
Sagaen består af 4 bind: Afrejsen
fra Sverige, Bønder på havet, Mod
nye hjem og Nybyggere.

Det er mange år siden, jeg første
gang læste Vilhelm Mobergs Ud-
vandrersaga. Den gjorde et stort
indtryk på mig og vakte min interes-
se, dels for udvandringens historie,
dels for socialrealismen. Og hvem
husker ikke filmatiseringen med Liv
Ullman og Max von Sydow?

Som altid, når jeg læser de elskede
klassikere i bearbejdet form, sidder
jeg med bævende hjerte og frygter,
at magien er forduftet. Men det er
lykkedes Torben Pedersen at
viderebringe essensen i sagaen.

Måske er det filmatiseringen, der har
dannet grundlag for den bearbejde-
de udgave, for det er billederne med
de ovennævnte skuespillere, der
blev kaldt frem, da jeg læste saga-
en, hvor man følger lille Annas slidte
lædersko fra Korpamoen, over
Atlanterhavet, gennem det halve
Amerika og frem til Khi-Chi-Saga-
søen i Minnesota. Det er den barske
historie om den stolte bonde, der må
give op over for dårligt høstudbytte
fra den magre, stenede jord, og må
flygte til det nye land, hvor alt er
fremmed og farligt. Det er historien
om at bevare livsviljen trods sult og
armod og den altfortærende store
sorg over at miste et barn.

Hvordan kan vi bruge sagaen i un-
dervisningsøjemed? Sagaen kan

selvfølgelig læses som frilæsnings-
bog, og den kan læses i forbindelse
med modultestene. Målgruppe: Du2
fra modul 5 og Du3 fra modul 3 og 4.

Men der er så meget oplagt under-
visningsmateriale deri, at man med
stor fordel også kan anvende saga-
en som debatoplæg og oplæg til
emnearbejde. Mange af de vanske-
ligheder sagaens personer møder,
har vore kursister selv følt på deres
krop og sjæl: 

Identitetstab: Hjemme på Korpa-
moen ejede vi jorden, vi var bøn-
der, folk på egnen vidste, hvad vi
stod for. Nu er vi ingenting, som
ringeagtede, uvirksomme vagabon-
der (under rejsen). 

Det manglende sprog: Man kan
aldrig få udtrykt, hvad man egentlig
mener, og derfor bliver man betrag-
tet som et dumt, umælende fæ. 

Det anderledes klima og det
ukendte land i øvrigt: Man bliver
bange for ”de indfødte” og deres
underlige skikke. 

Det manglende netværk: Hvem i
det nye land kan man vende sig til,
når man mangler hjælp til stort og
småt. Denne følelse af fortabthed
forstærkes af savnet af den del af
familien, man lod tilbage i hjemlan-
det. 

Alle disse prøvelser, og flere til,
oplevede Karl Oskar og hans fami-

lie, og dem oplever vore kursister
som indvandrere i Danmark og i
særdeleshed som flygtninge. Og
prøvelserne skal opvejes af ”tilbud-
det” om en ny chance: Karl Oskars
drøm om at blive så driftig en land-
mand, at han kan spare penge nok
sammen til at købe Korpamoen til-
bage til søsteren/familien. Vore nye
medborgeres drøm om et liv i et
trygt samfund, frie for forfølgelse og
undertrykkelse. Jeg vil ikke her ind-
lade mig på at kommentere de sid-
dende lovgiveres forsøg på at for-
hindre flygtninge i særdeleshed og
alle udlændinge i almindelighed i at
slå sig ned i Danmark.

Mine kursister skal læse sagaen.
De skal genkende deres egen his-
torie. De skal trøstes af den: (Hvis
du ikke giver op, så lykkes det for
dig en dag), og de skal sparkes af
den: (Du er hverken den eneste el-
ler den første. De fattige eller de
anderledes tænkende har altid væ-
ret på vandring mod et bedre liv).
Og nu skal jeg på biblioteket og
låne den ”rigtige” udgave!
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