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”En dag så jeg en solsort på vejen, og så
det var Title-Hitle, som jeg havde givet
en ring om foden for halvandet år siden.
Da var den lille og havde en bred, voksgul
mund. Halvandet år. Tænk, så uendelig lang
tid. Jeg blev varm af glæde. Nej, du lever
virkelig endnu, Title-Hitle, kan du huske, at
du lå i min hånd og at vi ringforlovede os?
Dengang havde jeg ikke sagt det til nogen,
og jeg gjorde det heller ikke nu. Netop da
jeg havde sluppet fugleungen og ville gå
hen og sige til nogen, at jeg havde sat en
ring på den, fik jeg ideen til navnet. Title-Hitle. Man kunne ikke fortælle nogen om
sådan et navn, og så lod jeg være med at
sige noget om solsorten i det hele taget.

Den burde have været tam, så den kunne
have givet mig en hilsen, når den kom hjem
fra sine lange rejser. Sidste forår havde
jeg troet, at den ikke kunne genkende mig,
fordi jeg nu var en voksen mand i voksent
tøj med høj ﬂip. Nu var jeg klogere. Dengang fik Title-Hitle fire unger henne i en
af haverne, og i år ville hun få ﬂere børn
og desuden blive bedstemor. Dyrene var
ikke forvirrede og fjollede i ﬂere år før de
blev voksne. Med mennesker var der meget
vrøvl. Den aften blev jeg hjemme for at gå
hen og se på Title-Hitle. Hendes mand var
en ﬂot fyr, hun havde en god smag. Han
også”.
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”På loftet havde jeg et utal af krukker og ﬂasker med larver eller pupper. Larverne blev fodret hver dag,
og jeg fulgte deres udvikling med
største interesse”.

”Længe kunne jeg stå fortabt og iagttage livet ved hvepsereden, når jeg
havde fundet en; med øjnene fulgte jeg
den lille farlige mand, der glitrede ud
og ind ad hullet”.

”Hvepsen har en papirsfabrik i
maven. På gamle bræddevægge
sad der altid hvepse og tyggede. Der var hvepsereder, som var
større end menneskehoveder”.

”Når jeg skulle tage en hvepserede,
listede jeg mig forsigtigt hen til den
med en skarp kniv, greb grenen med
venstre hånd, snittede lynsnart med
kniven - og løb for livet. Så ventede
jeg i sikker afstand i en halv eller hel
time, gik måske ned til stranden og
badede, indtil hvepsene var faldet til
ro. Så nærmede jeg mig igen på samme måde, tog fat i den afskårne gren
og løb afsted med den ti-tyve skridt
eller indtil jeg blev stukket. Dette
skulle gentages endnu en eller to gange. Da hvepsen har ganske bestemte
ﬂyveruter, samlede hele ﬂokken sig
der, hvor reden havde været før og
fortsatte som regel med lidt byggearbejde der. Reden tog jeg med hjem”.
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Mine fremtidsdrømme
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”Der stod en række gamle hyldebuske,
som børnene kunne gemme sig under,
og foran dem lå der nogle store sten,
som der var små tjærepletter på, fordi fisker Andersen hængte sine garn til
tørre over dem”.
”Jeg gav Rose glansbilleder. Jeg havde fået en stor bunke af mor, og Rose
skulle have dem alle sammen. Hun tog
imod dem i sit forklæde, og jeg blev så
dansende glad over at se dem ligge der.
Der var både billeder af Gud og engle”.

”Einar blev altid så rar, når jeg var
syg. Hvis det var den årstid, drog han
ud i verden og stjal et æble til mig.
Jeg gemte det under dynen og spiste
det, når mor var ude. Einar var mig en
god bror, han løj frimodigt, når jeg
var anklaget”.
”En dag greb mor mig med med lommerne fulde af æbler: Hvor har du
fået dem fra? Jeg begyndte straks at
græde. Einer kom forbi, overskuede
situationen og sagde: Jeg så, at han
fik dem af Peter Olsen. Mor spurgte
så lidt forbavset hvad jeg da tudede for? Åh, sagde Einar ﬂot, Espen
vil altid have det hele for sig selv og
ikke dele med nogen.Det var godt
gjort. Han var elleve år”.
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Min gode gerning
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”Gråspurvene var helt vågne nu og holdt
koncert. Om en halv time ville far vågne.
Han vågnede på slaget fire og lå vågen i
halvanden time, før han stod op. Jeg vidste hvordan far lå: på ryggen, med hånden
langsomt strygende over sit værdige skæg,
og et stort og roligt blik mod loftet. Hvad
lå far og tænkte på? Far sagde så meget,
som ingen andre i Jante sagde. Hans sagde
alting så stille. Af og til fortalte han om sin
ungdom. Det var mærkeligt at tænke sig,
men han måtte jo havde været ung engang.”
”Jeg har aldrig hørt noget mere betagende end aftenringning fra Jante kirke. Den
begyndte klokken ti. Det var en gammel
skik, de holdt i hævd, og som gjorde dem
ære. Den ringning har lydt i mine øre i
stille nætter midt inde i Amerika, og jeg
har siden hørt den på havet. Nu er der
gået lang tid, siden jeg sidst hørte kirkeklokkerne fra Jante. At høre dem en sommeraften var altid noget stort og mærkeligt, og jeg forstod godt, at de onde ånder
måtte ﬂygte for klokkeklangen”.
”Men der var også en anden lyd, og den
var ikke god, den lød som onde ånders
udfordring til kirkeklokken. Det var morgensignalet fra fabrikken. Den brød ind i
de rå vintermorgener som helvedeshundens
tuden, og lagde sig ligesom en regndis over
den mest strålende sommermorgen. Dagen
begyndte med at nogen famlede omkring
i mørket, et småhostende menneske, som
ledte efter sit tøj og prøvede at vænne sig
til en ny dag. Der var nogen, der skramlede i køkkenet, kaffen blev sat over. Samtidig hørtes gerne de første træskotrin på
brostenene, og inde i mørket vidste vi hvem
det var”.
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”Når han havde drukket sin kaffe, stillede
han sig foran et lille spejl, og der stod han
uden at røre sig, han studerede sit ansigt
nøje, som om han hver morgen vågnede
op med en ny forundring over, hvem han
egentlig var. Jeg har aldrig troet, at han
stod og beundrede sig selv, men naturligvis
drillede vi ham ofte med det. Hans øjne var
altid mærkeligt eftertænksomme, når han
stod sådan”.

Lyde hjemme hos mig
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”Jeg sad på gulvet og legede med mine
hvide sten. Mor syede, hun bøjede sit grå
hovede ind under petroleumslampen, hendes øjne fulgte nålen. Hun blev så gammel
og svag om munden, når hun syede. Far gik
frem og tilbage. Han var tryghed. Sneen
hviskede på ruderne”.
”Fars stemme fyldte værelset og lukkede verden ude. Man kunne glemme alt det
onde, man havde oplevet i løbet af dagen”.
”Far havde givet mig et par kvadratmeter
jord, og der havde jeg sået radisser. Den
dag, jeg så de første spirer, lagde jeg mig
på dem. Det var ved middagstid, og solen
bagte. I min lille dagbog stod datoen, kun
den. Jeg turde ikke skrive om det, men jeg
ville være sikker på ikke at glemme den
dyrebare dato. Den 28. maj 1912 lå jeg i
mit radissebed og så op i himmelen”.

”Jeg havde altid holdt af skoven, lyset og
vinden; og jeg ville ikke have kunnet holde
det ud, hvis jeg bare en eneste dag måtte
være hjemme hele dagen. Fra jeg var ganske lille, havde jeg gået omkring i skoven
hver dag. Der drømte jeg mig til junglen i
Indien og sumpene omkring Amazonﬂoden.”
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Mit særlige sted
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“Bedstefar gik med stjernen, og far
blev som barn sendt ud med tiggerposen. Han fortalte os om, hvor ydmygende det var. Ofte smed folk ham ud”.
”Bedstefar havde ”gået med stjernen”,
en stjerne af pap eller træ med figurer på, på enden af en stang. Med den i
hånden sang han ved dørene”.

”Han kom en dag ind til Jante med
sengefjedre fastgjort under begge
støvler, fuld var han også, og han bevægede sig frem i vældige hop med et
hylende kor af unger efter sig”.

”Han havde et lille værksted. Der drak
han og arbejdede på perpetuum mobile. Den tanke spøgede også i min fars
hjerne, og min. I tre generationer har
vi mange gange næsten opfundet evighedsmaskinen. En af mine fætre på fars
side har opfundet den, men han er for
mistroisk til at vise tegningen til nogen.
Bedstefars bror var også en klog mand,
han sendte tegninger hjem fra Florida til en opfindelse, der skulle hindre
skibsforlis ved sammensød med drivis.
Det var også noget med sengefjedre, i
stor format, her skulle de skrues fast
på skibsskroget. Mor var ikke opfinder,
hun troede, at fjedrende skulle spændes på isbjergene. I fars slægt sporer
jeg en vis mangel på disciplin over for
jantekravet om kun at tænke det samme som de andre”.
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Min drømmeopfindelse
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”Oline, tante Oline, var både vigtig og
forfærdelig grim. Hun havde en ækel
vorte på kinden og var altid fornærmet. Vi var bange for hende. Når Petrus
skrev hjem til mor og far, turde de ikke
sige det til Oline, for så blev hun rasende og råbte op om, at Petrus altid
skrev til dem, men aldrig til hende”.
”Var det ikke gråvejr, så føltes det alligevel sådan, når jeg så på hende, men
jeg kunne ikke lade være”.

”Min største madforbrydelse var pudsig nok ikke spor uhæderlig, men
jeg skammede mig alligevel over den
enorme frihed, jeg tog mig. Jeg spiste en knækpølse helt alene, både
midterstykket og begge ender”.
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Pinligt jeg kom til
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”Jeg var ked af, at jeg var tung og
ubevægelig. Af og til dansede jeg med
elegante håndbevægelser mellem granerne. Men på gaden følte jeg mig
fuldstændig hjælpeløs. Engang kom der
da også ganske rigtig en hund hen til
mig og løftede det ene ben; det var en
uangribelig attest på, hvad jeg lignede”.

”Hvis nogen havde spurgt mig, da jeg var
tretten: Hvad synes du er det største i
verden? - så ville jeg ikke have vovet at
svare, men hvis jeg alligevel vovede det,
så ville jeg have svaret: Det største i
verden er vindens susen i træerne.”
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Det største i verden for mig
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Janteloven
1. Du skal ikke tro at du er noget
2. Du skal ikke tro du er lige så meget som os
3. Du skal ikke tro du er klogere end os
4. Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os
5. Du skal ikke tro du ved mere end os
6. Du skal ikke tro du er mere end os
7. Du skal ikke tro du duer til noget
8. Du skal ikke le ad os
9. Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig
10. Du kan ikke lære os noget

18

Klasseregler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Hvad ved vi nu?
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Mit barndomsminde
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Aksel Sandemose blev født i Nykøbing Mors i 1899. Her
kan I se hans klasse. Det er Aksel halvt skjult bag pigen i
midten med det hvide forklæde. Aksel griner!
Aksel i Asylgade i Nykøbing Mors. Aksel er drengen der
kigger på os.

22

Tegn et billede til Aksel
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