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Indledning 

Poul 0 r u m  er norrejyde og kommer fra arbejderklassen. 
Hans far var arbejdsmand på Mors0 Jernstoberi, og hans 
barndomsmiljo var det Nykobing Mors, der er udodeliggjort 
som Jante i Aksel Sandemoses Enf iygtn ing  krydser sit spor. 
@rum har oplevet byen en snes år efter Sandemose (de er 
fod t i henholdsvis 1899 og 19 19), men som han selv skriver i 
erindringsskitsen Tilbagerejsen (1973), kan han i et og alt 
gore Sandemoses karakteristik af Jante-miljaet til sin. Og 
@rums tidlige levnedslob ligner forgzngerens på mange må- 
der. Han oplever sig selv som outsider og mindrevzrdig i det 
bigotte provinsbymiljo, stikker til sos, så tidligt han kan, og 
laxer som halvvoksen de mest brutale sider af somandstil- 
vxrelsen at kende. Han går i land og lever af tilfzldigt 
arbejde som rogter og torvearbejder, bliver siden journalist i 
Nykebing Mors, Aalborg og Kabenhavn. I 1953 debuterer 
han som skonlitterær forfatter og har i de 25 år siden da 
skrevet onikring 30 boger, digte, noveller og især romaner. 
Efter at have opgivet journalistkarrieren har han boet isole- 
ret i bondehuse i Sydsjælland og på Fano. 

@rum har langtfra skrevet så udfmligt om sin tidlige 
tilvxrelse som Sandcmosc, måske fordi han mener, det vig- 
tigste allerede er sagt med Enfiygtning krydser sit spor, men 
Nykobing-miljoets ekstreme hårdhed skildres i partier af 
erindringsskitsen. Familieforhold kommer han kun glimtvis 
ind på, men det lidt, der meddeles, antyder en rigidt drifts- 
disciplinerende familietilvxrelse, prxget af præstationskrav 
og strenge religiose forestillinger - fadcrcn var ievrigt aktiv 
indenfor afholdsbevxgelsen lige som Sandemoses. 

Hvad erindringsskitsen skildrer med s t ~ r s t  konkretion er 
nogle meget traumatiske barndomsoplevelser, ccntreret om- 
kring religicasiteet og driftsundertrykkelse. Konkretionen lig- 
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ger mindre på et deskriptions- end på et psykisk niveau - det 
berettes f.eks. hvorledes den fire-fem-årige Poul kommer ind 
i sovevzrelset for at "made den djzvel der venter derinde"', 
og mcader ham i skikkelse af et messingbillede af er, satyr, der 
springer frem i rummet og gar ham sanselas af angst. Og der 
berettes om senere angstforestillinger om "vzsenet med den 
laftede stålk10"~ der står i krogen af sovevzrelset - en angst- 
forestilling, der får nzring af oplevelser, @rum er ude for på 
sin farste sarejse, hvor han forfalges af en sadistisk overord- 
net. 

@rum har siden, som han selv beretter, izst Jung med en 
enorm falelse af genkendelse. Ikke mzrkeligt - de fremlagte 
erindringsglimt kunne bruges som Izrebogsmateriale i psy- 
koanalyse. De domineres af en adipal konflikt, idet de kred- 
ser om konfrontationen mellem barnets driftsansker og en 
aggressiv instans med gude- eller satyrlignende trzk. Ind- 
holdsmzssigt forbundet hermed er stzrke oplevelser af min- 
drevzrd og udstadthed. En spagefuld henkastet bemzrk- 
ning om, at han er zigeuner-unge, tages så alvorligt, at det 

. bliver en fiks idé og en stadig anfzgtelse for den krcallede, 
marke lille Poul. 

Jeg er som sagt ikke i besiddelse af szrligt meget biogra- 
fisk stof, der kan give baggrund for disse oplevelser, men et 
t rzk som det sidstnzvnte antyder, at de skyldforestillinger, 
der bemzgtiger sig drengen, i sig selv er mere specifikt 
przget end en almen henvisning til 0dipus-konfliktens ud- 
bredelse i det borgerlige samfunds kernefamilie kan rede- 
gare for. Angsten for at vzre zigeuner, f.eks. er en mulig 
udformning af en mindrevzrdsoplevelse og har konkrete 
vzkstbetingelser i en samfunds- og familiemzssig situation, 
hvor socialt lavtplacerede - i dette tilfzlde en arbejderfa- 
milie - har behov for at afgrznse sig i småborgerlig respekta- 
bilitet ved at brzndemzrke outsider-grupper som mindre- 
vzrdige. Afholdsproblemets cefitrale placering i 0rum-fa- 
milien, og den adipale konflikts sammenkobling med en 
indremissionsk gudsforestilling er begge faktorer, der befz- 
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