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På norskstudiet skrev jeg fire større oppgaver: to på mellomfaget og to på hovedfaget. På 

mellomfaget skulle en på den tiden skrive én språklig oppgave og én litterær. Min litterære 

oppgave handlet om Aksel Sandemose. Jeg lærte mye om Sandemose etter hvert som jeg leste 

stoff av og om ham: Sandemose tok ikke ansvar for seg selv, men han var meget flink til å 

plassere skyld hos andre. Alltid var det andre mennesker som laget problemer for ham, mente 

han. Sandemose innså tilsynelatende ikke at hans egne holdninger var en del av årsaken til 

problemene.  

Førsteutkastet til mellomfagsoppgaven om Aksel Sandemose ble kritisk, og professoren som 

skulle vurdere oppgaven, gav meg forståelsen av at jeg ville stryke om jeg ikke modererte 

synspunktene mine. Og hun hadde selvsagt rett: Det er ikke klokt å omtale såpass negativt en 

forelesers og karaktersetters favorittforfatter. Noen dager før tidsfristen omredigerte jeg 

oppgaven fullstendig. Jeg fikk en fin karakter, men det hadde altså betydd at jeg hadde måttet 

gi avkall på å skrive det jeg egentlig hadde ønsket. Den eksterne sensoren syntes besvarelsen 

min var "meget original", som hun sa. Under muntlig eksamen forstod jeg at foreleseren 

fremdeles syntes jeg hadde vært for streng mot stakkaren. Hun sa under muntligseansen: "Ja 

du liker jo ikke Sandemose." Seinere har hun brukt meg som eksempel på studenter som 

havner på feil forelesningsrekke. Jeg er litt stolt av det ...  

Det var ikke helt riktig at jeg ikke likte Sandemose, for jeg hadde ikke sagt noe negativt om 

personen: Det var Sandemoses holdninger jeg hadde vanskelig for å svelge, og holdninger kan 

som kjent endres. Oppgaven (den nye versjonen) finner du her:  

Aksel Sandemose og tidsskriftet Fesjå. Om Sandemose sitt 

tilhøve til lesaren  

 

1 INNLEIING  

Tidsskriftet Fesjå vart gjeve ut frå februar 1934 til april 1936. Bladet, som i skapnad var 

inspirert frå AA.O. Vinje sitt Dølen, var drive og skrive av éin mann: Aksel Sandemose. Då 

Fesjå byrja koma ut, hadde Sandemose ni bøker bak seg. Dei fire siste var utgjevne i Noreg, 

og Sandemose var alt ein etablert forfattar både i fødelandet sitt Danmark og her til lands. 

Men han hadde ikkje kome lett til det. Fleire av bøkene hadde han lote skriva om for å få dei 

utgjevne. Då han starta Fesjå, hadde han nyss fått ein versjon av En flyktning krysser sitt spor 

avvist hos norske Gyldendal. Dette var eit stort slag for han, trass i at han fekk boka ut på 

Tiden kort etter.  

"Fesjå er blitt til fordi jeg inntil videre er blitt trett av å få mine bøker refusert av 

mindreverdige personer."  

Slik skreiv han det og sette såleis tonen for det som venta dei nokre hundre som skulle tinga 

tidsskriftet. 24 hefte var det meininga det skulle koma i laupet av eitt år. To og eit halvt år 

seinare var det slutt. Etter fire hefte. Meiningane om tidsskriftet var delte. Somme rosa det og 

tykte det var positivt å få tilgjenge til Sandemose sine tankar på dette viset. Andre var ikkje 

fullt så positive. Ven og granne Arnulf Øverland sa det slik:  



2 

 

"Almenheten har ikke reist noe krav om å bli underrettet hver gang Sandemoses forstand står 

stille. Han utgir allerede et tidsskrift i den anledning". (Dagbladet 30.10.1934)  

Seinare skulle òg Sandemose ta avstand frå delar av innhaldet i Fesjå. Sjølv tittelen byrja han 

mislika. Men samstundes såg han det som ein viktig lekk i allmennutdanninga si: Då han 

gjekk i gang med ei liknande tidsskrift eit par tiår seinare, Årstidene, hadde han mykje røynsle 

å ause av.  

Etter ein innleiande sjangerdiskusjon vil eg sjå eit grann på kommunikasjonen mellom 

Sandemose og tingarane av tidsskriftet, og særleg på Sandemose sitt tilhøve til lesaren. 

Rammene for denne drøftinga tillèt ikkje noka grundig handsaming, og slett ikkje av heile 

Fesjå. Eg lyt vektleggja det stoffet som er retta klårast mot lesaren, og sjå vekk frå ein del 

anna stoff som òg kunne vera verdt ei liknande handsaming.  

2 NOKRE ORD OM SJANGER  

Fesjå femnar om mykje ulikt stoff. Det er det redaksjonelle stoffet -- det som er retta 

beinveges til lesaren, og det er anna stoff, som småstubbar eller epistlar, éin- og tolinjarar, 

brev, føredrag -- og essay eller tillaup til essay. Å referera til Fesjå som ei samling essay, slik 

mange har gjort, tykkjest vera lite gjennomtenkt. Det er eit spørsmål om Fesjå inneheld essay 

i det heile. Asbjørn Aarnes (1977) definerer essaysjangeren slik:  

"[...] kortere avhandling som henvender seg til et større, ikke nødvendigvis faglært publikum. 

[...] Særlig i England er genren blitt ytterligere popularisert, så at navnet ofte betegner en 

lettfattelig, men velskrevet betraktning over et hvilket som helst emne [...]"  

Dictionnaire en couleurs (1990) gjev denne definisjonen:  

"Ouvrage où un auteur traite un sujet sans prétendre l'épuiser. "  

Aarnes brukar ordet "velskrevet". Nett det at det er velskrive, plar vera eit av 

hovudkjennemerka for essayet. Eit dårleg essay er i beste fall ein bra artikkel, vert det sagt. 

Definisjon nummer to er knapp, men gjev ei vesentleg tilleggsopplysning: "Eit essay er eit 

arbeid der forfattaren handsamar eit emne utan å freista koma til botnen av det." Essayisten 

vert elles gjerne omtala som ein intellektuell omstreifar i kunnskapen sitt landskap. Han er 

stendig på veg, vegen vert til medan han går. Han slepp trådar og tek dei opp att etter bråe 

innfall. Stilen hans er gjerne personleg. Essayisten syner lesaren prosessen, ikkje berre 

resultatet.  

Ein del av stoffet i Fesjå er klårt ikkje essay. Det gjeld det redaksjonelle stoffet fyrst og 

fremst, men òg ein del stykke som klårt plasserer seg i andre sjangrar, t.d. Mortensen og 

Forført (1986:17), som er småstubbar eller småsoger, Angst og Idioten (1986:84), som 

Sandemose sjølv kallar legender, Sigurd Hoel, som er eit portrett av ein kollega. Vanskelegare 

er det å karakterisere bidrag som Religionsfrihet (1986:26 f.), Mennesket og ironien (1986:35 

f.) og Forfatter og forlegger (1986:45 f.). Dei byrjar som essay alle tre, men dei glir ut til noko 

ein vanskeleg assosierer med essay. Religionsfrihet byrjar med refleksjonar kring 

religionsfridom, men endar som ei polemisering mot maktmisbruk i kyrkje og skule og mot 

den urett Sandemose sjølv meiner han har vore utsett for i denne samanhengen. Mennesket og 

ironien byrjar med ein diskusjon om i kva grad folk skjønar ironi -- og endar etter ein del 
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observasjonar kring Hitler og Quisling, i eit par vurderingar kring naivitet. Dette liknar mykje 

på eit essay.  

Forfatter og forlegger er eit føredrag. Det hindrar ikkje at det samstundes kunne vore eit 

essay. Men det utviklar seg til noko anna. Bodskapen vert for sterk og eintydig. Sams for 

desse tre stykka er at Sandemose meiner mykje i dei, og at synspunkta hans til dels er heller 

krasse. Det vert til dels svært uttømmande og bombastisk; ein føler at siste ordet er sagt, at 

botnen er nådd. Sandemose er ikkje nokon dårleg stilist, men eit godt essay fordrar mykje. 

Vert ein for engasjert i eigen situasjon og dette går på kostnad av vidsynet, er det lett å bryta 

sjangergrensa. No har vel ikkje Sandemose lovd nokon bestemt sjanger, så han kan ikkje 

lastast for at det som kunne vorte essay, ikkje vert nett det. Det spørst om ikkje innleggs- eller 

brevsjangeren ligg nærare røynda om ein skal sjangerfesta Fesjå. Brevomgrepet femnar om 

mykje meir enn kva essayet gjer, og når alt kjem til alt, var det som brev Sandemose tenkte 

seg tidsskriftet.  

"Det ligger i sakens natur at Fesjå ikke kommer til å ligne andre blad, og noen små 

besynderligheter får man ta med på kjøpet. Det blir jo nærmest for privat korrespondanse å 

regne, 32 trykte brevsider som De får inn av døren hver gang et hefte er ferdig."  

Asbjørn Aarnes sin definisjon (1977) støttar brevhypotesen:  

"[...] betegnelse for en art litterære vidnesbyrd som omfatter såvel private meddelelser mellom 

personer som skjønnlitterære verker i brevform [...]"  

3 TILHØVET TIL LESAREN  

I desember 1933 sende Aksel Sandemose ut innbyding til potensielle tingarar i form av eit 

rundskriv som gjekk bl.a. til pressa (Arbeiderbladet 20.12.33):  

"Det er en alminnelig forestilling at en forfatter bare skriver det som kommer offentlig frem. 

Når dette bare er lite, sier man så skribenten er doven. Forfatteren går ofte med på at han er 

doven, fordi han skammer seg for å fortelle at avisene og forleggerne censurerer hans arbeid 

og refuserer hoved parten [sic!] av det."  

Sandemose presenterer vidare usemja mellom han sjølv og Gyldendal og gjev uttrykk for at 

han ikkje har noko særleg tillit til "forleggeres forstand". I tidsskriftet, som skal koma kvar 

14. dag, vil han gjeva ut ein del av det som forlaga har refusert, og det skal garantert ikkje 

verta keisamt! Som vedlegg til avisa skal det fylgja heile og halve ark av ei ny bok som vil 

vera komplett innan utgangen av året. Denne sjeldne boka, som aldri vil koma i handelen, skal 

heita Dydens apostle. Interesserte må venda seg til han sjølv via postboks 1017. Det første 

bladet kom ut to månader etter denne innbydinga.  

Det er i det redaksjonelle stoffet (i den grad ein kan kalla noko meir redaksjonelt enn anna i 

Fesjå) at Sandemose sitt tilhøve til og syn på lesaren kjem fram mest beinveges. Vi skal kasta 

nokre blikk på dette før vi ser nærare på ein del av innhaldet elles.  

3.1 Det redaksjonelle stoffet  

I det fyrste heftet presenterer Sandemose det Fesjå han ser for seg. Bladet skal vera 

regelmessig, så sant "kontingenten kommer regelmessig". Han skal gjera alt han kan for å få 
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Fesjå slik han vil ha det. Om nokon er misnøgd med bladet, er det berre å la vera å betala for 

det neste, og ingen spørsmål vil verta stilte. Litterære bidrag vert ikkje tekne imot. Ei tevling 

om "det danske grin" vert utlyst.  

"Hvis en eller annen som jeg ikke liker [sic!] ønsker å abonnere på Fesjå, tør jeg anbefale 

vedkommende å bestille det under falskt navn og adresse."  

I Fesjå nummer to orsakar Sandemose seg for den seine leveringa (to månader er gått). Han 

har innsett at "bladet gir mere bry enn [han] kunne vite i forveien". Men så lange pausar skal 

det ikkje verta meir: Nokre hefte vil jamvel koma tett på kvarandre. Ein tingar har "påstått" at 

vedlegget manglar. Det skulle vore hefta ved. Ei takk går til lesarane for at dei gjev han høve 

til å skriva. Sandemose set pris på kontakten med arbeidsgjevarane sine. Dette er betre enn å 

lyta "rope ut i det tomme rum". Forlaga har isolert han, men han har framleis eit smutthol i 

Fesjå. Mot slutten av dette heftet er det ei spalte Sandemose kallar "svar". Spørsmåla (i den 

grad dei fanst) er ikkje presenterte, berre svara.  

I hefte nummer tre, som kjem to månader seinare, går det fram at "kritikk av Fesjå blir lest 

[...], men er i følge sakens natur uten virkning". Når Sandemose vil "stange ål" nett no, passar 

det ikkje at han samstundes skal "gå på harejakt". Han rettar eit spark til folk som ikkje er 

tingarar og vil ha på trykk artiklar som vil "skjelle [han] ut". Vel er det kan hende 

trykkjefridom, men det er ikkje noko vilkår at han skal finansiere han.  

I det fjerde heftet orsakar Sandemose seg att for sein levering. Det skuldast økonomien, seier 

han. Han bed tingarane betala for minst eitt hefte på førehand. "Så kommer neste hefte 

forbausende fort." Neste hefte kom aldri.  

Aksel Sandemose uttrykte ved fleire høve at ein av føremonene med eit tidsskrift som Fesjå 

var at han kunne få eit meir intimt tilhøve til lesaren. Han likte, som vi har sett, å tenkja på 

prosjektet som ein korrespondanse med lesaren. Den Sandemose som viser seg i det 

redaksjonelle stoffet, har eit vyrdsamt tilhøve til tingarane. Han er takksam andsynes dei som 

gjev han høve til å verta lesen. Det er likevel ei takksemd på visse vilkår. Han gjev seg ikkje 

vilkårslaust over til lesaren. Har denne noko å utsetja, er det berre å avslutta tinginga. 

Sandemose gjev ikkje etter for noko slags press. Litterære bidrag vert ikkje tekne inn. Dette 

skal vera hans tidsskrift. Dei som har skjøna det annleis, har "tegnet abonnement ved en 

misforståelse". Råd vert etter det han seier, heller ikkje høyrde på. Intimiteten Sandemose 

snakkar om, er såleis ikkje utan atterhald. Det vert den intimiteten Sandemose sjølv ynskjer. 

Og korrespondanse i den eigentlege tydinga av ordet vert det ikkje, ikkje i bladet i alle høve. 

Breva går stort sett berre ein veg: Frå Sandemose til lesaren. Sandemose sin aversjon mot 

autoritetar er velkjend, og det er skjøneleg at han ikkje er viljug til å la tingarane ha for stor 

makt når det gjeld Fesjå. Han tykkjer han har tolt nok. Denne aversjonen gjev seg utslag i 

skepsis. Han er alltid på vakt, han vil ikkje bindast på nytt. Ved nokre høve får lesaren 

beinveges beskjed: "Hvis en eller annen som jeg ikke liker ..." Ved andre høve ligg meldinga 

meir skjult, t.d. i vendinga "En leser har påstått det mangler" (utheva her).  

Spalta svar (1986:41 f.) gjev svar, men ho stiller òg ein del spørsmål. Det er i somme tilfelle 

uklårt kva spørsmåla ev. var, og svara vert dermed av avgrensa interesse for andre enn 

spørsmålsstillaren. Men vi får til gjengjeld del i nokre av synspunkta til Sandemose. Han 

greier bl.a. ut om synet sitt på "forfattaren". No framfører han det rett nok ikkje som sitt syn, 

men som om det skulle vera objektiv sanning:  
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"Et forfatterskap har ikke noe å gjøre med å få idéer. Det er en hensikt, en linje, en vilje i 

bestemt retning. Denne linjen kan ikke brytes av noe annet enn døden [...] Det er 

forlagskonsulentens oppgave å påse at det ikke gripes feil i dette [...]"  

Sandemose siktar nok fyrst og fremst til at han sjølv fleire gonger hadde vorte refusert. 

Forlaget hadde altså brote inn i den litterære utviklinga hans og stengt vegen ut til lesaren. 

Sandemose har rett til å meina det, men det er eit spørsmål om det eigentleg er noka linje i 

Sandemose sin eigen forfattarskap. Einar Økland uttrykkjer det slik (BASAR 1977:29):  

"Det kan snarare vere at han stort sett er den same og at han stort sett skriv om det same, berre 

på nye måtar. Heile diktinga hans blir då å sjå meir som ein strålekrans kring diktaren enn 

som eit spor og ei linje som viser korleis han gjekk fram og fann vegen."  

Nokre universelle reglar for forfattargjerninga finst det vel ikkje, og det spørst om ikkje 

Sandemose lyftar opp forfattaren vel mykje, som om linja hans skulle vera så mykje meir 

heilag enn dei linjer andre må fylgja i livet.  

3.2 Forfattar og forleggjar  

Fesjå nummer tre var via eit føredrag Sandemose hadde halde fyrst i Studentersamfunnet, så i 

Unge Kunstneres Samfund (1986:45). Det var eit sterkt føredrag, som etter det Sandemose 

sjølv sa, var beinveges årsak til at han vart ekskludert frå Den norske Forfatterforening. 

Innlegget var eit åtak på forleggjarverksemda generelt og på Harald Grieg og Sigurd Hoel, 

direktør og konsulent i Gyldendal, spesielt.  

"Mellem forfatteren og hans lesere fins det et mellemledd som heter forleggeren. Det er 

forleggerens opgave mot en rimelig fortjeneste å bringe forfatteren i forbindelse med leseren."  

Slik innleiar Sandemose. Resten av føredraget kretsar stort sett kring Grieg og Hoel og andre 

menneske som Sandemose meiner ikkje skjønar han eller ikkje vil skjøna han. Ordbruken er 

eit kapittel for seg, og ein kan undrast på kvifor føredraget ikkje fekk større fylgjer enn det 

fekk. No skal ein likevel hugsa på at offentleg kritikk i den tida vi snakkar om, gjerne var 

meir personfokusert og aggressiv enn kva han er i dag. Det som i dag kan synast både grovt 

injurierande og krenkande, var til dels ein innarbeidd del av kritikarspråket. Men tilmed for 

30-åras lesar verka nok Sandemose sine seiemåtar sterke. Om Frederik Hegel i Dansk 

Gyldendal held Sandemose fram etter å ha gjeve ein del lite gagnlege synspunkt om han til 

kjenne:  

"Allikevel er denne halvskrullete mannen typen på en forlegger fordi de almindelige 

forestillinger hos forleggere hos ham er drevet ut på randen av galskap."  

Om Harald Grieg, direktøren for norske Gyldendal, skriv Sandemose bl.a.:  

"Harald Grieg er en feig mann [...] Høsten 32 refuserte Grieg En flyktning krysser sitt spor 

med en begrunnelse så feig og tåpelig at det er uten sidestykke. Efterpå er han blitt skremt og 

har villet redde sig med positiv løgn, idet han er for feig til å erkjenne sin tåpelighet."  

Vi skal ikkje ta stilling til her i kva grad Sandemose sin kritikk var fortent. Men vi skal sjå litt 

på kva Sandemose freistar oppnå andsynes lesaren, og i kva grad det er sannsynleg at han 

oppnår det. Kva kjensler ynskjer han kalla fram? Vi lyt ha klårt for oss at føredraget 
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opphavleg var retta til eliten blant studentar og kunstnarar. Når det sidan kom på prent i Fesjå, 

var det òg retta til ein slags elite.  

Når Sandemose refererer til "dumhetens kompakte majoritet" (1986:46) og "de fleste 

mennesker" (1986:46), er det neppe tilhøyraren, respektive lesaren, han har i tankane. 

Tilhøyraren eller lesaren (heretter: lesaren) har ikkje noko å frykta. Sandemose ynskjer eit 

fortruleg tilhøve til han, og heller enn å provosere han på noko vis freistar han skipa til ein 

allianse mellom lesaren og seg sjølv. Han vil ikkje lenger vera åleine mot overmakta. Lesaren 

vert teken med på ei ferd inn i Sandemose sin kvardag, han får syn for litt av det forfattaren 

har å stri med, og kan kjenna seg byrg. Argumentasjonen er direkte, og lesaren må gjera seg 

opp ei meining ut frå det Sandemose seier, ikkje så mykje ut frå det han lèt vera å seie. Eit 

viktig spørsmål vert då: Er det han seier, truverdig, og i kva grad fell, om så er, synet til 

Sandemose på kva som er høveleg framferd, saman med synet til lesaren?  

Ved nokre høve rettar Sandemose merksemda mot lesaren og talar beinveges til han 

(1986:46):  

"[...] jeg skal gjøre klart for enhver som har tenkekassen i orden at Fangens oppfatning av 

føreren er en tilhengeroppfatning som det kan sies noe av hvert om."  

Sandemose refererer til Ronald Fangen, som i tillegg til å ha kritisert noko av det Sandemose 

har skrive om Fredrik Hegel, bl.a. har uttalt om Grieg at han er "en velgjørende menneskelig 

forlegger". Fangen vert dermed ein motstandar, som Sandemose lyt taka avstand frå og prova 

usann før han kan halda fram med hovudargumentasjonen. Som eitt av midla nyttar han ei 

opplysning som ikkje er relevant i saka, men som stiller Fangen i eit lite heldig ljos hjå dei 

som delar Sandemose si oppfatning om Adolf Hitler. Den som har "tenkekassen i orden", han 

høyre!  

Ein del av innlegget dreier seg om "den unge forfatter" og dei vanskar og frustrasjonar han 

støyter på i kampen for å få gjeve ut stoffet sitt. Sandemose nemner seg sjølv og dei 

identifikasjonsproblema han fekk då han i samband med utgjevinga av "Fortællinger fra 

Labrador" den eine dagen vart utropt til ein ny Jack London, og den neste til ein ny Joseph 

Conrad.  

"Når De nu husker at forleggeren i tur og orden har trodd på alt sammen, og har dosert det i 

kronologisk orden for dikteren, vil De forstå det skal et betydelig opbud av åndsevner til for 

ikke å bli idiot." (1986:51 f.)  

"Når De husker at ..." refererer til noko Sandemose har sagt tidlegare i innlegget (1986:49). 

Han går m.a.o. ut frå at lesaren ikkje berre har lese dette, men at han òg reknar det som rett. 

Så kjem det endå ein appell til lesaren si kløkt. Det eine er ei naturleg fylgje av det andre: 

Hugsar han, så må han òg skjøna. Det er eit vanleg knep, men det inneheld to uvisse variablar: 

presupposisjonen og den logiske fylgja av denne, som ikkje treng vera så openberr som 

Sandemose framsteller ho.  

Den tredje boka til Sandemose vart "loddrett refusert" hos Dansk Gyldendal. Kort tid etter 

skreiv Sandemose eit brev til forlaget og takka for at dei hadde hindra utgjevinga. Kvifor? 

"Autoriteten, fattigdommen, andres sukses [sic!]! Det måtte være [han] som hadde urett!"  
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"For et halvt år siden tok jeg boken frem og blev aldeles himmelfallen. Og jeg lot andre lese 

den -- og fikk enstemmig den beskjed at bedre bok hadde jeg aldri skrevet. Det blir kanskje 

min neste bok, og De kan være forvisset om at ingen forlegger eller forlagsdrabanter skal 

komme til å skrive med på den." (1986:54)  

Lesaren kan vera viss på at boka, om ho kjem ut, vil liggja føre slik Sandemose vil ha ho, og 

ikkje slik forleggjaren vil. Er dette meint som ein positiv lovnad eller berre som eit skriftleg 

manifest av eit mål? Det er vel mest naturleg å tolka det som det siste. Di fleire det er retta til, 

di større psykologisk effekt har eit slikt manifest -- for opphavsmannen sjølv. M.a.o. vert 

lesaren ein reiskap for Sandemose i kampen hans mot eigne motstridande kjensler. Det er like 

mykje seg sjølv han vil overtyda som lesaren. Boka det vert referert til, var Elskovskampen. 

Ho kom aldri ut. Før Sandemose kom så langt, vart han lei av ho. Halvanna år seinare sa han i 

eit intervju med Politiken:  

"Jeg læste Bogen igen for to Aar siden. Nu er jeg vokset fra den." (Wamberg 1969:83)  

Mot slutten av innlegget dreg Sandemose fram dømet Rolf Stenersen. Han fekk ikkje boka si 

refusert av Grieg. I staden for å ty til det middelet sette Grieg seg ned for å tenkja. Det gjer 

han etter det Sandemose seier, framleis, og Rolf Stenersen, han spring til postkassa si kvar 

morgon og ser etter brev frå Gyldendal. "Som De kanskje har bemerket [sic!] er vi kommet 

over boksesongen."  

Lesaren vert teken med på laget. Han tykkjer nok òg synd på Stenersen, som kan hende må gå 

der og trava kvilelaust kvar dag fram til neste haust.  

3.3 Sluttkommentarar  

Det er vanskeleg å døma om i kva grad Sandemose nådde fram til lesaren med det han ville 

seia. Som vi har nemnt, var reaksjonane på tidsskriftet blanda. Det var tilhengjarar som helsa 

alt velkommen. Men vi finn òg ein del haldepunkt for å hevda at Sandemose ikkje alltid nådde 

fram. Arnulf Øverland sin reaksjon har vi vore inne på. Han var ikkje den einaste som stilte 

seg kritisk til Fesjå-stoffet. Nokre har kalla prosjektet mislukka. Mange har tykt ille om sjølve 

stilen. Einar Økland skreiv i 1979 (29 f.):  

"Sandemoses diksjon er overlegen, hoverande, nedlatande, betrevitande, aristokratisk, 

suveren, sjølvsikker, nesten snerpete danna når han snakkar om og til dumskapen. Men 

perspektivet er nedanfrå-og-opp, offerets, den utstøyttes, den utskjemdes."  

Økland peikar på det paradoksale tilhøvet mellom ovanfrå-og-ned-perspektivet på den eine 

sida og nedanfrå-og-opp-perspektivet på hi. Det er noko som ikkje stemmer. Ved fyrste 

augnekast ser lesaren ein Sandemose som er vorten urettvist handsama, og som søkjer støtte 

og medkjensle. Men etter kvart stig det fram eit anna menneske: Ein Sandemose som rett nok 

ynskjer støtte og medkjensle, men som òg er på jakt etter hemn. Han får hemn ved å stilla 

fiendane sine ut for lesaren. Men det er eit problem: Stilen i seg sjølv gjer at medkjensla kan 

hende vert distribuert annleis enn det Sandemose ynskjer. Lesaren kan lett koma til å ta parti 

med fienden. Sandemose seier noko med ord, med stilen noko heilt anna. Stilen kan koma til å 

vega tyngst.  

Såleis er det tvilsamt om Sandemose alltid oppnår det han vil, når han vender seg beinveges 

til lesaren. Òg når det gjeld innhaldet, kan Sandemose vera på utrygg grunn i somme høve. 
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Det er mogeleg lesaren har eit anna syn enn Sandemose på vesentlege punkt, t.d. om forfattar- 

og forleggjargjerninga og om den nemnde forfattarlinja, om Ronald Fangen sitt menneskesyn, 

eller for den saks skyld om Adolf Hitler. Når Sandemose gjev uttrykk for at dei som har ei 

anna oppfatning, er mindre intelligente, er det skjøneleg nok om nokon vert provosert.  

Men Sandemose var ikkje noko ondt menneske: Provokasjonane var vel ikkje noko mål i seg 

sjølv. Dei var utslag av eit kraftig og spesielt temperament hos ein mann som så avgjort gjekk 

sine eigne vegar. Sandemose var ein opprørar. Samfunnet treng slike òg.  

Sjølv sa Sandemose 20 år seinare:  

"Likevel var det kanskje bra at [Fesjå] stanset. Det er ikke fritt for at jeg selv kompromitterte 

det. Jeg forstod ikke dengang at hvis jeg ville begi meg ut på slikt [sic!] måtte jeg først og 

fremst passe meg for personlige oppgjør og lære meg særskilt disiplin. Det stod altfor mange 

lettkjøpte saker i det. På den annen side gav jeg det ut i selvforsvar." (Årstidene 1954:hefte 

3/4)  
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