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Efter fire års sømandsliv bliver Aksel reddet fra skibsforlis og vender hjem. Hjemkomsten konfronterer ham
med et ondt – og falsk – rygte, som får indflydelse på resten af hans liv.

Over på solsiden:
Historien om livet omkring 1930 på to smålandske gårde, der ligger på hver sin side af en dyb sø omgivet af

mørk fyreskov og lyse birketræer.

Jeg vil sejre:
Romanen skildrer Asta Vilstrups kamp for den gymnastikhøjskole hun leder, og for sine principper og idealer.

Men på samme måde kæmper hun også sin kamp med sig selv og sit eget sind.

Værkets persontegning og sprogbrug er ikke udtryk for forlagets holdninger. Værket er udgivet som et
historisk dokument, der beskriver sin samtids menneskeopfattelse.

Erik Bertelsen (1898-1969) debuterede som forfatter i 1921, mens han ernærede sig som fabriksarbejder efter
at have opgivet en læreruddannelse. Fiskermiljøet og den vestjyske hjemstavn danner baggrund for næsten
alle hans romaner. Bertelsens folkelivsskildringer hørte i mange år til den mest efterspurgte litteratur på

bibliotekerne.
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