen om djævelen til eksistensgrundlag for
alle kristne dogmer: syndefald, forløsning, dåb, nadver etc. Et modsætningsforhold til al filosofi, som repræsenterer selvstændig brug
af fornuften opstilles. Descartes, Hume, Spinoza og Kant modstilles
djævelens advokat, biskop Martensen.
I den brede befolkning lever djævelen lystigt videre mens videnskabsmænd og fritænkere er ved at fortrænge ham som forklaringsfaktor. Stolt proklamerer religionskritikeren:
”Kun Fritænkeriet passer sig for Mænd; ingen Religion vil tilfredsstille de fremmeligste Ander, fordi den aldrig er et Værk
af de allerfremmeligste, men ofte kun et Udslag af Slavens Lyst
til at triumfere over Herren, den Enfoldige over den Vise” s.
22
Foredraget den unge mand holdt er en sand sproglig og indholdsmæssig krigserklæring mod al overtro og tro – spotsk, hånlig, sarkastisk og med oplagt energi – samt en god portion religionshistorisk
viden – et agitatorisk forsvar for fritænkere, filosoffer og ikke mindst
videnskabsmænd. Der fornemmes en nietzschiansk arrogance – de
fremmeligste ånder har ikke hang til religion og religiøsitet er slavens list overfor de stærke fribårne mennesker.
I 1897 skrev Aakjær et andet, mere kendt skrift, nemlig ’Missionen og dens høvding’ – et kamp- og protestskrift mod den sorte og
livsfjendske indre mission, som Wilhelm Beck bliver formand eller
høvding for. Skriftet er et stykke historie om udviklingen og væksten i bevægelsen – dens spæde begyndelse, dens finansiering og
pengegriskhed – og dens metoder til at skræmme et naivt folk med
helvedestrusler. Hvordan høvdingen vokser frem af ingenting lyder
således:
”Han er en Mand [. . . ] hvis Liv er rundet hen, skærmet af en
sjællandsk Præstegaards brede Linde. Han blev Præst uden
Tilbøjelighed. Forkynder uden trang [. . . ] en flittig og velset
Gæst i københavnske Selskabskredse, en lystig Fætter, der
aldrig gik af Vejen for en Spas. Så blev han Kandidat og kom
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til Kallunborg som Lærer ved Borgerskolen; her kedede han
sig og læste Søren Kierkegaard; det ruskede ham vaagen [. . . ]
Forunderligt! I denne Mands Værker har Brandes og Høffding
hentet deres religiøse Trøst og Udfrielse, Ibsen sin ’Brand’,
Hørup sit skoptiserende Vid – og Vilh. Beck Tømmeret til sine
Helvedesstilladser . . . Om Kierkegaard havde oplevet dette,
det havde sikkert givet ham Stof til et af de dybsindigste af
hans Diapsalmata” s. 35
At Aakjær er belæst og bekendt med mangt og meget der debatteres i intellektuelle kredse høres igen tydeligt. Men også sprogenergien
træder frem. Beck gennemhegles af Aakjærs oplagte pen – der er en
Nietzsche værdig. Der frådses i eksempler og bibelrelaterede billeder
til at latterliggøre og fordømme hans virke. Det fremhæves hvordan
han får skabt så grum, nådesløs og straffende en Gud at læseren
uvægerligt tænker på GT’s Jahve! Hans prædikener er onde og kolde – og Aakjær føler ikke det milde pust hvori Elias anede at Gud
var. Aakjær er en bibelkender, der bruger dens vokabular i kritikkens
tjeneste.
Videnskab og kunst mistænkeliggøres af missionen, mens Darwin,
Spencer og Mille fordømmes til Helvede. Fromme, skikkelige og naive bondefolk tvinges til gråd og syndsbevidsthed, mens OPLYSNINGEN forholdes dem. Det at være vantro er det allerværste – værre
end at være forbryder og morder! Og således, argumenterer Aakjær,
sætter Beck morderen over den vantro, og retfærdighedsopfattelsen,
udtænkt af den menneskelige fornuft, tilsidesættes så at al moral
suspenderes. Den sekulariserede unge Aakjær, der står på oplysningens rationale og retstænkning, går i kødet på den form for religion,
der hævder sin udlægning af sandheden, som en absolutisme, der
ikke kan anfægtes!
Kritikken af den indremissionske – og dogmatiske religionsudøvelse
forsatte i Aakjærs forfatterskab- han er altid klar til at lange ud i
spotske og retorisk skarpladte vendinger. Men hans eget, personlige forhold til Gud og det religiøse er langt fra så klart afgrænset. I
erindringsbogen ’Drengeår og Knøseår’ hedder det: ”Ak, ja ens Barnetro – men Troen må vel som alt andet skifte med Væksten og den
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modnere Alder!” Her ytres en vemodig længsel efter den uskyldige
barnetro, der må vige for oplysningens filosofi og analyser.
Det må den for Aakjær, som jo kom i forbindelse med tidens
modernistiske tanker gennem opholdene i København og læsningen
af de mange moderne tænkere og forfattere hvis bøger, hans venner
og støtter, Peter Odgaard og Esper Andersen betalte for ham. Han
var som nævnt rykket ud af sin landbo-hverdag og sin stands tanker
og virkelighedsopfattelse. Derfor måtte han tumle med dét moderne
meningstab, som oplysningen og den kritiske filosofi – fritænkeriet og
verdensforståelsen baseret på menneskets fornuft – medførte. Dertil
kom at der i hans barndomshjem var en mere demokratisk indstilling
end så mange andre steder i lokalsamfundet – og indremissionske var
man i hvert fald ikke. Men troende selvfølgelig – og det er moderens
fromme og trohjertede form for religion han lærer fra barnsben. Det
er den, der er vanskeligt at tage afsked med. Det er de slidsomme
bønders naive trosforestillinger og taknemmelighed han tager med
sig; det sidder så dybt i hans følelsesliv at han ikke nogensinde får
det på plads i sit opgør. Selvoplevet og selverfaret gennem livet i og
med naturens kredsløb – passer den dybe forbundethed med ’takken
til altets skaber’ såre godt.
Således skrev han allerede 1887 på Askov Højskole:
”Mindet om min Far og Mor/ gør dog tit min Tro saa stor/og
nu har jer store Søn/blot en lille barnlig Bøn/Naar I læser Herrens Ord/naar I beder Fadervor/naar jer barneblide Tro/op
mod Jesus danner Bro/naar I føler tryg og kær/at Vorherre
er jer nær/tænk da lidt paa mig, paa Sønnen/løft mig op til
Gud i Bønnen!”
Pr. stedfortræder søger han således at vedligeholde forbindelsen –
der er både inderlighed og kærlighed i ordvalget; de forældre, hvis
barnetro lever i hans inderligste længsler om forsoning, samhørighed,
mening med livet kan han ikke vende tilbage til da han jo tidligere
mange gange har proklameret at tro er for børn og bønder og gamle
kællinger, mens fritænkeri er for mænd. Paradiset og uskylden er
tabt, men længslen består. Dette forhold understreges også i en artikel fra Kristeligt Dagblad d. 26-3-12, hvor Claus Grymer anmelder
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bogen ’Aakjær og det religiøse’ af Johs. Nørregaard Frandsen. Her
fremgår at Aakjær har haft et solidt kendskab til bibelen og har
vekslet mellem fritænkerens hån overfor al religion ’ disse abespring
mod månen’, som han skrev, og så tabet af barnetroen. Det lyder:
” Da han sad indespærret i Viborg Tugthus i januar 1887 for
gudsbespottelige foredrag, brugte han således opholdet på at
læse både det gamle og det nye testamente! Måneden efter
skrev han til Marie Bregendahl: ”I det øjeblik, da jeg bliver
udråbt overalt for fritænker - ja, for gudsbespotter, da sidder
jeg som hensunken i Vorherres favn med hjertet fyldt af barnetroens milde fryd - åja hvor lykkelig er jeg ikke, mer end
menneskelig lykkelig ved denne pagt jeg så varmt har fornyet med helten fra Golgatha”(Brovst: Jeppe og Marie, s. 111).
Pagten holdt kun et års tid eller to. Allerede da han var på
Askov Højskole i vinteren 1887-88, så han ”med ophøjet Overbærenhed paa al blødhattet Grundtvigianisme”(Drengeaar og
Knøseaar, s. 191).
I 1895 skriver Aakjær så en mere direkte erklæring i digtet ’Den Gud
jeg beder til’
”Den Gud jeg beder til i Løn/som ej i Himle bor/han elsker
mer én Tænkende/end Tusinde som tror – Hvor Præstehaanden ringbesat/slaar ned i Præstestol/jeg fandt ham ej, men
o, så tit/ i Aftnens milde Sol – Naar Dagens sidste Fakkelblink/ belyste Fjord og Vig/bag kobberrøde Skyers Rand/jeg
saa hans Kjoleflig – Og dette varme milde Pust/ jeg følte
mod min Kind/se det var Gudens Aandedrag/og ikke Nattens
Vind - Og saa jeg fra den høje Bro/dybt i den dunkle Aa/jeg
så hans Aasyns milde Træk/blandt Bundens Stene staa – Og
dette brede Himmelhvælv/saavel som mindste Dam/den tavse Skov, det vide Hav/ alt var det fyldt af ham – Dybt bøjer
jeg mit Knæ for ham/ tæt ind ved Havets Bred/ og be’r af alt
mit unge Mod/ her midt i Nattens Fred – Og styrket styrer
jeg min Vej/ og følger Kaldets Bud/i aldrig rokket Tro paa
dig/ Naturens stærke Gud” (uddrag af digtet)
Dette er en trobekendelse til en anden form for gud – en panteistisk
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en af slagsen. En afstandtagen fra kirken og dens forvaltning af troen
og teologien – en privat udgave af gudstro. Men det er samtidig en
personlig gud, der har kjoleflig, åndedrag og ansigt. Gud manifesterer sig stadig med menneskelige egenskaber. Aakjær er ung, han kan
ikke finde sig tilrette i tidens traditionelle gudsforståelse og gudstjeneste – men han tager sig den frihed at udstikke rammerne for sin
egen personlige gud.
Det er heller ikke ’det evige liv’ eller livet i guds rige efter døden
han hylder, men i ’Historiens sang’ (1917) er det naturkredsløbet
samt slægtens og stammens fortsatte eksistens der besynges:
”Din egen Dag er kort, men Slægtens lang/ læg ydmygt Øret
til dens Rod forneden/ Aartusind toner op i Graad og Sang/
mens Toppen suser imod Evigheden [. . . ] lad mig kun flagre
hen som Blad i Høst/naar du, min Stamme frit må leve [. . . ]
da staar en ny Tids Bonde paa sin Toft/ og lytter ud mod
andre Lærkesange/ mens Himlen maler blaat sit Sommerloft/
og Rugen gulnes tæt om Vig og Vange”
Et fuldstændigt afklaret forhold til den religionskritik, der omgav
ham i tidens debatter, i filosofiske skrifter og i litteraturen kommer
han ikke til. Intellektuelt må kan stå på kritikernes side og personligt
har han også en frigørelseskamp at kæmpe i forhold til den egn af
landet han kom fra. Han er ikke en flygtning, der krydser sit spor,
men han er den vrede unge mand, der i utallige foredrag og skrifter
kæmper sig fri af tradition og kultur for at lade sig gribe af alt det
nye, der møder ham. Men han er også dybt mærket af den jyske
opvækst og natur, som han senere erklærer sin kærlighed til. Denne
bevægen sig bort fra sine rødder har givet ham refleksionsmuligheder
og en erkendelse af det følelsesmæssige bånd, der får sit eget udtryk i
hans forfatterskab. Den andægtighed og ydmyghed, der hører troen
til, bibeholder han. Han er religiøs langt ind i sjælen og finder sit
panteistiske udtryk for det. Gud indfældet i naturkredsløbet kombineret med kærlighedserklæringen til slægtens kultur og historie, står
til sidst som hans grundsyn.
Men selvom Aakjær efter læsningen af Darwins ’Arternes oprindelse’ i 1890 måtte tage afsked med barnetroen og bekende sig til
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videnskaben, kasserer han dog ikke bibelens tekster på historiens
mødding. De tilkendes nu en anden værdi, nemlig den æstetiske.
Grymer skriver:
“ “Det gamle og nye Testamente er smukke Sprogmindesmærker: flunkende, flammende Fantasier, med Poesiens ringlende
Guldklang i Sproget, – men de er for gamle at leve paa for Nutidsmænd. Nej, det nyeste Testamente, det skreves af Charles
Darwin, og det vil ha bærende Kraft for Aandens Udvalgte
endnu i Aarhundreder”(Før det Dages, s. 104).”

Aksel Sandemose
Sandemose skrev en lang række artikler, der er samlet under navnet
’Epistler og moralske tanker’, (1945-65) Her kritiseres troen, især
den kristne på nogenlunde samme spotske og sarkastiske vis, som i
Aakjærs skrifter, dog undertiden med en anden ironisk overbærenhed. Sprogenergien er ligeså stor og det fremgår tydeligt, at sin Bibel
havde han læst. På samme måde – fritænkerisk – lader han også sin
egen fornuft overgå den hellige bogs. Det er mennesket der indser
selvmodsigelser og kirkens magtmisbrug, idet dens virkelighedssyn
trækkes ned over hovedet af den brede befolkning. Det er med frygt
og ikke forsoning, den regerer. Af de overvældende mange eksempler skal en enkelt epistel omtales. I epistlen ’Symbolene’ ironiseres
der over den menneskeskabte forståelse af det guddommelige. Om
arrangører af forskellige religiøse møder hedder det:
”Påfallende sjelden henviser de til bøkenes bok. Himmelen er
for dem et vennlig og fredelig sted, ikke uten likheter med
små idylliske byer på landet i juli måned [. . . ] Skulle ikke
den evige salighet for hvert enkelt menneske bli oppfyllelsen
av den høyeste lykkedrøm vedkommende har greid å drømme
her på jorden, – for eksempel å drikke eftermiddagste under
sirlig samtale i et forklaret Frederikstad” s. 58
Livet hos Gud er formet ud fra menneskers egne drømme om idyl og
lykke og efter endnu nogle eksempler på hykleri og misforståelse af
medmenneskelighed tilføjer han, ’Ser en ikke skyggen av et smil på
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Guds ansikt når blikket hans streifer de fire konene’ (som eksemplet omhandler). Guds perspektiv er større end menneskers om han
måtte findes. Ironien er rettet mod menneskeligt snæversyn og vores
jordiske målestok i en humoristisk tone, der rammer alle religiøse
konkretiseringer af det guddommelige. Det uddybes således:
”Nøkternt får en vel si det er urimelig tøv, – men, men, også
drøm, symbol og diktning er realiteter [. . . ] Det vi kaller det
oversanselige har vi bare adgang til gjennom symboler. De er
for mennesket himmerikets nøkler, og de nøklene vi ser i den
enkeltes hånd, kan for andre ta seg merkverdige ut. ” s. 60
Menneskelige konstruktioner er det alt sammen, ændret og udviklet
gennem historiske tildragelser. Her er han helt på linje med Feuerbach. Men digtning og brug af symboler tilkendes dog her den værdi,
at være tilnærmelser til det hellige, som således ikke ganske affærdiges. Det som går galt er, når symboler og ’digtning’ bliver til dogmer
i teologiens aftapning – og dermed et magtinstrument:
”Ikke lenge efter oppdagelsen av Amerika fikk de kristne symbolene kreft og ble til dogmeknuter. Litt inn på 1600-tallet var
kristendommen vansiret av sykdommen og kom seg aldri igjen. Hardest angrepet ble naturligvis de livsviktige organene:
Sakramentene, de gamle symbolene, som var rutene til det
hellige, kjent i uminnelige tider før de ble overtatt av kristendommen, ble slått inn av noen teologiske vaneforbrytere, som
lot symbolene gå under i blod og ulykke [. . . ]” s. 60
At symbolikken i bl.a. sakramenterne har dybe religionshistoriske
rødder antydes; det er kristendommens magtmisbrug han langer ud
efter og det er den historiske forankring af alle konkretiseringer, der
understreges. Men det er værd at bemærke den sprække, der ikke
lukkes helt; der er ruder til det hellige i kraft af symboler og digtning.
Man får ikke fra Sandemose nogen trosbekendelse, men heller ingen
’dogmatisk’ afsnøring af det metafysiske; det hellige. I en artikel fra
Kristelig Dagblad d.27-5-2000, af Claus Grymer, refereres Johannes
Væth således:
”Meget er skrevet om Aksel Sandemose og myten, meget mindre om hans forhold til bibelen. – Den lå altid fremme på hans
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natbord. Sandemose var bibelstærk, og det præger hans forfatterskab [. . . ] Sandemose i 1932 deltog i en enquete, hvor
kendte mennesker blev bedt om at nævne hvilke fem bøger de
ville tage med på en øde ø, havde han bibelen som nr. to. Men
i 1964, da spørgsmålet blev gentaget, var bibelen blevet den
vigtigste ø-bog for ham. I en dansk radioudsendelse i januar
1963 erklærede han, at han vidste mere om det guddommelige
end Danmarks 1200 præster. Han betegnede dog ikke sig selv
som kristen, men nok som religiøs. Endda med visse katolske
tilbøjeligheder. I 1940 bemærkede han, at denne kirke ene af
alle giver mennesket en følelse af evighed.”
Religions-og trosspørgsmålet spiller ikke overraskende tillige en rolle
i hans litterære værker. Som en væsentlig del af den ombrydningstid,
som hans romaner afspejler, står den klassiske metafysik og kristendommen. Det hører ikke til hovedtemaerne i hans bøger, men ligger
der som en slags menings- og betydningshorisont, som stoffet på forholde sig til.
En række eksempler fra hans romaner, der viser hvilke figurer,
der bliver talerør for Sandemoses egne indsigter og hvilke der fremstilles som naive, skal fremdrages og kommenteres1 :

Det svundne er en drøm, 1946
I denne roman gemmer sig, et mellemværende med troen. Det falder på forskellig vis ind i romanens handling som en tilstand hos
de mennesker, der indgår eller som refleksioner hos jeg-fortælleren.
Hvordan verden ser så ud i en moderne storby, Oslo i 1940 vidner
følgende karakteristik af en kunstner- og bohemegruppe om. Dette
’slæng’ sidder på værtshuset ’Hjørnet’ om søndagen:
“Hadde disse menn og kvinner tilsynelatende ingen arbeidsdag, hadde de til gjengjeld også avskaffet hviledagen. De kledde seg ikke annerledes da enn på andre dager, de arbeidet,
1 Eksemplerne fra ’Det svundne er en drøm, ’Klabautermanden’ og ’September’ er let bearbejdede versioner fra mine tidligere artikler i Sandemosiana og
’Sandemoses spor – et møde i Jante’.
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gikk på Hjørnet eller sov som på en onsdag eller fredag. De
husket ikke det var søndag, hvis de ikke ble forstyrret i sin
søvn av kirkeklokker eller frelsesarméen [...] I kirken hadde de
ikke vært siden konfirmasjonen og religionen ante de ikke noe
om. De var kommet langt forbi det antireligiøse stadium. De
giftet seg hos fogden om de ordnet denne formaliteten. Barna
ble ikke døpt – ikke som noen protest. De var helt løst fra
kirken, de talte ikke om slikt.” s. 156
Her i det sekulariserede samfund, er det lidenskabelige argument
mod religiøsitet og især kristendom blevet overflødigt. Tiden er nu
1940 og markante ændringer er sket i såvel danske som norske storbyer. De er blevet en del af den europæiske modernitet, hvor religionens
rolle er kraftigt reduceret – og her hos bohemeungdommen er den
slet ikke en del af bevidstheden. At den moderne forretningsmand
John Torson, romanens hovedperson, tror på fornuften og ikke Vorherre viser han helt tydeligt i sin samtale med præsten. Her hedder
det s. 181:
“Jeg kom aldri til gudstjenstene i den norske kirken her (i San
Fransisco) [ . . . ], men presten kommer hvert år før jul, drikker
et glass god vin og får en sjekk. Han prøver ikke omvende mig.
Jeg vet naturligvis at pengene er gitt godt ut, det lønner seg
at man ikke får noen på nakken, men det er ikke bare derfor.
Jeg liker præsten og kirken er et fast punkt i den alminnelige
hjemløsheten [...] Og hva er sannhet? I hele mitt liv har jeg
holdt meg fjernt fra religionen [. . . ]
Jeg holder meg til den fornuften jeg har [...] Min fornuft har
fått meg til å være kjølig mot alt som religion heter [. . . ]”
Således er religionens repræsentant blevet en sympatisk og fin samtalepartner. En mand der kender sine grænser overfor den fritænkende
Torson, der holder en kølig distance til enhver lidenskabelig diskussion om tro. Der er ikke længere nogen kamp, og en velgørende check
giver rigmanden også gerne til en kirke som ikke truer hans ret til
egen opfattelse. Og kirkens formål er såre verdslig ifølge Torson; den
hjælper som kulturinstitution mod hjemløshedsfølelse i det fremmede land. Og sandheden – blæser i vinden!
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Fra Klabautermanden (1932)
I denne ret beset ugudelige sømandsroman indgår en figur, der repræsenterer det af normer og konventioner frigjorte, moderne menneske. Det er den finske sømand Asthor, af ukendt oprindelse; fri af
slægtsbånd og religiøs opdragelse. Han er sømand på skibet Ariel.
Asthor er en stærk ener, der på nietzscheansk vis har frasagt sig
en gud, for selv at blive gude-stærk. Adspurgt om det ikke føles tomt
at være udøbt svarer han:
“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 . . . ” (Klabautermanden: 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 ’Det skøre menneske’ i ’Den muntre videnskab’2 ,
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 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
2 Die Fröhliche Wissenschaft, 1884; Den muntre videnskab (dansk 1997); Fr.
Nietzsche.
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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?”3
Hans løsrivelse fra alle historiske og kulturelle bånd peger på en
frihed som også forfatteren synes at billige. Asthors vilde og farlige
styrke fremstår som et ideal. Det er konsekvensen af guds død eller
bortfald som forklaringsgrund, hvilket Sandemose her ophøjer som
en ’tom og herlig himmel’.

September 1939
I denne roman om nybyggere i Canada spiller religionskritikken en
større rolle, for her er karaktererne en blandet flok af europæere,
der forsøger at etablere et nyt samfund – alle med forskellige kulturelementer i bagagen. Det mest markante talerør for Sandemoses
egen livsindsigt er indianeren Vilfred. Han er den person som mest
gennemført står som bevidst normbryder: Han er ateist, hvilket i sig
selv er betænkeligt blandt gode kristne europæere, han er alenefar
til et adoptivbarn, han er kommunist, han læser bøger og aviser,
han reflekterer kritisk over alt det som vedrører flertallets indiskutable sandhedsfundament. Vilfred har et skarpt syn og analyserer
eller fornemmer alt som foregår. Han er den uantastede ener, den
selvberoende, der hviler i sig selv. Han har overskredet enhver grupperamme og tør stå i det åbne felt mellem normsættene og bruge sin
analytiske fornuft, når der skal træffes beslutninger. Som sådan er
han idealet af det moderne individ, oplysningsfilosofiens menneske,
der er trådt ud af den umyndiggørelse, der følger med at skulle rette
ind efter flokkens – eller stammens – hierarki og autoritet. Han har
ikke Asthors uregulerede og udfarende lidenskab. Han er, hedder det
i romanen, ’en kold ild’, der analyserer og sætter sin vilje ind på leve
efter sin indsigt.
I modsætningen til ham står koloniens præst, ham der egentlig burde udøve moralens og troens myndighed. Han taber autoritet
og troværdighed og forstår slet ikke at omplante den norske kirkes
3 Ibid.

stk. 125
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indforståede kristendomsforståelse til en ny kontekst, hvor mange
nationaliteter skal danne en ny kultur. Han har et billede af sig
selv som åndshøvding, men ender med at være ufrivillig klovn og
tumling. Fortællerstemmen begår en slags analyserende foredrag om
kolonipræstens isolation fra al kulturel udvikling. Hans betingelser
er ikke gode og han har ikke noget kritisk blik på sig selv. Derfor må
der kommenteres udefra. Det hedder:
“Præsten levede i en uvirkelighed som høvding, folkefører,
med idealer fra fjerne og skønne fortællinger om myndige
bønder og endnu myndigere præster. Han havde ingen anelse
om at Bjørnsons fortællingers evige værdi lå uden for tid og
virkelighed [...] Han troede på en idealverden [...] Hver søndag
mødte han den nøgne virkelighed med de ord som havde været
så myndige ved skrivebordet aftenen før – og øjeblikkelig følte
han sig på prædikestolen omtrent som en skør person, der står
og skælder og smælder ud af et vindue [. . . ] Hans gemenheder
– de var aborter af myndige revselser” (September: s. 73-74).
Således følger både tros- og religionsspørgsmålet med ind i forfatterskabet og man ser hvilke personer der bliver eksponenter for Sandemoses egen udvikling. Fritænkerne, de selvstændigt tænkende, de der
bruger fornuften til at analysere diverse problemstillinger, bliver en
slags helte, mens det går hårdt ud over præster og jantemennesker,
der ikke tænker selv, men styres af flokmentaliteten. Sandemose har
i den henseende en række træk tilfælles med Aakjær.

’Vi pynter os med horn’ fra 1936
I denne sømandsroman optræder en falleret teologistudent under
øgenavnet ’præsten’. Han er om muligt endnu mere antihelt end
præsten i ’September’. Med kristendommens fortalere står det sløjt
til hos Sandemose. Den ophøjede helteskikkelse i romanen er i stedet Guldhesten; på samme tid en slags præst, en halvgud, en primitiv hårdtslående sømand, en tænkende, digtende og selvlærd mand.
’Præsten’ er et skvat, der altid kommer galt afsted og hvis lærde
indsigt ingen kraft giver ham. Han må rystet beundre denne stærke
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ener, der hæver sig over flokken i mange kvaliteter.
Men også Guldhesten møder sit endeligt – han falder og dør til
sidst, mens vi følger hans svindende bevidsthed til det sidste. Og
vi følger ham i det ’håbets land’ som han efterfølgende havner i.
Skildringen er en ren Paradisvision fra Sandemoses side:
“Så nåede jeg frem. Foran mig lå en slette, og for enden af den
et vældigt fjeld. Fjeldet vendte alle sine ansigter mod mig. Jeg
åndede dybt ud. Endelig så jeg det hellige fjeld fra alle sider.
Det var morgen. Solen satte himmelen over fjeldet i brand.
Jeg tænkte: Her lever en lutret menneskehed.
Jeg gik over sletten: Her vandrer jeg vantro synder lige ind i
paradiset [. . . ] Alle sanser var smeltet sammen til én.
Da jeg så hende ligge med en sten under hovedet derhenne i
græsset, havde jeg hele tiden vidst, at hun måtte være netop
der [...] Hun var yngre end da jeg så hende første gang [. . . ]
Da havde jeg hele tiden vidst at også jeg nu var tyve år [...]
Jeg knælede hos hende. Lyse ansigter passerede over sletten
bag mig.
Hun åbnede langsomt øjnene, vågnende:
- Jeg sagde til dem at jeg ikke ville længere uden dig. Så fik
jeg lov at blive her så længe. Alle som bærer på drømmen om
en lutret menneskehed, vågner en morgen ved porten til himmerige.
Vi gik ved siden af hinanden over sletten mod porten i det
hellige fjeld.” s. 217, Håbet går i land”
Her lader Sandemose sin religiøse følelse munde ud i en slags åbenbaringsvision om den endelige forening og hjemkomst. Her ses fjeldet
fra alle sider på én gang, hvilket ikke var muligt for noget menneske
i ’En flygtning krydser sit spor’. Nu bruges billedet metaforisk for
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den store og altseende erkendelse.
I dette paradis ser man alting klart i et hug og ikke fra forskellige
vinkler – ikke stykkevist og delt. Et sandhedens helhedssyn i stedet
for det perspektiviske, som mennesker ellers er henvist til. Selv har
Sandemose livet igennem været på jagt efter indsigten, erkendelsen,
selvindhentningen og visionen om den romantiske forening i kærlighedsunderet. I denne afslutning opfyldes drømmen om den lutrede
menneskehed, renset for synd – her er alt godt; her ’glatter sig hver
rynke’ som det hedder i salmen ’Blomstre som en rosengaard’. De to,
manden og kvinden, går sammen mod porten til det hellige fjeld –
ind i paradiset i den sandemoseske version. Den dybe stærke længsel
udløses i et religiøst anlagt syn. Det er den ultimative forening i
’håbet går i land’ –derude fra det usikre, opslugende og livstruende
element – HAVET.
Til digterens version af paradiset hører en af romantikken inspireret vision om den eneste ene, en sammensmeltning af sjæl og krop.
Sproget er poetisk, religiøst når det gælder den store kærlighed. Men
det betyder ikke at Sandemose her bekender sig som troende – blot
at han låner det religiøse sprog og lader den store vision om kvinden
og kærligheden indtage guds plads som en slags religionserstatning.
Selv meldte Sandemose sig ud af folkekirken. Det fremgår af Simons Sogns Kirkebog 14/11 1921: Indført i kirkebogen at Sandemose
er udtrådt af Den danske Folkekirke. Johs. Væths kommentar: “Uanset at Sandemose var erklæret ikke-kristen, betragtede han Bibelen
som en hellig bog, og hans syn på den var den samme, som Johannes
V. Jensen har givet udtryk for i Den ny Verden (1907), at “naar Religionen har tabt sin Værdi som Livsanskuelse, vil det blive Tid til at
skatte bl.a. Biblen som et af Verdens værdifuldeste Digterværker.”

To religiøse religionskritikere
Der er ingen tvivl om, at der er mere at komme efter hos de to
forfattere når det gælder troens og religionens indflydelse på deres
forfatterskaber. Både i hovedtrækkene og i detaljerne er der mangt
og meget, der fortjener yderligere belysning. Sprogbrugen hos de to
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revsere, verbale kombattanter og poetiske mestre er eminent. Nogle
gange agitatorisk og dramatisk i overmål og andre gange skarp som
en ragerkniv, hvis ikke i færd med i sproget at indfange det uudsigelige.
Selv ved denne hurtige gennemgang af udvalgte tekster af de to,
ses interessante forskelle, alle ligheder til trods. Aakjær er selvfølgelig
en tidligere deltager i tidens debat end Sandemose, han kæmper
mod en forstokket fjende – især indre mission – et tilværelsessyn,
som hans fornuft må gøre oprør imod på en meget direkte måde.
Sandemose taler ind i en tid, hvor kristendommen er anderledes i
defensiven og i storbyen er den ikke længere nogen hovedfjende i
debatten. Den har fået konkurrence af flere andre forklaringsmuligheder, ikke mindst psykologien. Det præger hans sarkastiske og
psykologiserende bemærkninger i epistlerne.
Men begge erklærer, at bibelen som æstetisk udtryk er fremragende. Religionen og troen er krakeleret, detroniseret – og dog har
det poetiske sprog, det episke stof og de fantastiske myter stadig fascinationskraft. Men nu som historisk og kulturelt stof af egen formmæssig skønhed. Således placeres den hellige bog i en tryg og dog
anerkendelsesværdig position, mens forskellige videnskaber kæmper
om sandhederne snarere end sandheden. Og alligevel må begge forfattere på hver deres måde siges at være religiøse; Aakjær i en slags
panteisme i kombination med natur- historie - og slægtskredsløbet,
mens Sandemose iflg. eget udsagn er religiøs uden at tilhøre folkekirken.4

4 Ifølge en artikel af Per Mouritzen, ’ Var Jeppe Aakjær ikke udmeldt af
folkekirken’ (Aakjærselskabet, Jenle 5-6-12, PDF-fil) har det ikke været muligt
at påvise, at Aakjær var udmeldt.
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