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Det svundne er en drøm Aksel Sandemose Hent PDF Et hovedværk af den klassiske dansk/norske forfatter
Aksel Sandemose om en mand, der har begået en slem forbrydelse. Gennem selvransagelse håber han at

kunne finde ud af, hvad der faktisk skete. En fortælling gennemsyret af jalousi, hævngerrighed og vrede, der
afslører mindst ligeså meget om forbrydelsen som om den skyldiges eget liv. Aksel Sandemose (1899-1965)

var en dansk-norsk forfatter og essayist. Mest kendt er han for sin roman 'En flygtning krydser sit spor'
(1933), hvori han introducerede Janteloven, som det småborgerlige provinssamfunds uskrevne regler om
indordnende opførsel. I et hovedværk af Sandemose udtaler en af karakterne, at "Det eneste, der er værd at
skrive om, er mord og kærlighed." og netop undersøgelsen af menneskets drifter og irrationelle skyggesider,

er da også ofte central i Sandemoses eget forfatterskab, der har især jalousidrama og mord som
tilbagevendende motiver.
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