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forord ·  7

Forord

Nærværende arbejde er blevet til indenfor de sidste ca. to-tre år (i perioden 
2010-2013), men bygger samtidig i vid udstrækning på min tidligere forskning 
indenfor Albert Dams forfatterskab, specielt i slutningen af 1960’erne, i for-
bindelse med min magisterkonferens på Institut for almindelig og sammen-
lignende litteraturhistorie, Aarhus Universitet (1968), i midten af 1980’erne, 
hvor jeg udgav Sfinksens forvandlinger. Fantastiske fortællere i dansk litteratur fra 
B.S. Ingemann til Per Højholt (Aalborg Universitetsforlag, 1986) [om Albert 
Dam, pp. 107-19 og pp. 285-87], og endelig i 1990’erne, hvor jeg publicerede 
flere artikler om Dam (anført i bibliografien nedenfor).
 Mit hovedformål med udarbejdelsen af Plantens sjæl har været at kaste lys 
over et betydningsfuldt forfatterskab, som desværre i nogen grad er blevet 
negligeret i dansk forskningssammenhæng – der foreligger således til dato 
kun en enkelt monografi over Dam, nemlig Jens Frimann Hansens Albert 
Dams forfatterskab – med en bibliografi (Silkeborg Biblioteks Forlag, 1995); og 
ikke mindst på den baggrund har det forekommet mig relevant at forsøge – 
i en fornyet læsning af forfatterskabet – at gøre rede for både Albert Dams 
filosofiske inspirationskilder (eksempelvis Nietzsche, Spengler og Stirner) 
og de mange intertekstuelle links til hjemlig og international litteratur, man 
kan spore i hans omfangsrige og betydningstætte oeuvre.
 Jeg har fået praktisk hjælp af en række mennesker i forbindelse med ud-
arbejdelsen af denne bog – især af min søn, Thøger Johansen, og af Ole 
Trabjerg, som begge har bistået ved overvindelsen af forskellige “tekniske” 
vanskeligheder i forbindelse med mit projekt.
 Jeg takker også Silkeborg Bibliotek (Lokalhistorisk Samling) og Det Kon-
gelige Biblioteks håndskriftsamling for hjælp med fremskaffelse af diverse 
Albert Dam-arkivalier.

Aarhus, efteråret 2013, Ib Johansen
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Kapitel 1

Indledning

I begyndelsen af det enogtyvende århundrede er det nok begrænset, hvor 
mange der i dette land kender til Albert Dams forfatterskab. Karakteristisk 
nok har han ikke engang været i nærheden af at blive optaget i den danske ká-
non – på linje med forfattere som Karen Blixen og Inger Christensen – selvom 
han gennem årene har haft bemærkelsesværdige fortalere indenfor det litte-
rære establishment som Vagn Lundbye, Poul Vad og Per Højholt. I 1960’erne 
og de tidlige halvfjerdsere forholdt det sig imidlertid helt anderledes med 
Albert Dams omdømme i den danske offentlighed, og en overgang så det 
endda ud til, at Nobelprisen kunne være indenfor rækkevidde (i Sverige gik 
Artur Lundkvist således helhjertet ind for hans kandidatur). Hvad der bidrog 
til Albert Dams sene gennembrud som forfatter – hvor hans berømmelse for 
alvor blev etableret med udgivelsen af Syv skilderier i 1962 – var nok først og 
fremmest, at tidsskriftet Vindrosen, hvor Villy Sørensen og Klaus Rifbjerg på 
dette tidspunkt var redaktører, havde opdaget de åbenlyse kvaliteter i hans 
oeuvre og publiceret flere af hans prosastykker (især de såkaldte “skilderier”). 
I betragtning af at Albert Dam udsendte sin første roman (Mellem de to Søer) i 
1906 – og havde debuteret med en kortere tekst (“Rytter”) allerede i 1903 – må 
man sige, at berømmelsen kom meget sent. Men samtidig kan man iagttage 
en forbløffende sproglig vitalitet i Dams tekster fra 1960’erne – hvor forfat-
teren var over firs år gammel.
 I begyndelsen af det tyvende århundrede blev Albert Dam kort efter sin 
romandebut indlemmet i den såkaldte “jyske bevægelse” af ingen ringere end 
Johannes V. Jensen – en bevægelse, som Johannes V. Jensen ser som rundet 
af bondeæt eller agrare traditioner i meget bred forstand:
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I udvidet Betydning strækker den jyske Bevægelse sig over alle Verdensdele. Men 

for Danmarks Vedkommende kan man søge Retningens Natur ved at henvise til, at 

dens Forfatteres Slægt nærmere eller fjernere kan føres tilbage til Bønder. Den bæres 

af Mænd som, for at tage dem, der viser fremad: Jakob Knudsen og L.C. Nielsen, 

Aakjær, Ludvig Holstein, Sophus Claussen, Mylius-Erichsen, Skjoldborg, Andersen 

Nexø, Thøger Larsen, A.C. Andersen, Albert Dam og Bundgaard …1

I dette forfattergalleri finder vi, som vi kan se, både skribenter med kano-
nisk – eller næsten-kanonisk – status og andre, som i dag er så godt som 
glemte. Albert Dam udfylder i den sammenhæng en art midterposition – for 
hans næsten-kanonisering (i 1960’erne og 70’erne) fandt først sted et halvt 
århundrede senere.
 Interessen for det jyske – og en pointeret modstand mod den herskende 
kulturelites “københavneri” – kan man i øvrigt støde på i adskillige kultu-
relle og politiske sammenhænge i begyndelsen af det tyvende århundrede. 
I 1902 redigerede Jeppe Aakjær således et “årsskrift”, som han kaldte Jydsk 
Stævne – med bidrag fra adskillige af de forfattere, som Johannes V. Jensen 
senere indlemmede i den jyske bevægelse (plus folkemindeforskeren Evald 
Tang Kristensen og flere andre). I sin “Fortale” påpeger Aakjær, hvad der er 
hensigten med at udgive sådan en antologi, nemlig

[f]ørst og fremmest at bringe en Smule Landluft ind i en Litteratur, der mere og mere 

synes at skulle dreje sig om de tre første Rangklasser; – dernæst at afstikke en Tum-

leplads for de jydske Særinteresser, der hidtil har savnet et forstaaende Organ. Agter 

nogen at rynke sine Bryn imod os af den Grund, da skal vi vide at tage Situationen 

med Ro; thi vi er os vor gode Samvittighed bevidst … Vi vil ikke lyve Afstanden 

mellem Jylland og Øerne længere end den er, men vi vil heller ikke lade, som var det 

allerede lykkets Sammensmelterpolitiken at lægge Gangbræt mellem os og dem; thi 

Afstand er der, og national Adskel er der ogsaa.2

I Digtere i forhør 1966. Samtaler med 12 danske forfattere ved Claus Clausen (1966) 
beskriver Albert Dam selv (ganske vist noget modstræbende) “udviklings-
gangen” i sit forfatterskab på følgende måde:

Jeg er helst fri [i.e. for at tale om sådan en udviklingslinje], men den følger i store træk 

den naturlige, typiske vej: fra at lægge vægt på de ydre fakta til de mere varige indre 
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ting. Jeg er meget mere ubevidst end det ser ud til. Netop det, at jeg på et tidspunkt 

bliver medium [i.e. at skabelsesprocessen så at sige selv “tager over”], er et tegn på, 

hvor ubevidst jeg arbejder.3

I begyndelsen af interviewet karakteriserer Dam selv sine tidlige forfatter-
ambitioner sådan:

Jeg ville realisere mig selv, gøre indtryk på folk og være noget i andres øjne. Jeg 

skrev ingenting om ingenting og kunne ikke engang stave. Når jeg skulle beskrive et 

menneske, som f.eks. kom ind ad en dør, mente jeg, at man måtte have alle de ydre 

kendsgerninger med: dørens højde, dens farve og placering m.m.4

En sådan ekstremrealisme er i parentes bemærket senere blevet genoptaget/
genopdaget bl.a. i den franske nouveau roman, eksempelvis hos Alain Robbe-
Grillet, men en mere dynamisk version af denne ekstremrealisme kan man 
allerede finde i Dams første offentliggjorte tekst, “Rytter” fra 1903.5

 I indeværende arbejde kan linjen i Albert Dams forfatterskab i et vist 
omfang læses i lyset af den ovenanførte forestilling om en tydeligt markeret 
vending mod et indre univers (“de mere varige indre ting”), dvs. det kommer 
i den forbindelse til at dreje sig om en bevægelse bort fra det sene nittende 
århundredes mere detaljefikserede naturalistiske tematikker og fremstillings-
teknik, samtidig med at en mere og mere visionær tilgang kommer til at do-
minere i virkelighedsfremstillingen – specielt i de sene “skilderier” og “rids”, 
hvor kosmiske og transhistoriske (form)elementer spiller en tiltagende rolle 
(en sådan eklatant bevidsthedsudvidelse kan man allerede spore i Saa kom det 
ny Brødkorn fra 1934).
 Hvad angår de filosofiske inspirationskilder, er det relevant at fokusere på 
Nietzsche og Oswald Spengler, som Albert Dam selv omtaler;6 men også en 
tænker som Heidegger – som ikke rigtig har været inddraget i perspektiverin-
gen af Dams forfatterskab – kan i et vist omfang kaste lys over hans digteriske 
univers. Hér kan man f.eks. hæfte sig ved den placering, et element som jorden 
[hos Dam som en tydeligt moderligheds- og kvindeligheds-forbundet “pol”] 
netop har fået i den sene Heideggers ontologi, hvor eksempelvis dennes re-
fleksioner over modsætningsforholdet mellem “verden” og “jord” (“Welt” 
og “Erde”) i Der Ursprung des Kunstwerkes (1935, 1936, 1950) givetvis også kan 
benyttes som tolkningsnøgle i forhold til vigtige aspekter af Albert Dams te-
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matiske univers. Mens jorden i Heideggers optik hele tiden trækker sig tilbage i 
sig selv – og skjuler sig for den indtrængendes blik – er det netop karakteristisk 
for verden, at den stiller tingene (og sig selv) åbent frem (jf. her også Heideggers 
betragtninger over sandhedsbegrebet [alētheia] som “ikke-skjulthed”).7

 Hos Dam er jorden som ontologisk grundvilkår allerede på spil i de tidlige 
tekster, ikke blot i Saa kom det ny Brødkorn, men også i enkelte journalistiske 
tekster skrevet før Første Verdenskrig, således f.eks. i et stykke som “Den 
gule Jord”, offentliggjort i Aarhus Amtstidende d. 12. august 1912:

Det gule opfylder Jorden. Det gule er Modenhed, og Modenhed er Taknemlighed. 

Hvem siger, at gult er Falskhed! Travlhedens strømmende Taknemlighed bunder langt 

tilbage i Slægterne for Kornet til Brød, den lever i Dagen med den Taknemlighed, 

som er ethvert levende Væsens for det fremvoxende, og den er underbygget for Men-

nesker, fordi de har arbejdet med at faa det frem.8

I den citerede passage kan man sige, at kultur og natur brydes med hinanden – 
men i heideggerske termer kunne man også sige, at “verdens” ikke-skjulthed 
manifesterer sig med eklatant patos, i og med at “[d]et gule opfylder Jorden”: 
Det gule (kornet) er netop, hvad agerdyrkerne har “faa[et] frem”, dvs. hentet 
ud af den selvsamme jords grundlæggende forborgenhed.
 Man kan sige, at selve dynamikken i Albert Dams forfatterskab henter 
næring i et grundlæggende modsætningsforhold imellem på den ene side 
det lokal- og i bogstavelig forstand jord-bundne og på den anden side alle de 
kræfter, som på forskellig måde søger at overskride lokalsamfundets og -mi-
lieuets bornerte livsbetingelser og dermed er i pagt med, hvad man kunne 
kalde en basal faustisk higen. Mens den første pols grundelement således kan 
siges at være jorden, er luften den anden pols symbolske korrelat.
 I Albert Dams tidlige noveller og romaner (“Slud”, 1905, “Om Hjørnet. 
Novellette”, 1912, “Tider gaar”, 1918, Mellem de to Søer, 1906) udspiller plottet 
sig hovedsageligt i hans østjyske fødesogn – Fruering sogn mellem Solbjerg-
Stilling og Skanderborg Sø – mens handlingen i hans store udviklings- eller 
dannelsesroman fra 1934, Saa kom det ny Brødkorn, er blevet henlagt til egnen 
omkring Kjellerup i Midtjylland, hvor Dam i en årrække, nærmere bestemt fra 
1914 til 1937, havde et konditori. Karakteristisk nok kan man allerede få øje 
på den føromtalte polaritet mellem jord og luft – eller tyngde og lethed – i Al-
bert Dams tidligste fiktionstekster, hvor eksempelvis jordens uheldssvangert 




