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EDITORS’	PREFACE	
	

Welcome	 to	 the	 inaugural	 volume	 of	 The	 Swan’s	 Egg:	 A	 Student	 Journal	 of	 Hans	 Christian	

Andersen	Studies!	We	are	pleased	 to	share	with	you	 the	contributions	of	emerging	Andersen	

scholars	 in	 English	 and	 in	 Danish.	 As	 our	 title	 suggests,	 our	 goal	 is	 to	 create	 a	 space	where	

students	of	Andersen	 (at	 the	BA,	MA,	or	PhD	 level)	are	able	 to	present	 their	 research	on	the	

Danish	fairytale	author,	even	if	this	work	is	still	only	in	embryo.	

Our	first	article	in	this	volume	is	by	Engelberta	Yue,	who	is	a	BA	student	at	the	University	

of	 California,	 Berkeley.	 Entitled	 “Disneyfication	 is	 Fairytale	 Secularization	 for	 Mass	

Commercialization,”	 this	 concise,	 impassioned,	 and	 polemical	 piece	 interrogates	 the	 venal	

motives	behind	 the	Disney	adaptation	machine,	particularly	 in	 the	examples	of	 the	animated	

films	The	Little	Mermaid	and	Frozen.	According	to	Yue,	when	a	fairytale	like	“Den	lille	Havfrue”	

or	 “Snedronningen”	 is	 taken	 over	 by	 Disney,	 the	 media	 company	 extracts	 and	 discards	 the	

spiritual	core	of	the	story,	as	this	content	is	largely	unpalatable	to	the	American	box-office.	

Elaine	Morton,	who	 recently	 received	her	 PhD	 from	York	University	 in	Ontario,	 is	 the	

second	author	in	this	volume.	In	her	“Emotionally	Ever	After:	An	Examination	of	Socio-Emotional	

Spaces	in	Hans	Christian	Andersen’s	‘The	Little	Mermaid’	and	Its	Adaptations,”	Morton	carefully	

investigates	 the	 gender	 politics	 of	 not	 only	 the	 1837	 tale	 but	 also	 two	 of	 its	 more	 notable	

cinematic	retellings.	

The	Danish	contributions	to	this	volume	were	written	by	students	in	the	literary	studies	

program	at	 the	University	of	 Southern	Denmark,	who,	 in	 the	 fall	 of	2020,	participated	 in	 the	

course	“Literary	Authorship:	H.	C.	Andersen.”	The	course	was	taught	by	Torsten	Bøgh	Thomsen,	

who	is	an	assistant	professor	at	the	H.	C.	Andersen	Centre,	which	is	located	at	the	University	of	

Southern	Denmark.	The	different	angles	of	Andersen’s	authorship	that	these	five	contributions	

represent	reflect	the	thematic	and	methodological	variation	at	the	root	of	the	course.	

Thus,	C.	Birkshøj	proceeds	historically	in	the	article	“Andersen	i	sin	kontekst:	‘Nattergalen’	

og	orientalisme,”	reading	Andersen’s	famous	fairytale	“The	Nightingale”	in	relation	to	its	political,	

literary-	and	cultural-historical	age.	With	a	point	of	departure	 in	Professor	Elisabeth	Oxfeldt’s	

definition	of	Nordic	Orientalism,	Birkshøj	undertakes	an	analysis	of	the	fairytale’s	construction	of	

Asia	 and	 discusses	 how	Andersen	 uses	 “the	 oriental”	 to	 reflect	 on	 the	 relation	 between	 the	
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artificial	and	the	natural,	as	well	as	on	how	this	leads	into	broader	political	debates	concerning	

the	 relationship	 between	monarchy	 and	 democracy,	which	were	 particularly	 pressing	 at	 this	

point	in	time.	

This	 historical	 perspective	 is	 also	 central	 in	 Ida	Marie	 Christensen’s	 article	 “Udødelig	

eventyrlyst.”	Christensen	brings	in	a	biographical	dimension	to	the	contextualizing	perspective	in	

order	to	discuss	how	Andersen,	in	the	1850s	and	1860s,	was	inspired	by	the	natural	scientist	H.	

C.	Ørsted’s	philosophy	of	nature	to	take	up	a	subject	in	his	works	that	was	especially	explosive	at	

the	time:	the	relationship	between	religion	and	natural	science.	Through	an	analytical	dive	into	

the	authorship’s	later	texts,	Christensen	shows	how	Andersen	extends	Ørsted’s	points	in	a	poetic	

and	poetological	direction,	attempting	to	build	a	bridge	across	the	cleft	between	faith	and	science	

that	marks	the	second	half	of	the	nineteenth	century	in	Denmark.	

In	the	article	“‘Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren’:	Social	kritik	i	H.C.	Andersens	eventyr,”	

Isabella	Liv	Jerrebo	takes	as	her	point	of	departure	a	genre-theoretical	discussion	concerning	the	

genre	of	the	fairytale.	Jerrebo	explains	how	H.	C.	Andersen,	in	his	Kunstmärchen,	draws	in	part	

on	the	folktale	tradition	and	in	part	develops	his	own	independent	subgenre:	the	thing-fairytale.	

Jerrebo	uses	this	tripartite	structure	to	analyze	a	special	potential	for	social	criticism	in	the	thing-

fairytales,	which	is	exemplified	by	“The	Shepherdess	and	the	Chimneysweep,”	as	it	makes	a	harsh	

critique	of	nineteenth-century	bourgeois	Biedermeier	culture.	

The	 characteristically	Andersenian	 is	 in	 focus	with	Cathrine	Emma	Cortes,	who,	 in	 the	

article	“Et	eventyrligt	kunstsyn:	Uafgørlighed	i	H.C.	Andersens	forfatterskab,”	decides	to	encircle	

the	poetic	behind	the	ambivalence	and	interpretive	openness	that	is	characteristic	of	Andersen’s	

texts.	With	a	point	of	departure	 in	analyses	of	 “The	Little	Mermaid”	and	“The	Snow	Queen,”	

Cortes	 zooms	 in	 on	 passages	 in	 the	 famous	 fairytales	 that	 contain	 paradoxes	 or	 in	 another	

manner	evade	an	exhaustive	interpretation.	With	reference	to	Friedrich	Schlegel’s	understanding	

of	 romantic	 irony,	 and	 by	 putting	 into	 perspective	 the	 poetological	 text	 “The	 Muse	 of	 the	

Twentieth	Century,”	ambivalence	is	determined	as	a—if	not	the—defining	feature	of	Andersen’s	

authorship.	

In	the	article	“H.C.	Andersens	kvinder:	Misogyni	eller	protofeminisme	i	‘Den	lille	Havfrue’	

og	 ‘De	 røde	 Sko,’”	 Simone	 Bjørkmann	 Bertelsen	 casts	 a	 topical	 and	 critical	 glance	 on	 H.	 C.	
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Andersen’s	representations	of	women.	With	Dag	Heede’s	research	into	the	authorship’s	gender	

politics	as	a	point	of	departure,	Bertelsen	undertakes	a	close-reading	of	the	two	fairytales,	which	

leads	in	part	to	a	discussion	of	the	misogynistic	and	proto-feministic	dimensions	of	Andersen’s	

representation	of	women,	 and	 in	part	 to	 a	discussion	of	 contemporary	 research	 in	Andersen	

Studies.	

When	one,	like	these	students,	learns	that	they	shall	be	working	with	Andersen	research,	

it	is	perhaps	easy	to	be	intimidated	by	the	extensive	research	tradition	found	in	this	area.	Perhaps	

one	 imagines	that	one	should	write	papers	that	mainly	consist	of	 long,	dutiful	outlines	of	 the	

state	of	the	art.	One	of	the	purposes	of	The	Swan’s	Egg	is	to	show	that	this	does	not	need	to	be	

the	case.	The	articles	in	this	volume	are	examples	of	how	the	sharp,	bounded	investigation—in	

which	 one	 zooms	 in	 on	 a	 specific	 theme,	 lays	 out	 a	 certain	 angle,	 or	 uses	 a	 particular	

methodology—yields	new	insights	that	not	only	show	the	writers’	outstanding	powers	to	think	

through	creative	problems,	but	are	also	a	testimony	to	the	scope	and	relevance	of	Andersen’s	

authorship,	which,	in	spite	of	being	old,	is	eternally	young.	

	

Enjoy!	

	

Troy	Wellington	Smith,	Torsten	Bøgh	Thomsen,	and	Anne	Klara	Bom		
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REDAKTIONENS	FORORD	
	
Velkommen	til	det	første	bind	af	The	Swan’s	Egg:	A	Student	Journal	of	Hans	Christian	Andersen	

Studies!	Det	er	os	en	glæde	at	kunne	dele	bidrag	fra	nye	andersenforskere	på	dansk	og	engelsk.	

Som	vores	titel	antyder,	er	det	vores	mål	at	skabe	et	forum,	hvor	studerende,	der	arbejder	med	

Andersen	 (på	 BA,	 MA	 eller	 ph.d.-niveau),	 kan	 præsentere	 deres	 forskning	 om	 den	 danske	

eventyrforfatter,	også	selvom	den	stadig	er	i	kimform.	

Vores	første	artikel	i	dette	bind	er	af	Engelberta	Yue,	der	er	BA-studerende	ved	University	

of	 California,	 Berkeley.	 Under	 titlen	 ”Disneyfication	 is	 Fairytale	 Secularization	 for	 Mass	

Commercialization”	 undersøger	 denne	 koncise,	 passionerede	 og	 polemiske	 artikel	 de	

kommercielle	 motiver	 bag	 Disneys	 adaptationsmaskineri	 med	 særligt	 fokus	 på	

animationsfilmene	The	Little	Mermaid	og	Frozen.	Når	et	eventyr	som	”Den	 lille	Havfrue”	eller	

”Snedronningen”	 overtages	 af	 Disney,	 trækker	medievirksomheden,	 ifølge	 Yue,	 den	 åndelige	

kerne	i	fortællingen	ud	og	kasserer	den,	da	dette	aspekt	vurderes	utiltalende	for	et	amerikansk	

publikum.	

	 Elaine	Morton,	der	for	nylig	modtog	ph.d.-graden	fra	York	Universitet	i	Ontario,	er	den	

anden	 forfatter	 i	 dette	 bind.	 I	 artiklen	 ”Emotionally	 Ever	 After:	 An	 Examination	 of	 Socio-

Emotional	 Spaces	 in	 Hans	 Christian	 Andersen’s	 ’The	 Little	 Mermaid’	 and	 Its	 Adaptations”	

foretager	Morton	en	omhyggelig	undersøgelse	af	de	kønspolitiske	aspekter	af	ikke	blot	eventyret	

fra	1837,	men	også	to	af	dets	mere	bemærkelsesværdige	filmadaptationer.	

De	 danske	 bidrag	 i	 dette	 bind	 er	 skrevet	 af	 studerende	 fra	 Litteraturvidenskab	 ved	

Syddansk	 Universitet,	 som	 i	 efteråret	 2020	 deltog	 i	 kurset	 ”Litterært	 forfatterskab:	 H.C.	

Andersen”.	Kurset	blev	undervist	af	Torsten	Bøgh	Thomsen,	der	er	adjunkt	ved	H.C.	Andersen	

Centret,	som	ligeledes	er	placeret	på	Syddansk	Universitet.	De	forskellige	vinkler	på	Andersens	

forfatterskab,	 som	 de	 fem	 bidrag	 repræsenterer,	 reflekterer	 den	 tematiske	 og	 metodiske	

variation,	der	lå	til	grund	for	kurset.	

Således	går	C.	Birkshøj	i	artiklen	”Andersen	i	sin	kontekst:	’Nattergalen’	og	orientalisme”	

historisk	til	værks	og	læser	Andersens	kendte	eventyr	”Nattergalen”	i	forhold	til	dets	politiske,	

litteratur-	og	kulturhistoriske	samtid.	Med	udgangspunkt	i	professor	Elisabeth	Oxfeldts	definition	
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af	den	nordiske	orientalisme	foretager	Birkshøj	en	analyse	af	eventyrets	konstruktion	af	Orienten	

og	 diskuterer,	 hvordan	Andersen	 bruger	 det	 orientalske	 til	 at	 overveje	 forholdet	mellem	det	

kunstige	og	naturlige,	 samt	hvordan	dette	 fører	 videre	 i	bredere	politiske	debatter	angående	

forholdet	mellem	monarki	og	demokrati,	som	var	særligt	presserende	på	dette	tidspunkt.	

Det	 historiske	 perspektiv	 er	 også	 centralt	 i	 Ida	 Marie	 Christensens	 artikel	 ”Udødelig	

eventyrlyst”.	Christensen	inddrager	en	biografisk	dimension	i	det	kontekstualiserende	perspektiv	

for	at	diskutere,	hvordan	Andersen	i	1850’erne	og	60’erne	lader	sig	inspirere	af	naturforskeren	

H.C.	Ørsteds	naturfilosofi	for	at	tage	et	i	samtiden	særdeles	sprængfarligt	emne	op	i	sine	værker:	

forholdet	 mellem	 religion	 og	 naturvidenskab.	 Gennem	 analytiske	 nedslag	 i	 forfatterskabets	

senere	tekster	viser	Christensen,	hvordan	Andersen	viderefører	Ørsteds	pointer	i	en	poetisk	og	

poetologisk	retning	og	samtidig	forsøger	at	bygge	bro	over	den	kløft	mellem	tro	og	videnskab,	

der	prægede	sidste	halvdel	af	1800-tallet	i	Danmark.	

Isabella	Liv	Jerrebo	tager	i	sin	artikel	”’Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren’:	Social	kritik	i	H.C.	

Andersens	 eventyr”	 udgangspunkt	 i	 en	 genreteoretisk	 diskussion	 angående	 eventyrgenren.	

Jerrebo	 forklarer,	 hvordan	 H.C.	 Andersen	 i	 sine	 kunsteventyr	 dels	 trækker	 på	

folkeeventyrtraditionen	dels	videreudvikler	sin	egen	selvstændige	undergenre:	tingseventyrene.	

Denne	 tredeling	 anvender	 Jerrebo	 til	 at	 fremanalysere	 et	 særligt	 potentiale	 til	 social	 kritik	 i	

tingseventyrene,	 hvilket	 eksemplificeres	 i	 analyser	 af	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”,	 der,	

lyder	argumentet,	skaber	en	kras	kritik	af	1800-tallets	borgerlige	biedermeierkultur.	

Det	 særligt	 andersenske	 er	 i	 fokus	 hos	 Cathrine	 Emma	 Cortes,	 der	 med	 artiklen	 ”Et	

eventyrligt	 kunstsyn:	Uafgørlighed	 i	H.C.	Andersens	 forfatterskab”	 sætter	 sig	 for	 at	 indkredse	

poetikken	bag	den	ambivalens	og	fortolkningsmæssige	åbenhed,	der	præger	Andersens	tekster.	

Med	udgangspunkt	i	analyser	af	”Den	lille	Havfrue”	og	”Sneedronningen”	zoomer	Cortes	ind	på	

passager	og	tekststykker	 i	de	kendte	eventyr,	der	rummer	paradoksaliteter	eller	på	anden	vis	

unddrager	sig	udtømmende	fortolkning.	Med	reference	til	Schlegels	forståelse	af	romantisk	ironi	

og	 perspektivering	 til	 den	 poetologiske	 tekst	 ”Det	 nye	 Aarhundredes	 Musa”	 bestemmes	

ambivalensen	som	et	–	hvis	ikke	dét	–	definerende	træk	ved	Andersens	forfatterskab.	

I	artiklen	”H.C.	Andersens	kvinder:	Misogyni	eller	protofeminisme	i	’Den	lille	Havfrue’	og	

’De	 røde	 Sko’”	 kaster	 Simone	 Bjørkmann	 Bertelsen	 et	 aktualiserende	 og	 kritisk	 blik	 på	 H.C.	
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Andersens	repræsentation	af	kvinder.	Med	udgangspunkt	i	Dag	Heedes	kønspolitiske	forskning	i	

forfatterskabet	 foretager	 Bertelsen	 nærlæsninger	 af	 de	 to	 eventyr,	 hvilket	 dels	 fører	 til	 en	

diskussion	 af	 de	misogyne	 og	 protofeministiske	 dimensioner	 af	 Andersens	 repræsentation	 af	

kvinder,	dels	leder	til	en	diskussion	af	nyere	forskning	inden	for	Andersen	Studier.	

Når	man	som	studerende	får	at	vide,	at	man	skal	arbejde	med	andersenforskning	er	det	

måske	 let	 at	 lade	 sig	 intimidere	 af	 den	 omfangsrige	 forskningstradition,	 der	 findes	 på	 dette	

område.	 Måske	 forestiller	 man	 sig	 at	 skulle	 skrive	 opgaver,	 der	 fortrinsvis	 består	 af	 lange	

pligtskyldige	opridsninger	af	state	of	the	art.	En	af	hensigterne	med	The	Swan’s	Egg	er	at	vise,	at	

dette	 ikke	behøver	at	være	tilfældet.	Som	artiklerne	 i	dette	bind	er	eksempler	på,	så	kan	den	

skarpt	 afgrænsede	 undersøgelse,	 hvor	 man	 zoomer	 ind	 på	 et	 specifikt	 tema,	 anlægger	 en	

bestemt	 vinkel	 eller	 bruger	 et	 særligt	 metodisk	 greb,	 give	 nye	 indsigter,	 der	 ikke	 bare	 viser	

skribenternes	 fremragende	 evner	 til	 at	 udtænke	 kreative	 problemstillinger,	 men	 også	 er	

vidnesbyrd	om	spændvidden	og	relevansen	i	et	forfatterskab,	der,	på	trods	af	at	det	er	gammelt,	

er	evigt	ungt.	

	

God	fornøjelse!	

	

Troy	Wellington	Smith,	Torsten	Bøgh	Thomsen	&	Anne	Klara	Bom	
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DISNEYFICATION	IS	FAIRYTALE	SECULARIZATION	FOR	MASS	COMMERCIALIZATION	
	

Engelberta	Yue	
BA	Student,	University	of	California,	Berkeley	

	
	

There	 is	perhaps	nothing	more	telling	of	American	culture	and	values	than	that	of	the	Disney	

brand.	 Coined	 by	 Peter	 K.	 Fallon	 of	 New	 York	 University,	 Disneyfication	 describes	 the	

commercialized	“transformation	(as	of	something	real	or	unsettling)	into	carefully	controlled	and	

safe	 entertainment	 or	 an	 environment	with	 similar	 qualities.”1	 So	 prominent	 is	 the	 effect	 of	

Disneyfication	 that	 modern	 consumption	 of	 fairytales	 in	 the	 United	 States	 has	 long	 been	

dominated	by	the	“Disney	version"	of	existing	stories	and	characters,	many	of	them	superficially	

rewritten	to	suit	American	tastes,	norms,	and	values	for	maximum	market	capitalization.	

									 In	this	essay,	I	will	explore	the	Disneyfication	of	Hans	Christian	Andersen	by	focusing	on	

the	 adaptation	 of	 two	 of	 his	 original	 tales—“Den	 lille	 Havfrue”	 (The	 Little	 Mermaid)	 and	

“Snedronningen”	 (The	Snow	Queen)—and	explain	how	Disney's	 transformation	of	Andersen's	

work	reflects	the	underlying	secular	culture	of	the	United	States	and	its	affinity	for	appropriation.	

Specifically,	I	find	that	the	Disneyfication	of	both	The	Little	Mermaid	(1989)	and	Frozen	(2013)	

follow	the	process	of	rewriting	original	characters,	conflicts,	and	themes	to	satisfy	the	economic	

demand	and	preference	of	universal	appeal	in	the	American	market	and	mass	commercialization.	

In	simpler	words,	fairytales	are	being	rewritten	in	the	interest	of	mass	appeal,	which	in	turn	is	

largely	motivated	by	economic	demand	and	the	push	for	Hollywood	commercial	success.	

									 Perhaps	 the	 best	 example	 of	 Disneyfication	 in	 Andersen's	 fairytales	 is	 the	 blatant	

secularization	of	his	work.	First	and	foremost,	let	us	consider	the	differing	motives	behind	each	

version's	 mermaid,	 and	 their	 yearning	 to	 come	 ashore.	 In	 the	 original	 Andersen	 tale,	 the	

protagonist	 is	 the	 epitome	 of	 traditional	 religious	 piety.	 She	 is	 driven	 by	 the	 desire	 for	 an	

immortal	soul	and	eternal	life;	both	of	which	can	only	be	obtained	as	a	human	being.	In	her	own	

words,	Andersen's	mermaid	says,	“I	would	give	gladly	all	the	hundreds	of	years	that	I	have	to	

																																																								
1.	Merriam-Webster,	s.v.	“Disneyfication,”	accessed	September	19,	2021,	https://www.merriam-

webster.com/dictionary/Disneyfication#h1.		
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live,	to	be	a	human	being	only	for	one	day,	and	to	have	the	hope	of	knowing	the	happiness	of	

that	glorious	world	above	the	stars.”2		On	the	other	hand,	Disney's	Princess	Ariel	is	the	true	ne	

plus	ultra	of	what	Mortensen	calls	the	“siren	in	reverse.”3		She	has	a	materialistic	obsession	with	

human	“gadgets	and	gizmos,	[...]	whozits	and	whatzits”	and	is	simultaneously	seduced	by	both	a	

romantic	interest	in	Prince	Eric	as	well	as	a	desire	to	“be	where	the	people	are.”4	The	erasure	of	

religious	subtext	 in	Ariel's	motive	ostensibly	eradicates	 the	Christian	 influence	of	Andersen	 in	

favor	of	creating	a	more	universal,	and	thus	relatable,	protagonist	tailored	to	the	domestic	and	

largely	secular	(American)	box	office.5	Not	everyone	can	understand	religious	piety	as	a	motive	

like	the	Christian	Danes	of	the	nineteenth	century,	but	the	fascination	with	a	fairytale	love	and	

material	want	is	a	language	that	Americans	speak	well.	

									 Likewise,	faith	takes	on	a	different	form	in	Frozen,	Disney's	adaptation	of	Andersen's	“The	

Snow	Queen.”	 In	 the	 original	 tale,	 Gerda	must	 rescue	 her	 childhood	 friend,	 Kay,	 after	 he	 is	

kidnapped	by	the	Snow	Queen	(who	plays	a	rather	minimal	role	despite	being	the	eponymous	

character).	Throughout	her	journey,	Gerda	continuously	relies	on	her	Christian	faith,	and	it	is	only	

after	she	sings,	“Roses	bloom	and	cease	to	be,	but	we	shall	the	Christ-child	see,”	does	Kay	break	

free	from	the	devil's	glass	blinding	his	eyes	and	hardening	his	heart.6	In	typical	Andersen	fashion,	

while	it	is	quite	clear	in	the	context	of	“The	Snow	Queen”	that	Christian	faith	“was	a	magic	wand	

that	could	appear	at	any	time”	to	save	the	day,	religion	plays	no	role	 in	Disney's	adaptation.7	

Rather,	Gerda's	act	of	faith	is	rewritten	as	“an	act	of	true	love”	–	a	telltale	motif	of	resolution	

																																																								
2.	“The	Little	Mermaid,”	in	Hans	Christian	Andersen:	The	Complete	Fairy	Tales	and	Stories	(Book	House,	2016),	

75.	
3.	According	to	Mortensen,	instead	of	seducing	human	beings,	the	siren	in	reverse	wishes	to	live	as	one	

herself—and	thus	is	seduced	by	them.	Finn	Hauberg	Mortensen,	“The	Little	Mermaid:	Icon	and	Disneyfication,”	
Scandinavian	Studies	80,	no.	4	(2008):	451.		

4.	The	Little	Mermaid,	directed	by	Ron	Clements	and	John	Musker,	video,	15:50,	16:30, 
	https://www.disneyplus.com/video/eef030e8-70da-41cb-8132-fe7a66946855.  

5.	Success!	The	1989	debut	of	Disney's	The	Little	Mermaid	made	a	splash	in	theatres	worldwide	and	garnered	
$84	million	in	the	U.S.	box	office	alone.	Frozen	made	$400	million	domestically.	Eric	Diaz,	“How	the	Little	Mermaid	
Helped	Save	Disney	Animation,”	Nerdlist,	November	16,	2019,	https://nerdist.com/article/the-little-mermaid-
anniversary-walt-disney-studios-animation/;	Brett	Malec,	“Frozen	Becomes	5th	Highest-Grossing	Film	Ever!	Find	
Out	How	Much	Money	It’s	Made,”	E,	May	27,	2014,	https://www.eonline.com/news/545662/frozen-becomes-5th-
highest-grossing-film-ever-find-out-how-much-money-it-s-made.	

6.	“The	Snow	Queen,”	in	Andersen:	The	Complete	Fairy	Tales	and	Stories,	304.		
7.	Jens	Andersen,	Hans	Christian	Andersen:	A	New	Life,	trans.	Tiina	Nunnally	(New	York:	Overlook	Duckworth,	

2005),	246–47.	
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typical	with	Disneyfication	–	between	Anna	and	Elsa,	sisters	and	protagonists	alike.	By	replacing	

the	element	of	Evangelical	Lutheran	faith	with	the	universal	understanding	of	love,	the	Disney	

version	 rejects	 a	 core	 tenet	 at	 the	 heart	 of	 Andersen's	writings.	 Instead,	 the	 transformation	

reflects	the	American	belief	–	not	in	the	divine	–	but	in	the	power	of	idealism,	individual	strength,	

and	true	love	once	again.	In	this	way,	Disney	participates	in	the	simplistic	decontextualization	of	

Golden	Age	Danish	culture	and	religion	to	create	a	thematic	tale	broad	enough	to	be	understood	

by	many,	yet	innately	American	in	its	values	and	marketization.	

									 But	why	is	secularization	through	Disneyfication	necessary	for	market	capitalization?	To	

answer	this	question,	we	must	consider	the	happily	ever	after.	I	would	argue	that	in	Andersen's	

fairytales,	 there	are	no	happily	ever	afters,	 there	 is	only	salvation.	This	notion	 is	most	clearly	

exemplified	in	the	original	conclusion	to	The	Little	Mermaid.	After	failing	to	marry	the	prince,	the	

mermaid	refuses	to	kill	him	in	exchange	for	a	soul	and	chooses	 instead	to	jump	to	her	death.	

However,	instead	of	dissolving	into	foam,	the	mermaid	is	turned	into	a	Daughter	of	the	Air	and	

given	 a	 chance	 to	 complete	 good	deeds	 for	 300	 years	 to	 gain	 a	 soul	 and	 enter	 heaven.	 This	

spiritual	transformation,	while	ingeniously	 illustrative	of	Christian	revelation	through	salvation	

(and	quite	common	for	those	who	are	familiar	with	Andersen),	plays	no	role	 in	Disney's	mass	

commercialization	of	folklore	and	fairytales,	as	it	disregards	the	value	of	American	optimism	and	

introduces	 religious	 undertones	 that	 may	 distance	 certain	 segments	 of	 the	 consumer	 base.	

Instead,	Disney's	version	opts	to	conclude	in	fanfare	and	celebration	as	Ariel	reclaims	her	voice	

and	marries	the	prince.	In	typical	Disney	fashion,	there	is	a	happily	ever	after,	and	that	is	all	the	

viewers	want.	

									 I	conclude	that	the	act	of	secularization	within	Disneyfication	is	American	capitalism	at	

its	finest.	In	commercializing	both	Den	Lille	Havfrue	and	Snedronningen	for	universal	appeal,	

Disney	has	essentially	stripped	the	stories	and	characters	of	their	Danish	origins	and	Andersen's	

intended	influence.8	What	children	see	today	is	not	Andersen's	mermaid	nor	his	Snow	Queen.	

Rather	it	is	a	mermaid	of	American	reimagination,	and	a	sea-turned-cash	cow	appropriated	for	

																																																								
8.	In	1837,	prior	to	the	reformation	of	the	monarchy,	non-Christian	presence	in	Denmark	was	largely	

nonexistent.	By	law,	and	up	through	the	mid	19th	Century,	people	had	to	be	Lutheran	(unless	they	had	special	
permission).	“Danmarks	befolkningsudvikling	1769–2015,”	Danmarkshistorien,	Aarhus	Universitet,	accessed	
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domestic	and	global	consumption.	The	Disneyfication	of	folklore	via	secularization	 is	“without	

regard	for	its	anthropological,	spiritual,	or	psychological	truths,”	says	Frances	Sayers.9	Yet	still,	

for	today's	children,	Ariel	is	the	Little	Mermaid	just	as	much	as	Elsa	is	the	Snow	Queen.	So,	do	as	

the	Danes	and	“Forget	Andersen.”10		He	is	unrecognizable	in	Disney	anyway.	

	

																																																								
September	10,	2021,	https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danmarks-
befolkningsudvikling.	

9.	Frances	Clarke	Sayers,	“Walt	Disney	Accused,”	interview	with	by	Charles	M.	Weisenberg,	Horn	Book	
Magazine,	December	7,	1965,	https://www.hbook.com/?detailStory=walt-disney-accused-vhe.	

10.	Disney's	The	Little	Mermaid	was	released	in	Denmark	in	November	1990	to	lukewarm	reviews,	and	
“Danish	newspaper	critics,”	according	to	Chantel	Tattoli,	“advised	readers	to	forget	Andersen	and	enjoy	the	film	on	
its	own.”	Chantel	Tattoli,	“Disney’s	Animated	Zombies:	How	Classic	Stories	Are	Lost	in	Reinvention,”	Salon,	May	14,	
2014,	
https://www.salon.com/2014/05/02/disneys_animated_zombies_how_classic_stories_are_lost_in_reinvention/.	
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 EMOTIONALLY	EVER	AFTER	
AN	EXAMINATION	OF	SOCIO-EMOTIONAL	SPACES	IN	HANS	CHRISTIAN	ANDERSEN’S	“THE	LITTLE	

MERMAID”	AND	ITS	ADAPTATIONS	
	

Elaine	Morton	
PhD,	York	University	

	
	

Fairytales	are	endearing	and	hold	a	powerful	attraction	for	a	wide	audience,	from	the	very	young	

to	the	very	old.	Classic	fairytales	such	as	“The	Little	Mermaid,”	“Beauty	and	the	Beast,”	and	“Snow	

White”	continue	to	resurface	and	be	reinterpreted	in	multiple	art-forms	of	popular	culture,	such	

as	television	shows,	theatre	productions,	movies,	Internet	memes,	video	games,	and	more.	While	

characters	from	classic	fairytales	have	been	appropriated	and	adapted	for	use	in	television	shows	

like	Once	Upon	a	Time	and	live-action	movies	like	Beauty	and	the	Beast,	fairytale	characters	also	

appear	 in	 new	 media	 online	 as	 demonstrated	 with	 the	 popularity	 of	 the	 YouTube	 video	

“Cinderella	vs.	Belle:	Princess	Rap	Battle”	which	parodies	the	princesses	and	their	stories,	and	

has	already	been	viewed	more	 than	61	million	 times	on	Whitney	Avalon’s	YouTube	channel.1	

Even	throughout	the	COVID-19	pandemic,	young	women	created	videos	of	themselves	dressed	

as	 the	 Disney	 princesses	 while	 participating	 in	 viral	 challenges	 such	 as	 #dontrush	 and	

#passthebrush.	

One	of	the	most	endearing	fairytales	is	Hans	Christian	Andersen’s	“The	Little	Mermaid,”	

which	was	 first	 published	 in	 1837.	 Several	 adaptations	 have	 been	 spun	 off	 the	 tale	 since	 its	

creation,	including	Disney’s	1989	animated	film	The	Little	Mermaid	and	several	straight-to-video	

animated	 films,	Harris	 and	Bouchard’s	 live-action	 2018	 film	The	 Little	Mermaid,	 and	 finally	 a	

forthcoming	 live-action	 remake	produced	by	Disney.	 This	paper	 focuses	on	 the	most	notable	

adaptations	of	Andersen’s	formative	text,	Disney’s	1989	animated	film	and	Harris	and	Bouchard’s	

2018	live-action	film,	in	order	to	question	what	socio-emotional	spaces	female	characters	inhabit	

and	 how	 archetypal	 feminine	 and	masculine	 polarities	 serve	 to	 circumscribe	 socio-emotional	

                                                        
1.	Sarah	Michelle	Gellar	and	Whitney	Avalon,	“CINDERELLA	vs	BELLE:	Princess	Rap	Battle,”	produced	by	

Whitney	Avalon,	March	11,	2015,	video,	https://youtu.be/VeZXQf77hhk.	
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spaces.	

	

History	

To	begin,	in	Harris	and	Bouchard’s	2018	live-action	film	The	Little	Mermaid,	a	journalist	named	

Cam	goes	on	a	journey	to	report	on	the	use	of	the	so-called	miracle	cure	“Mermaid	Water”	and	

sighs	as	he	says	to	his	ward	Elle,	“If	only	life	were	as	simple	as	a	made-up	fairytale.”2		Like	much	

of	Andersen’s	work,	“The	Little	Mermaid”	is	“considered	autobiographical,	an	expression	of	his	

lack	 of	 social	 acceptance	 in	 the	 aristocratic	 circles	 that	 offered	 him	 patronage,	 a	 personal	

narrative	of	the	pleasures	and	dangers	of	‘passing.’”3	His	life	was	not	simple,	nor	was	any	of	his	

work,	 least	of	all	“The	Little	Mermaid,”	and	his	 legacy	of	stories	clearly	reflects	his	 journey	of	

attempting	 to	move	 between	 the	 lowest	 and	 the	 highest	 of	 social	 classes.	 Furthermore,	 his	

fairytales’	 lack	of	 happy	endings—as	 in	 “The	 Little	Mermaid,”	 for	 example—could	 stem	 from	

Andersen’s	unsuccessful	attempts	at	heterosexual	relationships.	

Hans	 Christian	 Andersen	was	 born	 on	 April	 2,	 1805	 to	 a	 very	 poor	 family	 in	 Odense,	

Denmark.4	Growing	up	was	challenging	for	Andersen,	as	his	father	had	to	fight	for	two	years	in	

the	Danish	army	in	order	to	help	make	ends	meet.5	Andersen,	however,	became	interested	in	

theatre	and	art	as	a	young	child	when	his	parents	took	him	to	the	theatre,	which	sparked	his	

lifelong	love	of	writing.6		In	1816,	two	years	after	he	returned	from	fighting	abroad,	Andersen’s	

father	died,	and	his	mother	began	to	struggle	with	alcoholism.7	Andersen	was	often	tormented	

by	his	peers	as	potentially	being	insane	as	a	result	of	his	poor	upbringing	and	the	mental	health	

challenges	suffered	by	his	mother,	like	her	abuse	of	alcohol	as	a	maladaptive	coping	strategy,	and	

because	 his	 paternal	 grandfather	 was	 said	 to	 have	 become	 “mentally	 deranged.”8	 Many	 of	

                                                        
2.	The	Little	Mermaid,	directed	by	Chris	Bouchard	and	Blake	Harris,	video,	9:40,	

https://www.netflix.com/ca/title/80166319.	
3.	Laura	Sells,	“‘Where	do	the	mermaids	stand?’	Voice	and	Body	in	The	Little	Mermaid,”	in	From	Mouse	to	

Mermaid:	The	Politics	of	Film,	Gender,	and	Culture,	ed.	Elizabeth	Bell,	Lynda	Haas,	and	Laura	Sells	(Bloomington:	
Indiana	University	Press,	1995),	177.	

4.	Jack	Zipes,	When	Dreams	Came	True:	Classical	Fairy	Tales	and	their	Tradition	(New	York:	Routledge,	2007),	
110.	

5.	Zipes,	Classical	Fairy	Tales,	110.	
6.	Zipes,	Classical	Fairy	Tales,	111.	
7.	Zipes,	Classical	Fairy	Tales,	111.	
8.	“Family,”	The	Hans	Christian	Andersen	Centre,	Department	for	the	Study	of	Culture	at	the	SDU,	accessed	

July	25,	2021,	https://andersen.sdu.dk/liv/biografi/familie_e.html.	
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Andersen’s	 tales,	 such	 as	 “The	 Little	 Mermaid”	 and	 “The	 Ugly	 Duckling”	 (1843),	 reflect	 his	

difficulty	fitting	into	the	society	in	which	he	was	born.	The	struggle	to	find	love	outside	of	one’s	

social	class,	clearly	reflected	in	“The	Little	Mermaid,”	is	potentially	a	reflection	of	his	own	attempt	

to	find	love	outside	of	a	heterosexual	relationship,	as	he	felt	strong	attractions	toward	men,	and	

was	 in	 love	for	most	of	his	 life	with	Edvard	Collin,	the	son	of	one	of	his	patrons.9	 	Andersen’s	

diaries	and	letters	reveal	that	he	was	extremely	frustrated	at	not	being	able	to	fulfill	his	sexual	

desires,	and	Zipes	suggests	that	many	of	the	ailments	Andersen	suffered	(headaches,	paranoia,	

hypochondria,	etc.)	might	have	been	the	result	of	his	repressed	desires.10	

	

Social	Class	as	Socio-Emotional	Space	

Social	class	often	determines	the	socio-emotional	spaces	characters	inhabit,	and	yet	Harris	and	

Bouchard’s	 film	 presents	 social	 class	 in	 an	 uncomplicated	 manner.	 Although	 Elle	 does	 act	

somewhat	as	a	younger	sister	to	Elizabeth	(the	mermaid	in	Harris	and	Bouchard’s	text),	she	is	

similar	to	Elizabeth	in	comparison	to	the	divide	that	exists	between	the	dutiful	sisters	and	the	

Sea	Maid/Ariel	in	the	other	two	texts,	as	they	both	demonstrate	a	desire	for	independence	that	

their	sisters	do	not.	While	all	four	young	girls	desire	independence,	it	is	only	the	Sea	Maid	who,	

in	her	grandmother,	has	the	guidance	of	a	female	role	model	to	aid	her.	According	to	the	narrator	

of	Andersen’s	“The	Little	Mermaid,”	“She	made	her	old	grandmother	tell	her	all	she	knew	of	the	

ships	and	of	the	towns,	the	people	and	the	animals.”11	Both	Ariel	and	Elle	have	male	advisors:	

Ariel	has	male	friends	in	the	fish	Flounder	and	the	seagull	Scuttle,	along	with	her	guardian,	the	

crab	Sebastian,	and	Elle	has	Cam.	The	protagonists’	respective	places	in	the	family,	including	their	

relationships	 to	 their	 advisors,	 is	 a	 function	 of	 social	 class,	 in	 that	 Ariel’s	 support	 system	 is	

comprised	by	subservient	characters,	whereas	Elle	is	essentially	in	Cam’s	custody	as	a	result	of	

being	orphaned.	

Andersen’s	 story,	 coming	 as	 it	 does	 at	 the	 beginning	 of	 the	 Victorian	 era,	 is	 overtly	

religious	in	tone,	in	that	the	Sea	Maid	wishes	to	“give	gladly	all	the	hundreds	of	years	that	[she	

                                                        
9.	Zipes,	Classical	Fairy	Tales,	115.	
10.	Zipes,	Classical	Fairy	Tales,	115.	
11.	“The	Little	Mermaid,”	in	Fairy	Tales	from	Hans	Christian	Andersen:	A	Classic	Illustrated	Edition,	comp.	

Russell	Ash	and	Bernard	Higton	(London:	Pavilion,	1992),	64.	
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has]	to	live,	to	be	a	human	being	only	for	one	day,	and	to	have	the	hope	of	knowing	the	happiness	

of	that	glorious	world	above	the	stars,”12	rather	than	passing	into	seafoam,	as	is	natural	for	her	

kind.	It	is	important	to	note	that	an	immortal	soul	is	at	stake;	she	is	told	by	her	grandmother	that	

“unless	a	man	were	to	love	you	so	much	that	you	were	more	to	him	than	his	father	or	mother;	

and	if	all	his	thoughts	and	all	his	love	were	fixed	upon	you,	and	the	priest	placed	his	right	hand	in	

yours,	and	he	promised	to	be	true	to	you	here	and	hereafter,	then	his	soul	would	glide	into	your	

body	and	you	would	obtain	a	share	in	the	future	happiness	of	mankind.”13	Locke	makes	a	similar	

declaration	to	Elizabeth,	who	forms	a	contract	with	him	to	give	him	her	soul	for	one	wish:	for	legs	

so	that	she	can	go	to	the	surface	and	find	her	prince.	Upon	arriving	on	land,	however,	Elizabeth	

learns	that	the	prince	is	still	in	love	with	the	girl	who	appeared	after	he	was	washed	up	on	shore;	

accordingly,	Locke	collects	her	soul	and	“lock[s	her]	away,	ensuring	that	she	would	never	find	

true	love,	and	her	power	would	be	his—forever.”14	While	Ursula	keeps	Ariel’s	voice	in	a	seashell	

necklace,	Locke	keeps	Elizabeth’s	soul	in	a	phallic	vial.		This	is	one	of	the	major	departures	from	

Andersen’s	text,	as	even	when	Elizabeth	finds	love	on	the	surface	in	Cam,	Locke	does	not	release	

her,	and	thus	she	still	needs	the	assistance	of	Cam	and	others	to	release	her	from	his	magical	

grasp.	

The	socio-emotional	spaces	inhabited	by	these	women,	including	the	villainous	Sea	Witch	

and	Ursula,	 include	 isolation,	 lack	 of/yearning	 for	 independence,	 and	desire.	 Firstly,	 all	 three	

women	are	isolated	in	their	quest	to	become	human	in	order	to	win	the	love	of	a	prince.	The	Sea	

Maid	gives	up	her	loving	family,	including	her	extremely	supportive	grandmother,	in	the	hopes	

of	marrying	a	human	prince,	and	so	she	gives	her	voice	to	the	Sea	Witch	to	be	able	to	woo	the	

prince	as	a	human.	Although	she	eventually	sees	her	sisters,	grandmother,	and	father	again,	it	is	

from	quite	a	distance,	and	they	can	only	offer	support	by	waving.	According	to	Janet	Wasko,	Ariel	

“is	alienated	from	other	female	characters,	especially	her	sisters.	She	receives	advice	from	her	

male	companions,”15	and,	in	the	opening	scenes,	she	appears	with	her	sisters	only	to	go	missing	

from	them.	Lastly,	Elizabeth	is	completely	cut	off	from	her	underwater	life,	and	the	viewer	has	

                                                        
12.	“The	Little	Mermaid,”	in	Andersen,	78.	
13.	“The	Little	Mermaid,”	in	Andersen,	78.	
14.	The	Little	Mermaid,	directed	by	Harris	and	Bouchard,	2:53.	
15.	Janet	Wasko,	Understanding	Disney:	The	Manufacture	of	Fantasy	(Cambridge,	MA:	Blackwell,	2001),	135.	
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little	to	no	opportunity	to	see	what	that	looks	like	other	than	through	the	animation	at	the	start	

of	the	film.	She	is	completely	isolated	from	her	family	and	friends	until	she	returns	to	the	sea	at	

the	end.	Each	woman	is	further	isolated	through	the	physical	sacrifice	she	must	make	in	order	to	

charm	the	prince.	Hence,	writes	Laura	Sells,	“Autonomy	and	independence,	as	many	feminists	

have	recognized,	is	never	easy;	the	cost	for	participating	in	the	white	male	system	can	be	quite	

clear.”16	

In	great	contrast	 to	 the	protagonists,	 the	villains	 in	all	 three	 texts	are	made	out	 to	be	

physically	and	mentally	deformed.	In	Andersen’s	1837	text	and	Disney’s	1989	film,	the	Sea	Maid	

and	Ariel	both	travel	to	a	sorceress	whose	appearance	and	mind	are	repulsive,	as	Andersen’s	Sea	

Witch	 “allow[ed]	 a	 toad	 to	eat	 from	her	mouth…[and]	 called	 the	ugly	water-snakes	her	 little	

chickens,	and	allowed	them	to	crawl	all	over	her	bosom.”17	Ursula	squeezes	and	shoves	living	

creatures,	 a	 tongue,	 and	more	 into	 the	 concoction	 that	will	 give	 Ariel	 legs.	 Both	 antagonists	

urgently	 demand	 of	 the	 protagonists	 that	 they	 decide	 immediately	whether	 to	 give	 up	 their	

soul/voice.	 The	Sea	Witch	proclaims,	 “You	are	but	 just	 in	 time…for	after	 sunrise	 to-morrow	 I	

should	not	be	able	to	help	you	till	the	end	of	another	year.”18	Likewise,	Ursula	sings,	“I’m	a	very	

busy	woman	and	I	haven’t	got	all	day.”19	Both	girls	take	the	offer,	as	Elizabeth	does	from	Locke.	

The	Sea	Maid	and	Ariel	give	up	their	voices	as	payment,	whereas	Elizabeth	forfeits	her	soul,	which	

is	 kept	 by	 Locke	 in	 a	 box-shaped	 vial	 in	 the	 animated	 opening.	 In	 the	 live-action	 sequences,	

however,	 the	 vial	 is	 phallic.	 Andersen’s	 tale	 is	 arguably	 the	 most	 gruesome	 of	 the	 three	

narratives,	as	the	Sea	Witch	“cut[s]	off	the	mermaid’s	tongue.”20	On	the	other	hand,	Ariel’s	voice	

merely	trails	off	as	she	sings	in	the	Disney	adaptation.	Ursula	captures	the	voice	using	ghostly	

green	hands,	and	locks	it	in	her	shell	necklace.	Represented	as	a	white	light,	Elizabeth’s	soul	is	

removed	and	floats	into	the	vial	during	the	animated	short	that	opens	the	2018	film.	

In	the	1989	Disney	film,	Ursula	is	depicted	as	a	grotesque	woman,	unhinged	by	the	lack	

of	a	male	partner,	and	stuck	at	the	lowest	position	of	the	social	order	as	a	bottom-dweller.	Ursula	

                                                        
16.	Sells,	“Voice	and	Body,”	179.	
17.	“The	Little	Mermaid,”	in	Andersen,	80.	
18.	“The	Little	Mermaid,”	in	Andersen,	80–81.	
19.	The	Little	Mermaid,	directed	by	Ron	Clements	and	John	Musker,	video,	43:55,	

https://www.netflix.com/ca/title/80166319.	
20.	“The	Little	Mermaid,”	in	Andersen,	82.	
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eats	live	shrimp	and	wears	a	short	hairstyle	that	contrasts	with	the	luxuriously	long	hair	of	the	

other	female	characters.	On	her	massive	black	body	(which	is	different	not	only	because	of	its	

size	but	also	because	Ursula	is	half-octopus	while	the	rest	are	half-fish),	she	wears	a	very	low-cut	

dress	that	exposes	her	gigantic	breasts	(which	make	Ariel	recoil	as	they	bounce	during	Ursula’s	

song).	According	to	Sells,	this	is	an	intriguing	aspect	of	the	Disney	text,	as	Ursula	essentially	stages	

“a	camp	drag	show	about	being	a	woman	in	the	white	male	system,	beginning	‘backstage’	with	

hair	mousse	and	lipstick.	.	.	.	This	performance	is	a	masquerade,	a	drag	show	starring	Ursula	as	

an	 iconic	 figure	 .	 .	 .	 .	Ursula	 is	 a	multiple	 cross-dresser;	 she	destabilizes	 gender.”21	 In	 “Mean	

Ladies:	Transgendered	Villains	in	Disney	Films,”	Amanda	Putnam	(2013)	mentions	how,	according	

to	 the	 film’s	 directing	 animator	 Reuben	 Acquino,	 Ursula	 was	 modelled	 on	 the	 drag	 queen	

Divine,22	 as	 she	 is	 “the	 female	 symbolic	 encoded	 in	 patriarchal	 language	 as	 grotesque	 and	

monstrous;	 she	 represents	 the	 monstrosity	 of	 feminine	 power.”23	 Furthermore,	 Ursula’s	

“makeup,	saggy	jowls	and	large	breasts	create	a	vaguely	female	voluptuous	figure;	however,	the	

exaggeration	 of	 those	 features,	 combined	 with	 her	 deep	 voice	 and	 overtly	 sexualized	 body	

movements	suggests	something	more	masculinized.”24	In	addition	to	serving	as	a	negative	model	

for	women	and	girls,	this	depiction	also	creates	a	problematic	image	of	transgender	people;	it	

suggests	that	difference	is	not	okay.25	The	consequence	of	this	portrayal	is	that	viewers	learn	to	

think	of	atypical	body	and	identity	types	as	something	negative	and	in	need	of	correction.	

Although	Ariel	expresses	many	of	her	feelings	 in	song	throughout	the	text,	she	merely	

smiles	at	and	waves	to	prince	Eric	instead	of	singing	about	her	joy;	she	“never	again	speaks	about	

her	former	aspirations	for	freedom,	knowledge,	and	the	right	to	explore	unknown	places,”26	in	

spite	of	having	sung	about	her	desire	to	run,	walk,	and	dance:	all	figures	for	mobility	and	access,	

reflecting	Andersen’s	own	desires.	Having	 to	give	up	both	 their	 fins	and	voices,	each	woman	

                                                        
21.	Sells,	“Voice	and	Body,”	182.	
22.	Amanda	Putnam,	“Mean	Ladies:	Transgendered	Villains	in	Disney	Films,”	in	Diversity	in	Disney	Films:	

Critical	Essays	on	Race,	Ethnicity,	Gender,	Sexuality	and	Disability,	ed.	Johnson	Cheu	(Jefferson,	NC:	McFarland,	
2013),	155.	

23.	Putnam,	“Mean	Ladies,”	184.	
24.	Putnam,	“Mean	Ladies,”	154.	
25.	Putnam,	“Mean	Ladies,”	155.	
26.	Bonnie	Leadbeater	and	Gloria	Lodato	Wilson,	“Flipping	Their	Fins	for	a	Place	to	Stand:	19th-	and	20th-

Century	Mermaids,”	Youth	&	Society	24,	no.	4	(June	1993):	482.	
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reflects	real-world	women	who,	in	the	workforce	or	in	the	male	sphere,	must,	according	to	Sells,	

“wrestle	 with	 the	 double-binding	 cultural	 expectations	 of	 choosing	 between	 either	 voice	 or	

access,	but	never	both.”27	This	is	especially	disappointing	in	the	Disney	text,	since	Ariel	seems	to	

have	an	independent	spirit	and	love	of	life,	as	she	“uses	her	considerable	spunk	to	reject	labor	

and	to	assert	her	right	to	pursue	a	hobby	instead.	And	of	course,	at	the	end	of	the	film,	her	father	

learns	that	he	was	wrong	to	expect	her	to	work	as	a	representative	of	the	merfolk	government,	

and	he	sets	her	free	to	follow	her	heart’s	desire:	a	leisurely	life	of	romance	on	the	land.”28	

According	to	Leadbeater	and	Wilson,	all	three	mermaids	are	willing	“to	risk	everything	to	

realize	 their	 dreams,”29	 but	when	Ariel	 sings,	 “What	would	 I	 give	 if	 I	 could	 live	 out	 of	 these	

waters?	 .	 .	 .	 [B]right	 young	 women	 sick	 of	 swimmin’,	 ready	 to	 stand,”30	 her	 words	 fall	 on	

seemingly	deaf	ears.	She	is	free	of	the	male	gaze	because	neither	Sebastian	nor	Flounder	present	

as	domineering	males,	and	so	Ariel	has	the	opportunity	to	assert	her	independence,	making	the	

decision	to	go	to	the	surface	in	spite	of	that	being	explicitly	forbidden.	When	the	ship	crashes	in	

the	storm	and	Eric	is	about	to	drown,	Ariel	rescues	him	and	returns	him	to	the	safety	of	the	land.	

Still	a	mermaid,	she	is	not	able	to	be	with	Eric	at	that	time,	but	a	type	of	sexual	climax	arises	at	

the	end	of	her	song.	With	waves	crashing	behind	her,	she	thrusts	herself	atop	a	rock,	while	a	

serene	yet	blazing	sunset	paints	the	background:	“I	don’t	know	when,	I	don’t	know	how,	but	I	

know	something’s	starting	right	now!	Watch	and	you’ll	see,	someday	I’ll	be,	part	of	your	world!”31	

Ariel’s	emotions	lead	her	to	make	a	deal	with	the	sea	witch	Ursula	in	which	she	gives	up	

her	voice	to	get	legs	and	win	Prince	Eric’s	love.	Citing	R.	S.	Trites,	Karen	Krasny	suggests	that	“the	

female	path	to	vocalization	reflect[s]	.	.	.	self-reliance	and	a	refusal	to	silence	their	inner	voices,	

which	 ultimately	 leads	 to	 strengthening	 their	 public	 voice.”32	 Although	 Ariel’s	 independent	

resolution	to	give	up	her	voice	in	order	to	become	human	seems	like	a	terrible	mistake	at	first,	

                                                        
27.	Sells,	“Voice	and	Body,”	179.	
28.	Megan	Condis,	“Applying	for	the	Position	of	Princess:	Race,	Labor,	and	the	Privileging	of	Whiteness	in	the	

Disney	Princess	Line,”	in	Princess	Cultures:	Mediating	Girls’	Imaginations	and	Identities,	ed.	Miriam	Forman-Brunell	
and	Rebecca	C.	Hains	(New	York:	Lang,	2015),	31.	

29.	Leadbeater	and	Wilson,	“Flipping	Their	Fins,”	471.	
30.	The	Little	Mermaid,	directed	by	Clements	and	Musker,	16:58.	
31.	The	Little	Mermaid,	directed	by	Clements	and	Musker,	26:46.	
32.	Karen	Krasny,	Gender	and	Literacy:	A	Handbook	for	Educators	and	Parents	(Santa	Barbara:	Praeger,	2013),	

91.	
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in	the	end	she	is	able	to	win	Eric	over	with	her	vibrant	personality.	It	can	therefore	be	argued	

that	her	voice	is	even	stronger	after	she	gets	it	back	from	Ursula	at	the	end	of	the	film,	as	she	has	

already	 won	 Eric’s	 love.	 Ariel	 is	 thus	 able	 to	 utilize	 her	 whole	 self	 to	 bring	 about	 Ursula’s	

destruction	and	the	happy	ending	of	a	union	with	Prince	Eric.	

While	courting	Eric,	Ariel	continues	to	maintain	a	desire	for	independence,	as	she	does	

not	worry	about	what	Eric	thinks	of	her.	She	explores	underneath	the	horse	cart	and	all	over	

town.	She	has	agency	in	that	she	drives	the	horses,	but	only	because	Eric	shares	the	power	with	

her.	In	fact,	this	is	part	of	what	makes	Ariel’s	story	all	the	more	intriguing	compared	to	those	of	

the	other	two	mermaids;	 in	the	end,	Eric	 loves	her	for	who	she	 is	and	allows	her	to	maintain	

agency.	On	the	other	hand,	Andersen’s	fairytale	is,	according	to	Susan	Ostrov	Weisser,	“typical	

of	Victoriana	in	that	the	suffering	of	romantic	love	is	the	occasion	or,	better,	opportunity	for	the	

self-sacrifice	necessary	to	rise	above	the	bestial	Otherness	of	the	human	body.	That	is	Andersen’s	

happy	ending,	not	the	formation	of	the	couple.”33	The	manner	in	which	young	women	enter	the	

human	world	 is	 through	 the	male	 privilege	 held	 by	 the	 prince.	 In	 Andersen’s	 1837	 tale	 it	 is	

through	the	prince;	in	Disney’s	1989	film	it	is	through	Prince	Eric;	and,	in	Harris	and	Bouchard’s	

2018	 film,	 it	 is	 through	 the	wizard	 Locke.	 Leadbeater	 and	Wilson	write,	 “Like	many	 fairytale	

women,	 each	 mermaid	 must	 endure	 the	 initiatory	 ordeals	 of	 adolescence	 that	 forecast	 her	

rebirth	as	a	woman	who	can	be	desired	by	a	man.”34	 	 It	 is	only	 in	Andersen’s	urtext	 that	 the	

mermaid	is	not	returned	to	her	father	or	married	to	the	Prince	at	the	end	of	the	story,	and	thus	

it	arguably	has	more	potential	for	a	feminist	reading	than	the	two	films	do.	

The	end	of	Disney’s	“The	Little	Mermaid”	 is	a	spectacle	of	gender	roles	clashing	in	the	

extreme.	Ursula,	a	woman	with	too	much	power	and	independence,	bursts	through	her	white	

wedding	dress	like	a	dam	busting	open,	and,	after	a	violent	fight,	is	pierced	by	Eric’s	ship,	clearly	

a	phallic	symbol	for	the	rescue	of	the	princess	by	a	man.	Furthermore,	Ursula’s	voice	becomes	

extremely	deep	and	manly.	Fighting	off	Ariel	and	Eric,	she	wields	Triton’s	masculine	power	and	

screams	for	all	of	the	world	to	hear,	“So	much	for	true	 love!”35	Controlling	the	elements,	she	

                                                        
33.	Susan	Ostrov	Weisser,	The	Glass	Slipper:	Women	and	Love	Stories	(New	Brunswick:	Rutgers	University	

Press,	2013),	87.	
34.	Leadbeater	and	Wilson,	“Flipping	Their	Fins,”	471.	
35.	The	Little	Mermaid,	directed	by	Clements	and	Musker,	1:14:43.	
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creates	a	massive	current	capable	of	lifting	ships	from	the	ocean	floor.	Ariel,	who	has	to	dodge	

the	bolts	stemming	from	the	trident	(another	phallic	symbol),	is	not	really	hurt	in	the	end,	but	it	

is	only	through	Eric’s	piercing	of	Ursula	that	all	of	the	merfolk	are	returned	to	their	former	selves.	

This	is	achieved	by	the	restoration	of	the	person	who	rightfully	controls	the	world	under	the	sea:	

Triton,	 the	aristocratic,	white	male.	According	 to	 Sells,	 “[A]ccess	 to	 the	white	male	 system	 is	

achieved	 at	 the	 cost	 of	 the	 feminine	 and	 defined	 in	 terms	 in	 which	women	 are	mothers	 or	

citizens,	but	never	both.”36	Since	Ursula	is	neither	a	mother	nor	a	citizen,	she	must	be	defeated;	

it	 is	only	through	the	return	of	power	to	a	patriarchal	 figure	that	everything	 is	restored	to	 its	

proper	order,	and	Ariel	is	given	the	opportunity	to	return	to	her	love.	

Although	the	mermaids	experience	some	independence	in	their	final	moments,	the	texts	

all	 still	 suggest,	 in	 the	 words	 of	 England,	 Descartes,	 and	 Collier-Meek,	 that	 “a	 heterosexual	

romance	is	inevitable	and	often	a	central	conclusion	of	the	movie.”37	This	is	further	exemplified	

as	 Ariel	 is	 “passed	 from	 her	 father	 to	 her	 prince,	 [and]	 The	 Little	 Mermaid	 enacts	 this	

expropriation	and	makes	Ariel’s	choices	appear	to	be	cost-free,”38	while	Ursula	and	other	overly	

aggressive	 and	 power-hungry	women	 “must	 be	 controlled	 or	 destroyed	 before	 they	 destroy	

everyone	with	their	rage.”39	

In	 the	 end,	 it	 is	 religion	 that	 rewards	 the	 Sea	Maid,	 as	 the	 prince	 goes	 on	 to	marry	 a	

different	princess;	the	Sea	Maid	bemoans	everything	she	has	lost,	including	a	prince	who	could	

never	love	her:	“She	knew	it	was	the	last	evening	she	would	see	the	man	for	whom	she	had	left	

her	 family	 and	 her	 home,	 sacrificed	 her	 lovely	 voice	 and	 each	 day	 endured	 endless	 torment	

without	his	having	had	the	slightest	idea.”40	

Although	 there	 is	 consolation	 in	 the	Sea	Maid’s	 suffering,	 it	 is	not	nearly	as	much	of	a	

reward	as	what	Ariel	and	Elizabeth	receive.		The	Sea	Maid	rejects	her	sisters’	attempts	to	help	

her	by	making	a	deal	with	the	witch	to	plunge	a	knife	into	the	prince’s	heart;	if	she	does	that,	she	

will	become	a	mermaid	again.	Yet	she	ultimately	refuses	and	is	therefore	granted	passage	to	join	

                                                        
36.	Sells,	“Voice	and	Body,”	188.	
37.	Dawn	Elizabeth	England,	Lara	Descartes,	and	Melissa	A.	Collier-Meek,	“Gender	Role	Portrayal	and	the	

Disney	Princesses,”	Sex	Roles	64	(2011):	556.	
38.	Sells,	“Voice	and	Body,”	180.	
39.	Leadbeater	and	Wilson,	“Flipping	Their	Fins,”	481.	
40.	“The	Little	Mermaid,”	in	Andersen,	89.	
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the	daughters	of	the	air,	who	complete	three	hundred	years	of	good	in	exchange	for	immortal	

souls	and	eternal	bliss.41	At	the	end	of	the	1989	Disney	film,	Ariel	is	rewarded	with	the	prince’s	

true	love	when	the	magic	of	Triton’s	trident	reveals	to	him	that	the	other	princess	is	Ursula,	who	

attempts	 to	 regain	 control	 of	 the	 situation	 but	 is	 killed.	 One	 striking	 difference	 between	

Andersen’s	and	Disney’s	respective	texts	is	that	Andersen’s	second	princess	is	loved	by	the	prince	

willingly,	whereas	Prince	Eric	only	falls	for	the	second	princess—Ursula	in	disguise—because	she	

bewitches	him.	In	the	2018	live-action	film,	Elizabeth	is	eventually	freed	and	heals	Elle	before	

swimming	 off	 into	 the	 sunset,	 but	 Elizabeth	was	 unable	 to	 get	 away	 from	 the	wizard	 Locke	

without	assistance.	With	the	help	of	Elle	and	a	Roma	friend	from	the	carnival	where	she	was	

being	held	captive,	Elizabeth	binds	Locke,	but	Elizabeth	 is	not	 freed	until	Cam,	 the	 journalist,	

deals	the	final	blow	by	pushing	him	over	the	edge	of	a	cliff.	Cam	then	places	the	vial	containing	

Elizabeth’s	soul	between	her	breasts,	and	she	is	revived.	

	

Conclusion	

Although	 the	 1989	 animated	 film	 and	 2018	 live-action	 film	 both	 have	 certain	 similarities	 to	

Andersen’s	urtext,	each	work	provides	a	different	form	of	a	happy	ending.	In	Andersen’s	1837	

fairytale,	the	Sea	Maid	will	be	given	the	reward	of	heaven	after	three	hundred	years	of	servitude	

as	a	daughter	of	the	air;	in	Disney’s	1989	animated	film,	Ariel	commits	to	life	as	a	human	with	

her	marriage	to	Prince	Eric;	and,	in	Harris	and	Bouchard’s	2018	live-action	film,	Elizabeth	returns	

to	the	ocean	after	reclaiming	her	independence	from	the	wizard	Locke.	The	Disney	film	sticks	to	

a	stereotypically	happy	ending,	whereas	Andersen’s	tale	and	Harris	and	Bouchard’s	film	focus	

more	on	the	spiritual	freedom	gained	by	their	respective	mermaids.	

Disney	 currently	 has	 a	 live-action	 remake	 of	 “The	 Little	Mermaid”	 in	 production,	 and	

Universal	was	at	one	time	working	on	an	adaptation	of	the	story	with	director	Sofia	Coppola	and	

the	actress	Chloe	Grace	Moretz.42	It	will	be	interesting	to	see	how	these	upcoming	adaptations	

add	to,	or	detract	from,	the	narratives	that	have	been	inspired	by	Andersen’s	1837	tale.	Most	

notably,	Disney	announced	that	in	their	forthcoming	adaptation	Ariel	will	be	played	by	the	Black	

                                                        
41.	“The	Little	Mermaid,”	in	Andersen,	90.	
42.	Jessica	Kiang,	review	of	The	Little	Mermaid,	directed	by	Bouchard	and	Harris,	Variety,	August	16,	2018,	
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actress	Halle	Bailey.43	These	changes,	no	doubt	made	 to	weave	diversity	into	 the	story,	are	a	

welcome	 addition	 to	 the	 fairytale	 genre,	 and	 underscore	 the	 importance	 of	 setting	 female	

fairytale	characters	up	in	fresh	ways	to	further	explore	socio-emotional	spaces,	both	on	the	page	

and	on	the	screen.	

 

                                                        
43.	Alexis	Jones	and	Chelsey	Sanchez,	“Everything	We	Know	about	the	New	Little	Mermaid	Starring	Halle	
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ANDERSEN	I	SIN	KONTEKST	
”NATTERGALEN”	OG	ORIENTALISME	

	
C.	Birkshøj	

Kandidatstuderende,	Syddansk	Universitet	
	
	

Indledning	

Der	var	engang	en	forfatter,	så	fin	og	så	nydelig,	at	han	med	sine	skriverier	betog	en	hel	nation.	

H.C.	Andersen	er	særligt	på	grund	af	sine	eventyr	blevet	en	af	de	mest	elskede	danske	forfattere	

herhjemme	såvel	som	globalt.	De	fleste	børn	i	Danmark	er	bekendt	med	fortællingen	om	den	

grimme	ælling,	der	vokser	op	og	bliver	til	nationalsymbolet,	svanen.	Hans	værker	finder	dog	ikke	

udelukkende	sted	i	norden,	men	breder	også	sine	vinger	ud	på	en	kosmopolitisk	scene,	sådan	

som	det	ses	i	eksempelvis	eventyret	om	nattergalen.	

I	H.C.	Andersens	”Nattergalen”	fra	1843	betager	en	lille	nattergal	kejseren	af	Kina	og	hans	

hof	med	sin	smukke	sang,	hvorefter	den	bliver	ført	op	på	slottet.	Fuld	af	beundring	for	fuglens	

talent	lader	kejseren	bygge	en	mekanisk	nattergal,	der	som	et	urværk	kan	trækkes	op	og	synge	

én	 af	 nattergalens	 sange	 til	 perfektion.	 Mens	 folket	 er	 optaget	 af	 den	 mekaniske	 fugls	

regelmæssige	og	taktfaste	toner,	flyver	den	lille	nattergal	tilbage	i	skoven,	hvor	den	hører	til.	I	

eventyrets	slutning	ligger	kejseren	på	sit	dødsleje,	og	der	er	ingen	til	at	trække	urværket	i	den	

kunstige	fugl	op,	så	den	kan	synge	for	ham.	Da	vender	den	ægte	nattergal	tilbage	til	kejseren	og	

redder	ham	fra	døden	med	sin	sang.	Derved	bliver	det	relevant	at	rejse	spørgsmålet	om,	hvordan	

de	 to	 nattergale	 kan	 ses	 som	 udtryk	 for	 samtidens	 litterære	 strømninger	 og	 kunstsyn,	 samt	

hvorledes	orientalisme	bruges	som	narrativt	element	i	H.C.	Andersens	”Nattergalen”.	

For	at	besvare	dette	redegøres	der	i	denne	artikel	for	orientalisme	i	Danmark	og	norden	

med	 udgangspunkt	 i	 værket	 Nordic	 Orientalism	 (2005)	 af	 Elisabeth	 Oxfeldt.	 Efterfølgende	

foretages	en	analyse	af	H.C.	Andersens	eventyr	”Nattergalen”	med	fokus	på	den	levende	og	den	

kunstige	nattergals	egenskaber	 for	derved	at	 fremhæve,	hvorvidt	og	hvordan	de	kan	 siges	at	

repræsentere	to	forskellige	kunstsyn.	Herefter	analyseres	og	diskuteres	eventyret	med	henblik	

på	at	klargøre,	hvorledes	orientalisme	benyttes	til	at	fremstille	klasseskel	med	særligt	fokus	på	
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borgerskabets	fremmedgørelse	og	distancering	til	dets	omgivelser.	Gennem	analysen	bliver	det	

muligt	at	diskutere	brugen	af	orientalisme	som	litterært	virkemiddel	for	at	eksplicitere,	hvorledes	

Orienten	får	betydning	i	H.C.	Andersens	forfatterskab,	som	det	kommer	til	udtryk	i	værket.	Dette	

bidrager	til	at	danne	et	billede	af,	hvordan	forfattere	som	Andersen	er	med	til	at	forme	Orienten	

i	den	danske	selvforståelse.	

	

Den	nordiske	orientalisme	

I	værket	Nordic	Orientalism	 fra	2005	 forsøger	Elisabeth	Oxfeldt	at	komme	nærmere,	hvordan	

orientalismen	 tog	 sig	 ud	 i	 de	 nordiske	 lande.	 Teksten	 tager	 sit	 udgangspunkt	 i	 Edward	 Saids	

forståelse	af	orientalisme,	som	den	vesteuropæiske	konstruktion	af	en	kulturel	fremmedhed	og	

Anden,	der	resulterer	i	en	opfattelse	af	Orienten	som	en	mindreværdig	og	laverestående	kultur	

end	 den	 vestlige,	 hvorved	 denne	 placeres	 som	 en	 binær	 modsætning	 til	 Europa.	 Oxfeldt	

ekspliciterer:		

In	Orientalism	 (1978),	 Edward	 Said	 posits	 modern	 Orientalism	 as	 a	 binary	 system	 of	
imaginary	geography	 through	which	Europe	–	 for	 the	 last	 two	centuries	–	has	defined	
itself	 in	 opposition	 to	 the	 Orient.	 Portraying	 the	 Orient	 as	 Europe's	 inferior	 Other,	
Orientalist	 discourse	 has	 ultimately	 functioned	 to	 subordinate	 the	 East	 to	 the	 West,	
justifying	imperialism	and	colonization.1		

	

Oppositionen	mellem	Orienten	 og	 Europa	 blev	 af	 de	 imperiale	 stormagter,	 som	 eksempelvis	

England	 og	 Frankrig,	 benyttet	 som	 en	 legitimering	 af	 koloniale	 overgreb	 gennem	 en	

fremmedgørelse	af	ikke-vestlige	kulturer.	Ved	at	anse	de	østlige	kulturer	som	laverestående	kan	

man	retfærdiggøre	en	kolonial	indblanding	gennem	en	tanke	om	at	civilisere	de	uciviliserede	og	

kultivering	af	det	ukultiverede.	Oxfeldt	fremhæver,	at	Saids	udlægning	af	orientalismen	ikke	tager	

højde	for	de	skandinaviske	lande,	der	i	forhold	til	de	europæiske	stormagter	var	perifere:			

By	 viewing	 imaginary	 geography	 and	 the	 role	 it	 played	 in	Western	 nation-building	 in	
strictly	dichotomous	 terms,	one	overlooks	 the	more	complex	 intra-European	struggles	
that	left	smaller	nations,	peripheral	to	the	European	mainstream,	to	define	themselves	in	
relation	to	their	domineering	neighbors	as	well	as	the	Orient.2	

	

                                                
1.	Elisabeth	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism	(København:	Museum	Tusculanum,	2005),	11.	
2.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	12.	
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Netop	denne	status	som	perifer	gjorde,	at	orientalisme	i	Skandinavien,	herunder	Danmark,	tog	

sig	anderledes	ud	end	hos	de	større	naboer.	I	Danmark	forstod	man	begrebet	om	Orienten	meget	

bredt	 som	alt	 fra	Mellemøsten	 til	de	 fjerne	asiatiske	 lande.	 Idéen	om	Orienten	blev	 ikke	blot	

anvendt	 som	 kolonialt	 og	 imperialistisk	 værktøj,	 men	 også	 til	 at	 opbygge	 den	 nationale	

selvforståelse	 ved	 at	 positionere	 sig	 som	 en	 moderne	 og	 kosmopolitisk	 nation	 i	 relation	 til	

nabolandene	og	stormagterne.	Om	denne	tendens	skriver	Oxfeldt:	”European	countries	on	the	

periphery	 –	 in	 the	 case	 of	 Denmark	 and	 Norway	 –	 imported	 Oriental	 imagery	 to	 position	

themselves	not	against	their	colonial	Other	but	rather	in	relation	to	central	European	nations.”3		

Danskerne	søgte	altså	med	Oxfeldts	ord	at	omfavne	Orienten	fremfor	at	hæve	sig	over	den,	i	et	

forsøg	på	at	 styrke	deres	 selvbillede,	hvilket	 står	 i	 stærk	 kontrast	 til	 Saids	påstand	om,	at	de	

europæiske	lande	placerede	sig		”against	the	Orient.”4		

Den	nordiske	opfattelse	af	orienten	var	dog,	ifølge	Oxfeldt,	i	høj	grad	importeret,	særligt	

fra	 lande	 som	 England,	 Tyskland	 og	 Frankrig,	 da	 der	 ikke	 var	 noget	 direkte	 forhold	 mellem	

Danmark	 og	Orienten	 på	 samme	måde	 som	hos	 de	magtfulde	 nabolande.	 Derved	 bliver	 den	

danske	orientalisme	præget	af	den	ikkeautentiske	repræsentation	af	Orienten,	Danmark	mødte	

i	resten	af	Europa.	Den	Orient	Danmark	mødte,	var	altså	ikke	den	ægte	Orient,	men	en	gengivelse,	

hvilket	fik	stor	betydning	for	kunstnerne,	der	forsøgte	at	portrættere	Østen:	

While	the	authors	in	my	study	did	not	set	out	to	represent	a	”real”	Orient,	they	were,	as	
I	will	argue,	increasingly	confronted	with	a	"real"	Orient	that	they	were	forced	to	take	into	
account.	Over	 the	 century,	 the	 increased	 contact	with	 the	 "real"	Orient	 thwarted	 the	
Romanticists'	naive	treatment	of	the	Orient,	so	that	the	neo-Romanticism	of	the	1890s	
ultimately	portrayed	an	entirely	different	Orient	in	terms	of	form,	content	and	tone.5	

	

Altså	blev	Orienten	i	Danmark	gradvist	bøjet	af	de	danske	forfattere	og	kunstnere,	som	et	vigtigt	

led	i	at	skabe	og	ikke	mindst	opretholde	en	fornemmelse	af	et	nationalt	selv	i	forhold	til,	 ikke	

bare	Orientens	Anden,	men	også	Europas	centrale	stormagter.	Forsøget	på	at	tage	Orienten	med	

til	Danmark	ses	særligt	gennem	åbningen	af	Københavns	Tivoli	i	1843,	som	også	fremhæves	af	

                                                
3.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	13.	
4.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	12.	
5.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	14.	
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Oxfeldt.	 Tivoliet	 blev	 en	 tryg	 ramme,	 hvor	 borgerne	 fik	 mulighed	 for	 at	 udforske	 en	 ny	

multikulturel	og	kosmopolitisk	tilværelse:	

Through	Tivoli's	so-called	Chinese	tower	(its	architecture	 is	actually	Japanese),	Arabian	
onion	domes,	crescent-topped	spires,	minarets,	Oriental	bazars,	and	an	Italian	commedia	
dell'Arte	stage	flanked	by	dragon	towers	and	Chinese	inscriptions,	the	Orient	eventually	
came	to	mark	not	only	the	Danish	literary	imagination,	but	also	Danish	social	space,	both	
public	and	private.	In	the	1840s,	Denmark's	last	absolute	monarch	enjoyed	wearing	a	fez	
and	dressing	 in	Oriental	 garbs	while,	 towards	 the	end	of	 the	 century,	 the	bourgeoisie	
increasingly	 turned	 their	 living	 rooms	 into	 exotic	 Oriental	 caves	 (klunkehjem)	 with	
adjoining	smoking	rooms.6	

	

Orienten	blev	altså	institutionaliseret	og	de	fremmede	kulturer	rammesat,	hvorved	der	opstod	

en	 orientalsk	 linse,	 hvori	 borgerskabets	 kunne	 spejle	 sig	 og	 udfolde	 sig	 uden	 at	 forlade	

Københavns	tryghed.	Herved	kunne	øst	og	vest	mødes	i	en	overflod	af	kulturelle	indtryk,	hvorved	

Tivoli	blev	et	mikrokosmos	med	uendelige	muligheder.	Det	er	dog	også	værd	at	påpege,	at	Tivoli	

ikke	blot	var	et	idealistisk	slaraffenland,	men	også	havde	den	funktion	at	adsprede	og	pacificere	

borgerskabet	og	derved	forhindre	politisk	kritik.	Hvorvidt	dette	lykkedes	kan	dog	diskuteres,	for	

der	var	samtidig	en	tradition	for	at	udtrykke	politiske	holdninger	gennem	orientalske	allegorier:	

As	far	back	as	Voltaire's	1755	play	l'Orpheline	de	la	Chine	(The	Orphan	of	China),	European	
intellectuals	had	used	China	as	a	source	for	polemical	writings	about	their	own	countries'	
governments.	As	the	Chinese	were	thought	to	be	legally	repressed	and	prevented	from	
developing	 intellectually,	 they	 served	 as	 one	 of	 Danish	 politicians'	 favorite	 sources	 of	
comparison	to	the	Danes	at	a	time	when	freedom	of	the	press	was	restricted.7		

	

Herved	bliver	det	tydeliggjort,	at	selvom	Danmark	kan	siges	at	have	taget	Orienten	til	sig,	så	blev	

den	stadig	anset	som	en	laverestående	kultur,	der	derfor	kunne	gøres	grin	med.	Netop	fordi	et	

land	som	Kina	blev	betragtet	som	et	blankt	lærred,	var	datidens	politikere,	kunstnere,	forfattere	

etc.	 i	 stand	til	at	spejle	nationale	problemer	ud	 i	en	orientalsk	kontekst,	og	derved	 italesætte	

ellers	censurerede	politiske	emner.	Af	samme	grund	bliver	det	relevant	at	undersøge	orientens	

rolle	i	et	eventyr	som	”Nattergalen”	af	H.C.	Andersen,	der	på	den	ene	side	eksplicit	hævder	at	

finde	 sted	 i	 Kina	 og	 med	 sin	 titel	 giver	 klare	 orientalske	 associationer,	 men	 samtidig,	 ifølge	

                                                
6.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	11.	
7.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	84.	
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Oxfeldt:	 ”hints	 from	 the	 outset	 that	 this	 China	 is	 indeed	 Copenhagen.”8	 I	 eventyret	 om	

nattergalen,	kan	man	altså	antage	at	der	skjules	en	politisk	pointe,	hvorfor	det	bliver	nødvendigt	

at	se	på,	hvad	de	to	nattergale	egentlig	repræsenterer.	

	
Den	levende	og	den	kunstige	nattergal		

I	eventyret	”Nattergalen”	af	H.C.	Andersen	er	det	fristende	at	se	på	de	to	fugle,	den	ægte	og	den	

mekaniske,	 som	modsætninger.	Allerede	ved	hoffets	 første	møde	med	nattergalen	bliver	det	

klart,	hvor	stor	en	kløft	der	er	mellem	slottets	prompt	og	pragt	og	den	autentiske	og	utæmmede	

natur.	Forskellen	påtales	endda	direkte:	”»Er	det	muligt!«	sagde	Cavaleren,	»saaledes	havde	jeg	

nu	aldrig	tænkt	mig	den!	hvor	den	seer	simpel	ud!	den	har	vist	mistet	Couleur	over	at	see	saa	

mange	fornemme	Mennesker	hos	sig!«”9		Her	bliver	det	klart,	hvordan	skønhed	forbindes	med	

noget	 farvestrålende	 og	 overdådigt	 i	 sådan	 en	 grad,	 at	 kavaleren	 helt	 forundres	 over	 den	

manglende	farve.	Det	grå	og	det	pompøse	eksisterer	som	direkte	modsætninger,	hvilket	bliver	

særligt	klart,	da	nattergalen	står	overfor	kejseren:	”Alle	vare	de	i	deres	største	Pynt,	og	alle	saae	

de	paa	den	lille	graae	Fugl,	som	Keiseren	nikkede	til.”10		Her	modstilles	”største	pynt”	med	”lille	

grå.”	 Denne	 beskrivelse	 hæver	 umiddelbart	 hoffet	 over	 nattergalen,	 men	 så	 snart	 fuglen	

begynder	 at	 synge,	 røres	 kejseren	 til	 tårer,	 hvorved	 dens	 skønhed	 understreges.	 Betaget	 af	

nattergalens	sang,	forsøger	kejseren	og	hans	hof	fejlagtigt	at	sætte	fuglen	i	bur	og	derved	tæmme	

dens	vilde	natur,	som	det	fremstår	af	følgende:	”Den	skulde	nu	blive	ved	Hoffet,	have	sit	eget	

Buur,	samt	Frihed	til	at	spadsere	ud	to	Gange	om	Dagen	og	een	Gang	om	Natten.	Den	fik	tolv	

Tjenere	med,	alle	havde	de	et	Silkebaand	om	Benet	paa	den	og	holdt	godt	fast.”11	At	hoffet	anser	

det	som	en	frihed	for	en	vild	fugl	at	komme	ud	tre	gange	om	dagen,	vel	og	mærke	i	snor,	bliver	

her	et	desperat	forsøg	på	at	fastholde	den	vilde	nattergal	i	fangenskab.	Naturens	flygtighed	søges	

altså	fastholdt	mod	sin	vilje.	Silkebåndet	bliver	lænker	i	forklædning.	

Ydermere	 søger	 hoffet	 at	 reproducere	 nattergalens	 naturlige	 skønhed,	 gennem	 et	

mekanisk	urværk	i	form	af	den	kunstige	nattergal.	Med	andre	ord	søger	hoffet	af	sætte	naturen	

                                                
8.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	83.	
9.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker	(København:	Gyldendal,	2003),	1:273.	
10.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:274.	 	
11.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:274.	
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i	system	og	på	denne	måde	at	beherske	og	civilisere	den,	og	i	sidste	ende	også	forbedre	den.	Hvor	

den	ægte	nattergal	blev	beskrevet	som	grå,	en	farve,	der	traditionelt	anses	som	kedelig	eller	mut,	

bliver	den	mekaniske	nattergal	pyntet	med	ædelsten:	”overalt	besat	med	Diamanter,	Rubiner	og	

Saphirer;	saa	snart	man	trak	Kunstfuglen	op,	kunde	den	synge	et	af	de	Stykker,	den	virkelige	sang,	

og	 saa	gik	Halen	op	og	ned	og	glindsede	af	 Sølv	og	Guld.”12	Derved	 fremhæves	den	kunstige	

nattergals	 fornemhed	 og	 ikke	 mindst	 værdi.	 Samtidig	 modsættes	 de	 to	 fugle	 ikke	 blot	 på	

baggrund	af	deres	udseende,	men	også	i	kraft	af	deres	evner.	Om	den	kunstige	nattergal	skrives	

følgende:	”Spillemesteren	roste	saa	overordentlig	Fuglen,	ja	forsikkrede,	at	den	var	bedre	end	

den	virkelige	Nattergal,	ikke	blot	hvad	Klæderne	angik	og	de	mange	deilige	Diamanter,	men	ogsaa	

indvortes.”13	Her	ekspliciteres	det,	hvorledes	den	mekaniske	nattergal	ikke	blot	bliver	anset	som	

en	 reproduktion	 eller	 kopiering	 af	 den	 eksisterende	 nattergal,	 men	 nærmere	 tolket	 som	 en	

opgradering.	Foruden	de	fine	klæder	mener	spillemesteren	at	have	forbedret	nattergalens	indre	

kvaliteter	og	forskønnet	dens	sang,	om	hvilket	der	skrives	følgende:	

Hos	 den	 virkelige	 Nattergal	 kan	 man	 aldrig	 beregne,	 hvad	 der	 vil	 komme,	 men	 hos	
Kunstfuglen	er	Alt	bestemt!	saaledes	bliver	det	og	ikke	anderledes!	man	kan	gjøre	rede	
for	det,	man	kan	sprætte	den	op	og	vise	den	menneskelige	Tænkning,	hvorledes	Valserne	
ligge,	hvorledes	de	gaae,	og	hvordan	det	ene	følger	af	det	andet-!14	

	

Kunstfuglen	karakteriseres	altså	ved,	at	den	altid	vil	synge	samme	sang	på	samme	måde,	uanset	

hvor	mange	gange	den	gør	det,	hvilket	også	fremgår	af:	”Tre	og	tredive	Gange	sang	den	eet	og	

det	 samme	 Stykke,	 og	 den	 var	 dog	 ikke	 træt.”15	 Foruden	 at	 fuglen	 aldrig	 bliver	 træt,	 så	

systematiseres	 dens	 sang	 og	 sættes	 på	 formel,	 hvorved	 alle	 naturlige	 variationer	 af	 tone	 og	

følelse	fjernes.	Derved	får	mennesket	adgang	til	kunstfuglens	inderste	mekanik	og	virke,	netop	

fordi	den	er	menneskeskabt.	Sprættes	den	kunstige	fugl	op,	vil	man	kunne	se	dens	maskineri	og	

kortlægge	 præcis,	 hvordan	 sangen	udføres.	Det	 samme	 gør	 sig	 ikke	 gældende	 ved	 den	ægte	

nattergal,	 der	er	 af	 kød	og	blod	og	derfor	 ikke	kan	 systematiseres	og	 kontrolleres	på	 samme	

måde.	 Herved	 opstår	 der	 en	 spænding	 mellem	 de	 to	 fugle.	 På	 den	 ene	 side	 findes	 den	

                                                
12.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:275.	
13.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:275.	
14.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:275.	
15.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:275.	
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improviserende	og	frit	tænkende	nattergal,	som	varierer	sin	sang	efter	ønske,	behov	og	indfald.	

På	den	anden	side	findes	den	kunstige	nattergal,	der	er	resultatet	af	en	lærd	spillemands	arbejde.	

Denne	nattergal	improviserer	ikke	så	meget	som	en	enkelt	tone,	men	synger	én	melodi	på	blot	

én	 måde,	 da	 det	 er	 indbygget	 i	 dens	 mekanik.	 Kunstfuglen	 repræsenterer	 altså	 en	 klar	

gennemskuelighed	og	kausalitet,	hvor	man	på	forhånd	ved,	hvad	der	sker,	når	man	beder	den	

synge,	 hvorfor	 hoffet	 og	 folket	 lærer	 melodien	 udenad:	 ”Keiseren,	 Hoffet	 og	 alle	 de	 andre	

Chinesere	 kunde	 udenad	 hvert	 lille	 Kluk	 i	 Kunstfuglens	 Sang,	 men	 just	 derfor	 syntes	 de	 nu	

allerbedst	 om	 den;	 de	 kunde	 selv	 synge	 med,	 og	 det	 gjorde	 de.”16	 Kunstfuglens	 sang	 er	

genkendelig	og	uden	variationer,	hvilket	hos	hoffet	altså	anses	som	en	kvalitet.	Den	mekaniske	

fugl	bliver	noget	formorienteret,	der	derved	resulterer	i	en	kunstighed,	som	reproducerer	sig	selv	

kontinuerligt.	 Det	 er	 på	 forhånd	 givet,	 præcis	 hvad	 der	 skal	 ske,	 hvilket	 betyder,	 at	 der	 ikke	

kommer	nogen	overraskelser.		

Det	naturlige,	derimod,	kan	siges	at	variere	sig	selv	i	en	uendelighed.	Den	ægte	nattergal	

synger	 aldrig	 den	 samme	 sang	 på	 den	 helt	 samme	 måde,	 da	 den	 i	 kraft	 af	 sin	 naturlighed	

improviserer	og	tilpasser	sig	sine	omgivelser.	Af	folket	bemærkes	også	følgende:	”men	de	fattige	

Fiskere,	som	havde	hørt	den	virkelige	Nattergal,	sagde:	»det	klinger	smukt	nok,	det	ligner	ogsaa,	

men	 der	 mangler	 noget,	 jeg	 veed	 ikke	 hvad!«”17	 Dette	 ”noget”	 kan	 antages	 at	 være	 de	

umiddelbare	 følelser,	 der	 ikke	 kommer	 til	 udtryk	 i	 den	 mekaniske	 fugl,	 eftersom	 den	 er	

forhåndsindstillet	og	konstrueret	med	et	bestemt	formål.	For	selvom	den	kunstige	fugl	synger	

smukt,	så	mangler	det	spontane	og	umiddelbare,	som	findes	hos	den	levende	fugl.	Nattergalen	

er	dog	ikke	udelukkende	improviserende,	men	vælger	sine	sange	strategisk	og	efter	sit	publikum.	

Dette	kommer	især	til	udtryk,	da	kejseren	ligger	for	døden	og	nattergalen	synger	døden	bort:	”og	

den	sang	om	den	stille	Kirkegaard,	hvor	de	hvide	Roser	groe,	hvor	Hyldetræet	dufter,	og	hvor	det	

friske	Græs	vandes	af	de	Efterlevendes	Taarer;	da	fik	Døden	Længsel	efter	Sin	Have	og	svævede,	

som	en	kold,	hvid	Taage,	ud	af	Vinduet.”18	Den	lille	nattergal	véd	altså	hvilken	sang,	der	kan	få	

døden	til	at	længes	efter	sin	egen	have,	kirkegården,	og	derved	lade	kejseren	leve.	Nattergalen	

                                                
16.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:276.	
17.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:276.	
18.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:278.	
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har	 altså	 et	 element	 af	 formovervejelse	 trods	 sin	 spontanitet,	 hvilket	 indikerer,	 at	 naturen	

gennem	flere	forskellige	stilistikker	kan	gengives	på	forskellige	måder.	

Den	kunstige	fugl	er	dog	ikke	i	stand	til	at	redde	kejseren	på	samme	måde,	som	nattergalen	

er	det,	og	på	sit	dødsleje	frustreres	kejseres	over	dette:	”»Du	lille	velsignede	Guldfugl!	syng	dog,	

syng!	jeg	har	givet	Dig	Guld	og	Kostbarheder,	jeg	har	selv	hængt	Dig	min	Guldtøffel	om	Halsen,	

syng	dog,	syng!«	Men	Fuglen	stod	stille,	der	var	Ingen	til	at	trække	den	op,	og	ellers	sang	den	

ikke.”19	 På	 trods	 af	 alle	 de	 materialistiske	 goder,	 kejseren	 har	 skænket	 kunstfuglen,	 svigter	

mekanikken.	Selvom	den	kunstige	fugl	er	i	stand	til	at	synge	den	samme	sang	til	perfektion	hver	

eneste	gang,	kræver	den	et	menneske	til	at	trække	urværket	op.	Kejseren	er	efterladt	alene	på	

sit	dødsleje,	hvorfor	kunstfuglen	er	ude	af	stand	til	at	synge.	Den	eksisterer	ikke	selvstændigt,	

men	er	skabt	af	nogen,	for	nogen,	og	kræver	derfor	også	nogen	til	at	sætte	den	i	gang.		

Eventyret	om	nattergalen	bliver	dog	ikke	nødvendigvis	en	kritik	af	det	kunstige.	Først	og	

fremmest	 fordi	eventyret	 i	 sig	 selv	er	et	 kunsteventyr,	og	derfor	ville	 kritisere	 sin	egen	 form.	

Derudover	 er	 det	 værd	 at	 bemærke,	 hvorledes	 nattergalen	 mod	 slutningen	 forsvarer	

kunstfuglen.	Da	kejseren	truer	med	at	slå	kunstfuglen	i	tusinde	stykker,	svarer	nattergalen:	”»Gjør	

ikke	det!«	sagde	Nattergalen,	»den	har	jo	gjort	det	Gode,	den	kunde!	behold	den	som	altid!”20	

Nattergalen	pointerer	her,	at	den	kunstige	 fugl	blot	har	gjort,	hvad	den	er	bygget	 til	 at	gøre,	

hvilket	ikke	betyder,	at	den	skal	ødelægges.	Derved	redder	nattergalen	den	mekaniske	fugl,	så	

de	begge	kan	eksistere	side	om	side.		Hvor	kejseren	i	eventyrets	begyndelse	vælger	den	kunstige	

nattergal	 på	 bekostning	 af	 den	 ægte,	 forsøger	 han	 i	 eventyrets	 slutning	 at	 vælge	 den	 ægte	

nattergal	på	bekostning	af	den	kunstige,	som	han	tilbyder	at	destruere.	Kejseren	lærer	altså	ikke	

at	balancere	de	to	eksistenser,	selvom	han	kan	siges	at	have	behov	for	begge	dele.	Det	kan	ikke	

lade	sig	gøre	at	indfange	og	fastholde	naturen,	som	det	kommer	til	udtryk	gennem	nattergalens	

flygtighed	 og	 flugt.	 Og	 da	 kunstfuglen	 svigter,	 truer	 han	med	 at	 ødelægge	 den,	 ligesom	 han	

landsforviste	nattergalen,	da	den	ikke	længere	opfyldte	hans	forventninger.	Selvom	kejseren	ikke	

på	 egen	 hånd	 lærer	 at	 balancere	 det	 mekaniske	 og	 det	 naturlige,	 det	 strukturerede	 og	 det	

spontane,	når	han	med	nattergalens	hjælp	frem	til	et	kompromis;	Nattergalen	besøger	kejseren	

                                                
19.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:277.	
20.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:278.	
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efter	behov,	og	den	mekaniske	nattergal	fortsætter	med	at	bringe	glæde	i	dens	fravær.	Derved	

forhindres	den	klare	adskillelse,	hvor	den	ene	fugl	foretrækkes	på	den	andens	bekostning.	De	to	

kan	 blot	 noget	 forskelligt,	 og	 mens	 nattergalen	 trives	 bedst	 udenfor	 hoffets	 mure,	 er	 den	

mekaniske	afhængig	af	hoffet	og	mennesket	for	overhovedet	at	eksistere.	

De	to	nattergale	kan	altså	siges	at	repræsentere	henholdsvis	form,	i	den	mekaniske,	og	

indhold,	 i	 den	 naturlige.	 De	 to	 ting	 hænger	 sammen	 som	 i	 et	 spektrum,	 og	 kan	 derfor	 ikke	

undvære	hinanden,	hvorved	der	opstår	en	dualisme	frem	for	en	klar	dikotomi.	Den	romantiske	

tanke	om	den	spontane	fantasi	og	de	umiddelbare	følelser,	som	vi	ser	hos	nattergalen,	kan	altså	

eksistere	 side	om	 side	med	modernitetens	 fornuft	 og	mekanik,	 der	 ses	hos	 kunstfuglen.	Den	

kunstige	 fugl	 har	 et	 overhængende	 fokus	 på	 form,	 sådan	 som	 det	 ses	 af	 dens	 taktfaste	 og	

strukturerede	sang,	mens	den	naturlige	fokuserer	på	indholdet.	Dog	rummer	nattergalene	begge	

dele,	for	at	kunne	konstruere	en	smuk	og	rørende	sang.	Den	levende	nattergal	og	den	kunstige	

skal	altså	måske	ikke	ses	som	modsætninger,	men	måske	snarere	to	sider	af	samme	sag.	

	

Den	politiske	nattergal:	fremmedhed	og	klassespørgsmål	

Et	 kunstsyn	er	 dog	 ikke	det	 eneste,	 de	 to	nattergale	 kan	 siges	 at	 give	udtryk	 for	 i	 eventyret.	

Nattergalene	 bliver	 også	 et	 billede	 på	 tidens	 politiske	 strømninger	 og	 en	 kommentar	 på	 den	

etablerede	samfundsstruktur.	Fra	eventyrets	indledende	linje	gøres	stedet	for	fortællingen	klart:	

”I	China	veed	Du	jo	nok	er	Keiseren	en	Chineser,	og	Alle	de	han	har	om	sig	ere	Chinesere.”21	På	

trods	af	denne	insisteren	på	beliggenheden,	har	hverken	kejseren	eller	hoffet	i	eventyret	nogen	

fornemmelse	for,	hvad	der	rører	sig	i	deres	land.	Særligt	interessant	er	det,	at	det	i	høj	grad	er	

hoffet,	der	er	fremmedgjort,	imens	udenlandske	rejsende,	den	fattige	fisker	og	kokkepigen	har	

kendskab	til	eksempelvis	nattergalen:	”Der	var	en	Spørgen	efter	den	mærkelige	Nattergal,	som	

hele	Verden	kjendte,	men	Ingen	ved	Hoffet.”22	Det	er	dog	ikke	kun	hoffet,	men	også	kejseren	

selv,	der	er	uvidende	og	distanceret	fra	hændelserne	i	sit	kejserrige,	hvilket	kan	udledes	af	det	

udbrud	kejseren	kommer	med,	da	han	tilsendes	en	bog	om	sit	rige	fra	udlandet:	”Nattergalen!	

den	kjender	jeg	jo	slet	ikke!	er	her	saadan	en	Fugl	i	mit	Keiserdømme,	ovenikjøbet	i	min	Have!	

                                                
21.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:271.	
22.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:272	
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det	 har	 jeg	 aldrig	 hørt!	 saadant	 noget	 skal	 man	 læse	 sig	 til!”23	 Altså	 er	 det	 en	 helt	

udefrakommende,	 der	 gennem	 kunsten	 informerer	 kejseren	 om	 den	 blotte	 eksistens	 af	

nattergalen,	 som	 alle	 andre	 på	 forhånd	 har	 kendskab	 til.	 Dette	 er	 foreneligt	 med	 datidens	

opfattelse	 af	 Kina	 som	en	 laverestående	og	 statisk	 kultur,	 der	nødvendigvis	 kræver,	 at	 andre	

bryder	ind	og	gør	kejseren	opmærksom	på	de	rigdomme,	han	ikke	selv	er	klar	over,	at	han	ejer.	

At	kejseren	ikke	ved,	hvad	der	findes	i	hans	eget	rige,	bliver	blot	understreget	af,	at	ikke	engang	

gartneren	 er	 bevidst	 om,	 hvad	 der	 rører	 sig	 i	 den	 have,	 han	 passer,	 hvilket	 tydeliggøres	 af	

følgende:	 ”den	 strakte	 sig	 saa	 langt,	 at	 Gartneren	 selv	 ikke	 vidste	 Enden	 paa	 den.”24	 Det	

manglende	kendskab	til	eget	land	er	altså	så	omfattende,	at	ingen	kender	størrelsen	på	haven,	

og	tilsyneladende	heller	ikke	har	noget	ønske	om	at	finde	ud	af	det.	Kejseren	og	hans	hof	kan	

derved	 siges	 at	 være	 fremmede	 overfor	 sig	 selv	 såvel	 som	 landet,	 hvilket	 retfærdiggør	 og	

reproducerer	datidens	orientalisme.	

Det	er	dog	ikke	kun	nattergalen,	de	ved	hoffet	ikke	har	kendskab	til.	Det	bliver	klart,	da	de	

søger	efter	fuglen	i	skoven,	at	hoffet	har	ringe	kendskab	til	samtlige	af	rigets	dyr,	og	må	belæres	

af	en	kokkepige:	

Og	saa	droge	de	Allesammen	ud	i	Skoven,	hvor	Nattergalen	pleiede	at	synge;	det	halve	
Hof	var	med.	Som	de	allerbedst	gik,	begyndte	en	Ko	at	brøle.	
»O!«	sagde	Hofjunkerne,	»nu	har	vi	den!	det	er	dog	en	mærkelig	Kraft	i	et	saadant	lille	
Dyr!	jeg	har	ganske	bestemt	hørt	den	før!«	
»Nei,	 det	 er	 Køerne,	 som	 brøle!«	 sagde	 den	 lille	 Kokkepige,	 »vi	 ere	 endnu	 langt	 fra	
Stedet!«	
Frøerne	qvækkede	nu	i	Kjæret.	
»Deiligt!«	sagde	den	chinesiske	Slotsprovst,	»nu	hører	 jeg	hende,	det	er	 ligesom	smaa	
Kirkeklokker!«	
»Nei,	det	er	Frøerne!«	sagde	den	lille	Kokkepige.25	

	

Hoffets	 manglende	 evne	 til	 at	 genkende	 lyden	 af	 en	 brølende	 ko	 og	 en	 kvækkende	 frø	

understreger,	hvor	lidt	det	ved	om	dyrelivet	omkring	det.	At	fuglens	skønne	sang	af	hoffet	bliver	

forvekslet	med	hårde	og	raspende	lyde	betoner,	hvor	lidt	kontakt	de	egentlig	har	med	deres	land	

og	 ikke	mindst	 det	 almene	 folk,	 hvorfor	 fremmedgørelsen	 knyttes	 til	 et	 klassespørgsmål.	 På	

                                                
23.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:272.	
24.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:271.	
25.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:273.	
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baggrund	af	datidens	tendens	til	at	skrive	om	danske	politiske	forhold	med	Kina	som	allegori,	må	

”Nattergalen”	 antages	 at	 være	 et	 udtryk	 for	 Danmarks	 borgerskab	 og	 konge	 forklædt	 som	

kinesisk	hof	og	en	kejser.	At	dette	skulle	være	tilfældet	bliver	understreget	af,	hvordan	frøernes	

kvæk	 sammenlignes	 med	 kirkeklokker,	 der	 giver	 associationer	 til	 den	 danske	 kirke,	 fremfor	

østens	religioner.	

Foruden	 fremmedgørelse	 bliver	 klassespørgsmålet	 særligt	 tematiseret	 gennem	 tomme	

gunstbeviser	og	meningsløse	symboler.	Kokkepigen	bliver	som	tak	for	sin	hjælp,	givet	lov	til	at	se	

på	når	kejseren	spiser,	mens	kunstfuglen	skal	sidde	på	en	silkepude	til	venstre	for	kejserens	seng	

for	at	være	tæt	på	hans	hjerte.	Særligt	bemærkelsesværdigt	er	dog,	hvordan	nattergalen	tilbydes	

at	bære	kejserens	guldtøffel	om	halsen,	om	hvilket	Oxfeldt	bemærker:		

Here	the	emperor	places	the	nightingale	in	a	golden	cage,	gives	it	12	attendants,	and	–	as	
a	sign	of	approval	–	offers	to	hang	his	golden	slipper	around	its	neck.	This	last	badge	of	
honor	–	rejected	by	the	bird	–	is	typical	of	the	cult	of	the	monarch's	person	(of	which	Louis	
XIV	might	be	the	most	well-known	example).26	

	

Forbindelsen	til	Ludvig	den	14.	bliver	ydermere	understreget	gennem	beskrivelsen	af	kejserens	

slot	og	have,	der	danner	associationer	til	Versailles:	”Keiserens	Slot	var	det	prægtigste	i	Verden,	

ganske	og	aldeles	af	flint	Porcelain,	saa	kostbart,	men	saa	skjørt,	saa	vanskeligt	at	røre	ved,	at	

man	maatte	ordentlig	tage	sig	iagt.”27	At	eje	en	bolig	så	prægtig,	at	man	ikke	kan	røre	ved	den,	

bliver	en	absurditet,	der	er	med	til	at	underbygge	et	markant	klasseskel	mellem	borgerskabet	på	

hoffet	og	den	jævne	proletar	og	arbejder.	Kejserens	hof	er	på	samme	måde	som	i	Solkongens	

tilfælde	 centreret	 omkring	 det	 overfladiske.	 Kina	 gøres	 her	 til	 et	 billede	 på	 det	 ekstremt	

dekadente	 og	 overdrevet	 civiliserede,	 der	 ignorerer	 hvert	 praktisk	 formål	 til	 fordel	 for	 det	

ekstravagante,	 hvor	 alt	 handler	 om	 form	 frem	 for	 indhold.	 Den	 lille	 grå	 nattergal	 forsøges	

tæmmet	 og	 tvinges	 ind	 i	 denne	 dekadence,	 og	 da	 det	 ikke	 lykkes,	 erstattes	 den	 med	 en	

diamantbesat	kunstfugl,	der	bedre	opfylder	hoffets	behov	for	form	og	pragt.	

Dette	ekstreme	fokus	på	overflade	understreges	af	måden,	hvorpå	der	bindes	en	klokke	

om	 havens	 blomster,	 for	 at	 sikre	 at	 folk	 lægger	 mærke	 til	 dem:	 ”I	 Haven	 saae	 man	 de	

forunderligste	Blomster,	og	ved	de	allerprægtigste	var	der	bundet	Sølvklokker,	der	klingede,	for	

                                                
26.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	89.	
27.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:271.	
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at	man	 ikke	 skulde	 gaae	 forbi	 uden	 at	 bemærke	 Blomsten.”28	 Der	 bliver	 således	 skabt	mere	

opmærksomhed	på	sølvklokkerne	fremfor	blomsterne	selv,	hvorfor	fokus	kan	siges	at	lægges	på	

det	henvisende	fremfor	det,	der	bliver	henvist	til.	Det	samme	er	tilfældet	med	kavaleren:	”Og	saa	

kaldte	han	paa	sin	Cavaleer,	der	var	saa	fornem,	at	naar	nogen,	der	var	ringere	end	han,	vovede	

at	tale	til	ham,	eller	spørge	om	noget,	saa	svarede	han	ikke	andet,	end	»P!«	og	det	har	ikke	noget	

at	betyde.”29	Den	egentlige	betydning	er	blevet	tabt	bag	det	overfladiske	P,	der	ikke	længere	har	

nogen	 mening.	 Den	 ekstreme	 overfladiskhed	 resulterer	 i	 en	 virkelighed,	 hvor	 referencen	

dominerer,	og	referenten	træder	i	baggrunden.	I	nattergalen	findes	netop	referenten,	da	denne	

kan	siges	at	være	originalen,	men	med	konstrueringen	af	en	kunstfugl	skabes	atter	en	reference,	

der	med	sine	diamantbesatte	vinger	overtager	referentens	plads.	Det	spontane	kunstudtryk,	der	

ses	hos	nattergalen,	reduceres	herved	til	ren	mekanik	og	form.	Kopien	erstatter	originalen	og	den	

autentiske	nattergal	træder	i	baggrunden	for	den	kunstige.	

	

Orientalisme	som	narrativt	element:	monarki	og	demokrati	

Den	kunstige	nattergal	knyttes	 ikke	kun	til	monarkiets	dekadence,	men	også	 til	kejseren	selv.	

Dette	kommer	eksempelvis	til	udtryk	i	måden,	hvorpå	den	mekaniske	fugls	forfald	sker	næsten	

synkront	 med	 kejserens	 dalende	 helbred,	 hvilket	 også	 påpeges	 af	 Oxfeldt:	 ”As	 the	 artificial	

nightingale’s	breakdown	coincides	with	that	of	the	emperor’s	health,	it	becomes	clear	chat	the	

bird	 symbolizes	 midnineteenth-century	 institutionalized	 practices,	 including	 the	 absolute	

monarchy.”30	Med	kunstfuglen	som	repræsentant	for	monarkiet	må	den	grå	nattergal	ses	som	et	

billede	på	den	almene	befolkning.	Da	kejseren	 ligger	på	sit	dødsleje	er	det	 ikke	monarkiet	og	

kunstfuglen,	der	redder	ham,	men	derimod	nattergalens	sang	om,	hvad	der	rører	sig	i	ude	i	hans	

rige.	Hoffets	fremmedgørelse	betyder,	at	kejseren	ikke	har	kontakt	til	sit	folk	og	derfor	er	nødt	til	

at	høre	om	det	fra	bøger	og	nu	også	fra	nattergalens	sang.	Oplysningen	af	kejseren	foregår	altså	

gennem	 kunsten,	 og	 kendskabet	 opstår	 derved	 gennem	 en	 fredelig	 proces.	 Den	 naturlige	

nattergal	 bliver	 på	 denne	 måde	 en	 betingelse	 for	 monarkens	 overlevelse,	 da	 den	 løbende	

informerer	 kejseren	 om	 folkestemningen.	 Kejseren	må	 altså	 fjerne	 sig	 fra	 det	 overdådige	 og	

                                                
28.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:271.	
29.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:272.	
30.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	92.	
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dekadente	og	nærme	sig	den	almene	befolkning	for	at	overleve.	Med	andre	ord	må	monarkiet	

tage	afstand	fra	enevælden	og	nærme	sig	en	mere	demokratisk	struktur,	for	ikke	at	sygne	hen.	

Denne	 fredelige	 udvikling	 fra	 enevældigt	 til	 konstitutionelt	 monarki	 fremgår	 ydermere	 af,	

hvordan	 kunstfuglen	 reddes	 fra	 en	 voldelig	 død	 af	 nattergalen.	 Om	 kejseren	 såvel	 som	

kunstfuglen	 kan	 det	 altså	 siges:	 ”Instead	 he	 becomes	 a	 figurehead	 and	 nationalist	 symbol,	

maintaining	continuity	while	adapting	to	a	new	system.”31	Det	kunstsyn,	som	de	to	nattergale	

hver	 især	 repræsenterer,	 flettes	 altså	 sammen	 med	 en	 politisk	 pointe	 centreret	 omkring	

monarkiets	gradvise	udvikling	til	et	mere	demokratisk	samfund,	hvor	monarkens	rolle	først	og	

fremmest	 er	 at	 repræsentere	 befolkningen.	 Dette	 understøttes	 yderligere	 af	 det	 faktum,	 at	

Danmark	 i	 år	 1849,	 altså	 blot	 seks	 år	 efter	 udgivelsen	 af	 ”Nattergalen”	 i	 1843,	 ved	 en	

grundlovsændring	bliver	til	et	konstitutionelt	monarki.32		

Ligesom	der	omkring	kejseren	kan	siges	at	være	skabt	en	kult	lignende	den	omkring	Ludvig	

den	14.,	er	det	samme	tilfældet	med	kunstfuglen,	som	folket	samles	omkring	og	hylder	gennem	

fællessang,	da	fuglens	forudsigelighed	gør	det	muligt	for	alle	at	synge	med.	Oxfeldt	peger	endda	

på	en	relation	til	Grundtvigs	højskolesangbog:	”The	communal	singing	(fællessang)	is	reminiscent	

of	Grundtvigian	nation-building.	 To	 this	 day	Højskolesangbogen	 (The	College	 Songbook)	 is	 an	

institution	 providing	 a	 format	 for	 people	 to	 join	 together	 and	 experience,	 literally	 and	

metaphorically,	 a	 national	 community	 in	 harmony.”33	 Den	 fællessang	 og	 de	 traditioner,	 der	

skabes	omkring	kunstfuglen,	har	ikke	udelukkende	et	æstetisk	formål,	men	er	snarere	et	udtryk	

for	et	nationalt	tilhørsforhold,	da	befolkningen	samles	omkring	noget,	de	finder	centralt	for	deres	

kultur.	Den	kunstige	nattergal	bliver	altså	udtryk	for	en	institutionaliseret	praksis,	befolkningen	

kan	samle	sig	om,	og	minder	derved	om	Københavns	Tivoli,	hvor	det	fremmede	og	eksotiske,	den	

vilde	nattergal,	kan	opleves	i	trygge	rammer	i	form	af	kunstfuglen.	

Altså	bliver	den	mekaniske	fugl	ikke	kun	relevant	rent	kunstnerisk,	men	også	i	høj	grad	i	en	

social	forstand,	eftersom	borgerskabet	i	kraft	af	institutionaliseringen	af	kunstfuglen	centrerer	

sig	 omkring:	 ”a	 few,	 cleaned	 up	 aspects	 of	 folk-culture”34	 Herved	 opstår	 der	 en	 risiko	 for	 at	

                                                
31.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	95.	
32.	”Kongehusets	historie,”	Kongehuset,	https://www.kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/kongehusets-

historie.	
33.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	92.	
34.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	90.	
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borgerskabet	lukker	sig	om	sig	selv	i	en	fastlåst	forståelse	af	ikke	bare	selvet,	men	også	kulturelle	

stereotyper.	Den	kunstige	nattergal	bliver	ophævet	til	noget	højkulturelt	og	kan	dermed	ses	som	

et	 udtryk	 for	 eksempelvis	 den	 litterære	 kanon,	 da	 der	 selektivt	 udvælges	 aspekter	 af	 den	

borgerlige	kultur,	som	anses	som	god	kunst.	Den	kunstige	nattergal	henviser	aktivt	til	eksistensen	

af	 en	ægte	 nattergal,	 ligesom	 tivoliet	 henviser	 til	 eksistensen	 af	 orienten,	men	 udelukkende	

gennem	et	par	 velvalgte	 karakteristika.	Kunstfuglen	bliver	derved	et	eksempel	på	præcis	den	

form	for	orientalisme,	der	af	Said	kritiseres:	”what	is	commonly	circulated	by	(cultural	discourse	

and	exchange	within	a	culture)	is	not	‘truth’	but	representations.”35	Fremfor	at	se	Orienten	som	

en	original,	bliver	denne	kun	fremstillet	gennem	repræsentationer	og	udlægninger,	ligesom	den	

ægte	nattergal	bliver	glemt	og	træder	i	baggrunden,	så	snart	kunstfuglen	skabes.	Den	autentiske	

nattergal	får	derved	ligheder	med	den	autentiske	Orient,	der	skævvrides	og	mekaniseres	gennem	

forsimplede	repræsentationer	i	kunsten	og	institutionaliseringer.	

Andersens	eventyr	lægger	dog	vægt	på,	hvordan	repræsentationer	ikke	kan	overskrive	det	

autentiske,	som	det	ses	af	forholdet	mellem	kunstfuglen	og	nattergalen.	Frem	for	at	bekæmpe	

hinanden	 bør	 originalen	 og	 kopien	 derimod	 arbejde	 sammen	 om	 at	 nå	 et	 højere	 mål.	 Den	

kunstige	nattergal	formår	at	henvende	sig	til	befolkningen,	fordi	den	forsimplede	repræsentation	

er	lettere	at	forstå	end	den	komplicerede	virkelighed.	Den	kunstige	nattergal	overskygger	langt	

hen	ad	vejen	den	ægte	nattergal,	men	i	sidste	ende	er	den	autentiske	nattergal	det	eneste,	der	

holder	den	kunstige	nattergal	i	live.	Kopien	kan	altså	ikke	eksistere	uden	originalen,	og	referencen	

kan	ikke	eksistere	uden	referenten.	Dette	står	samtidig	i	kontrast	til,	hvordan	Andersen	med	sin	

repræsentation	 af	Orienten	 er	med	 til	 at	 overskrive	 originalen,	 ligesom	 kunstfuglen	 erstatter	

nattergalen,	 ved	 gennem	en	 orientalsk	maske	 at	 behandle	 aktuelle	 danske	 problemstillinger,	

herunder	 overgangen	 fra	 monarki	 til	 demokrati.	 I	 eventyret	 lægges	 der	 netop	 vægt	 på	

vigtigheden	af	det	autentiske,	men	i	sin	egen	repræsentation	af	Kina,	reduceres	den	orientalske	

kulturs	 kompleksitet	 til	 en	 forsimplet	 gengivelse	 uden	 nuancer.	Måske	 netop	 fordi	 denne	 er	

lettere	for	befolkningen	at	forstå.	Andersen	kan	altså	siges	at	begå	samme	fejl	som	kejseren,	der	

i	sin	søgen	efter	at	forevige	nattergalens	skønne	sang	ikke	evner	at	ære	originalen.		

                                                
35.	Oxfeldt,	Nordic	Orientalism,	93.	
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Ydermere	 kan	 man	 argumentere	 for	 at	 ”Nattergalen”	 af	 H.C.	 Andersen	 benytter	

orientalisme	som	et	litterært	virkemiddel,	der	gennem	en	distancering	til	Orienten	gør	det	muligt	

at	skrive	om	danske	forhold,	uden	at	det	politiske	aspekt	kommer	for	tæt	på.	Men	ved	at	presse	

danske	 forhold	 ned	 over	 Kina	 bidrager	 H.C.	 Andersen	 selv	 til	 den	 orientalisme,	 som	 af	 Said	

forkastes.	Kinas	egen	rige	historie	træder	 i	baggrunden	og	marginaliseres,	for	at	gøre	plads	til	

fortællingen	om	Danmark,	hvorfor	Andersen,	intentionelt	eller	ej,	skriver	sig	ind	i	en	historie	af	

forfattere	og	kunstnere,	der	undertrykker	Orientens	kulturer	ved	helt	at	ignorere	dens	eksistens.	

”Nattergalen”	bidrager	derved	til	en	kanon,	der	er	med	til	at	fastholde	idéen	om	Orienten	som	

enten	kulturløs	eller	som	noget,	der	kan	overskrives	af	egne	vestlige	idéer.	Eventyret	kunne	lige	

så	vel	have	foregået	i	et	hvilken	som	helst	andet	land	i	Orienten,	for	det	er	ikke	den	egentlige	

beliggenhed,	der	er	essentiel	for	fortællingen,	men	derimod	afstanden	til	Danmark.	Det	er	ikke	

første	 gang	 at	 Andersen	 benytter	 denne	 teknik	 til	 at	 udtrykke	 politiske	 holdninger.	 Samme	

tendens	kan	ses	i	dramaet	Mulatten,	der	første	gang	blev	opført	i	1840.	Stykket	foregår	på	en	

sukkerplantage	på	Martinique	og	omhandler	racespørgsmål	såvel	som	slaveri.	På	dette	tidspunkt	

tog	Danmark	aktiv	del	i	slavehandlen,	hvorfor	stykket	i	sin	kontekst	var	yderst	politisk	orienteret.	

Pernille	Ipsen	lægger	blandt	andet	vægt	på	Andersens	position	i	den	politiske	debat	i	sin	analyse	

af	 Mulatten	 i	 artiklen	 ”’Plant	 ikke	 Upas-Træet	 om	 vor	 Bolig’:	 Colonial	 Haunting,	 Race,	 and	

Interracial	Marriage	in	Hans	Christian	Andersen’s	Mulatten	(1840).”	fra	tidsskriftet	Scandinavian	

Studies,	Vol	88,	No.	2.	i	2016.	Hun	fremhæver,	at	”H.	C.	Andersen	wrote	Mulatten	at	a	time	when	

Denmark	was	still	actively	engaged	in	colonialism	and	slavery.	The	danish	slave	trade	had	officially	

been	abolished	in	1803,	but	the	institution	of	racialized	slavery	was	alive	and	well	on	the	sugar	

plantations	 in	 the	 Danish	 West	 Indies.”36	 Ved	 at	 placere	 handlingen	 på	 den	 franskejede	 ø	

Martinique	frem	for	den	danskejede	St.	Croix	opretholder	Andersen	en	afstand	til	danske	forhold,	

som	tillader	ham	at	udtrykke	sig	politisk	omkring	aktuelle	slaveforhold	og	racespørgsmål.	Den	

samme	 distancering	 gør	 sig	 gældende	 når	 han	 i	 ”Nattergalen”	 udtrykker	 sig	 om	 det	 danske	

monarki	og	demokrati	i	sikker	afstand	til	Danmark.	

                                                
36.	Pernille	Ipsen,	”’Plant	ikke	Upas-Træet	om	vor	Bolig’:	Colonial	Haunting,	Race,	and	Interracial	Marriage	in	

Hans	Christian	Andersen’s	Mulatten	(1840)”,	Scandinavian	Studies,	88,	nr.	2	(2016):	131.	
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Ved	 at	 anse	de	 ikke-europæiske	 kulturer	 som	 laverestående	 kan	man	 retfærdiggøre	 en	

kolonial	 indblanding	 gennem	 en	 tanke	 om	 at	 civilisere	 det	 uciviliserede	 og	 kultivere	 det	

ukultiverede.	Af	samme	grund	bliver	eventyret	om	nattergalen	modsætningsfyldt,	da	Andersen	

på	den	ene	side	hævder	at	repræsentationen	ikke	kan	erstatte	det	autentiske;	at	Vesten	hverken	

kan	eller	bør	erstatte	Orienten.	På	den	anden	side	bidrager	eventyret	til	en	forskydning	af	den	

danske	opfattelse	af	Orienten,	da	Kinas	egen	kultur	overskrives	af	den	danske	politiske	kontekst,	

der	forsøges	presset	ned	over	den.	”Nattergalen”	kan	altså	ses	som	et	forsøg	på	at	udtrykke	en	

dualisme	frem	for	at	opsætte	en	klar	dikotomi	mellem	tidens	mange	kontrære	bevægelser.	

	

Konklusion	

Oxfeldt	redegør	i	værket	Nordic	Orientalism	for,	at	orientalisme	i	Skandinavien	adskiller	sig	fra	

den	 i	 resten	af	Europa	gennem	et	fokus	på	at	 fremme	den	nationale	selvforståelse	 ikke	blot	 i	

forhold	til	en	fjern	og	eksotisk	anden,	men	også	i	forhold	til	de	centrale	stormagter	i	Europa.	I	

Danmark	blev	Orienten	primært	fremstillet	gennem	repræsentationer	i	kunsten	og	gennem	den	

institutionaliserede	 oplevelse,	 man	 som	 borger	 kunne	 få	 i	 Københavns	 Tivoli.	 Denne	

institutionalisering	 af	 Orienten	 er	 blandt	 andet	 det,	 der	 kommer	 til	 udtryk	 i	 H.C.	 Andersens	

”Nattergalen”	med	den	lille	grå	naturfugl	og	kunstfuglen.	Eventyret	om	nattergalen	gør	det	klart,	

at	de	to	fugle	 ikke	tolkes	som	direkte	modsætninger,	da	de	mod	fortællingens	slutning	finder	

frem	 til	 en	 symbiose,	 hvor	 kunstfuglens	mekaniske	 sang	 afløser	 nattergalens	 spontane	 sang.	

Samtidig	kan	de	to	nattergale	ses	som	et	udtryk	for	monarkiet	og	den	almene	befolkning,	hvor	

de	 to,	på	 trods	af	åbenlyse	 forskelligheder,	eksisterer	 side	om	side	 i	et	gensidigt	 forhold,	der	

afspejler	 udviklingen	 til	 et	 konstitutionelt	monarki,	 såvel	 som	 institutionaliseringen	 af	 kultur.	

Ydermere	bliver	forholdet	mellem	referencen	og	referenten	i	”Nattergalen”	tematiseret,	hvilket	

kan	knyttes	an	til	en	større	orientalistisk	pointe	om	repræsentation	og	det	autentiske	i	kraft	af,	

at	H.C.	Andersen	i	sit	eventyr	kommer	med	en	fordansket	repræsentation	af	Orienten,	der	kan	

siges	at	overskrive	den	 sande	orientalske	kultur.	Det	er	dog	vigtigt	 at	understrege,	 at	 værket	

lægger	op	 til	 et	 samarbejde	mellem	kopien	og	originalen,	hvori	 de	underbygger	og	opbygger	

hinanden	 i	 et	 gensidigt	 forhold,	 fremfor	 at	 den	 ene	 nødvendigvis	 må	 erstatte	 den	 anden.	

Eventyret	 indeholder	altså	en	del	 ikke	blot	orientalske	elementer,	men	også	politiske	pointer	
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samt	udlægningen	af	et	kunstsyn,	der	søger	at	forene	de	mange	modsatrettede	strømninger,	der	

eksisterede	i	værkets	samtid.	
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Et	blik	ind	i	fremtiden	

I	 1871	 leverer	 litteraten	 Georg	 Brandes	 (1842-1927)	 sin	 indledende	 forelæsning	 i	 sin	

forelæsningsrække	 Hovedstrømninger	 i	 det	 19de	 Aarhundredes	 Litteratur,	 der	 således	 bliver	

startskuddet	 til	Det	Moderne	Gennembrud.	Brandes	efterspørger	 en	 litteratur,	 der	 formår	 at	

sætte	tingene	til	debat	og	stille	kritiske	spørgsmål,	som	det	særligt	gør	sig	gældende	i	den	franske,	

engelske	 og	 tyske	 litteratur	 i	 samtiden.	 Han	 kritiserer	 den	 danske	 litteratur	 for	 at	 være	

tilbagestående	og	 reaktionsløs,	hvorfor	 landet	nu	 står	uden	mulighed	 for	 at	opnå	 fremskridt:	

”Det,	at	en	Litteratur	i	vore	Dage	lever,	viser	sig	i,	at	den	sætter	Problemer	under	Debat.	[…]	At	

en	 Litteratur	 Intet	 sætter	 under	 Debat	 er	 det	 samme	 som,	 at	 den	 er	 i	 færd	med	 at	 tabe	 al	

Betydning.”1	Endvidere	påpeger	Brandes,	hvorledes	der	hviler	en	barnagtighed	og	naivitet	i	den	

samtidige,	danske	litteratur,	som	han	især	finder	hos	Hans	Christian	Andersen	(1805-1875),	der	

således	har	modvirket	litterære	fremskridt	og	derved	lige	såvel	fremskridt	i	samfundet.2	Denne	

barnlighed,	 vil	 jeg	dog	mene,	er	det,	der	netop	adskiller	Andersen	 fra	 sine	 samtidige,	danske	

meddigtere:	 Med	 sin	 fremtidsoptimisme	 og	 evige	 begejstring	 for	 videnskabens	 evindelige	

opfindelser	 og	 opdagelser	 formår	Andersen	 i	 kombinationen	 af	 sin	 fantasi	 og	 påskønnelse	 at	

belyse	og	reflektere	over	nogle	af	de	eksistentielle	dilemmaer,	der	er	på	spil	i	samtiden,	hvilket	i	

øvrigt	er	gennemgående	for	hans	forfatterskab.	Jeg	vil	således	på	baggrund	af	delvist	biografisk	

læsning	og	kontekstuel	udlægning	af	samtidens	såvel	som	Andersens	syn	på	tro	og	videnskab,	

som	det	kommer	til	udtryk	i	et	udvalg	af	hans	værker,	samt	ved	brug	af	Torsten	Bøgh	Thomsens	

læsning	af	heraf	udvalgte	værker,	argumentere	for,	at	Andersen	kan	siges	at	være	forud	for	sin	

																																																								
1.	Georg	Brandes,	Hovedstrømninger	i	det	19de	Aarhundredes	Litteratur	(Kjøbenhavn:	Gyldendal,	1872),	

1:15,	
https://books.google.com/books?id=ZdwFAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=hovedstr%C3%B8mninger&hl=da
&sa=X&ved=2ahUKEwj418y2_6nzAhVMMVkFHWAwCLcQ6AF6BAgLEAI#v=onepage&q=hovedstr%C3%B8mninger&
f=false.	

2.	Brandes,	Hovedstrømninger,	1:17.	



The	Swan’s	Egg,	vol.	1	(October	2021)	
 

43	

tid	 og	 derfor	 ikke	 nødvendigvis	 berettiget	 denne	 kritik,	 han	 mødes	 med	 i	

indledningsforelæsningen.	 Af	 de	 udvalgte	 værker	 kan	 her	 nævnes:	 ”Det	 Nye	 Aarhundredes	

Musa”	fra	1861,	kapitlerne,	”Tro	og	Videnskab	(Prædiken	i	Naturen)”	og	”Poesiens	Californien”,	

fra	 I	 Sverrig	 fra	 1851,	 ”Den	 Store	 Søslange”	 fra	 1871	 samt	 jævnfør	 Thomsens	 læsning	 også	

romanen,	”At	 være	eller	 ikke	 være”	 fra	1857.	 Jeg	 vil	 således	med	denne	artikel	 gøre	op	med	

forestillingen	 om	Georg	 Brandes	 som	 den	 enestående	 opbrudsmand	 af	 denne	 Romantikkens	

gotiske,	tågende	tilbageståenhed	og	i	stedet	belyse,	hvorledes	dette	brud	har	fået	plantet	sine	

rødder	 langt	 før	 forelæsningsrækken	 med	 Andersen	 som	 et	 glimrende	 eksempel	 på	 en	

overgangslitteratur,	hvor	den	gamle	og	nye	litterære	verden	mødes	i	barnlig,	fornyende	leg.	

Efter	 inspiration	 af	 H.C.	 Ørsted	 formidler	 Andersen	 en	 poetik,	 der	 gennem	

naturvidenskabens	opdagelser	bærer	poesien	til	nye	højder,	hvor	fantasiens	leg	og	menneskets	

nysgerrighed	 er	 vejen	 til	 Sandheden	 i	 det	 skabte	 såvel	 som	 i	 Gud.	 Hvad	 angår	 Andersens	

religiøsitet	 bevæger	 han	 sig	 over	 tid	 væk	 fra	 den	 hierarkiske,	 traditionsbundne	 tænkning	 af	

religion	 og,	 som	 jeg	 vil	 argumentere	 for	 i	min	 artikel,	 udvikler	 sin	 egen,	 videnskabsbaserede	

trostænkning,	hvor	 fantasien	opvejes	 til	 sit	højeste,	 i	hvad	der	kan	synes	 som	en	ny	 form	 for	

religiøsitet.	 Med	 dette	 syn	 på	 poesien	 og	 omfavnelsen	 af	 barnligheden	 bliver	 ”Det	 Nye	

Aarhundredes	Musa”	således	det	værk,	der	formår	at	opsummere	hans	forfatterskabs	æstetik	

samt	livsanskuelse	og	‒filosofi.	Med	musen	omfavner	han	det,	der	er	vigtigt	for	ham	både	på	et	

personligt,	et	kunstnerisk	såvel	som	et	videnskabeligt	plan	og	derved	også	det,	som	bør	gives	

videre	til	de	kommende	generationer:	fantasi	og	leg.	Men	for	at	blive	klogere	derpå,	må	vi	dog	

først	rejse	nogle	årtier	tilbage	i	Andersens	liv,	hvor	skelsættende	begivenheder	finder	sted.	

	

Den	store	Hans	Christian	

Ganske	kort	tid	efter	sin	ankomst	til	København	i	1819	møder	den	unge	Hans	Christian	Andersen	

den	 otteogtyve	 år	 ældre	 Hans	 Christian	 Ørsted	 (1777-1851),	 der	 senere	 som	 en	 faderfigur	

inviterer	ham	ind	i	sin	families	trygge	rammer.	Særligt	efter	sin	afsluttende	studentereksamen	ti	

år	 senere	 indleder	disse	 to	et	 livslangt	og	gensidigt	 inspirerende	venskab	 indtil	Ørsteds	død.3	

Videnskabsmanden,	 der	 i	 1820	 opdager	 elektromagnetismen,	 skal	 nemlig	 vise	 sig	 at	 få	 stor	

																																																								
3.	Jens	Andersen,	Andersen	‒	en	biografi	(København:	Gyldendal,	2003),	2:142.	
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betydning	for	Andersens	liv	og	forfatterskab.	Industrialiseringen	er	under	opblomstring,	og	det	

skyldes	 i	 særdeleshed	denne	opdagelse	 foruden	dampmaskinen,	 der	 sætter	 gang	 i	 en	 større,	

opdagelsesrig	 og	 opfindsom	 bevægelse.	 Ørsted	 baner	 vejen	 for	 fremtidens	 videnskabsmænd	

med	 sin	 opdagelse,	 og	 i	 de	 efterfølgende	 år	 bliver	 grundstenene	 lagt	 for	 den	 strømbaserede	

teknologi	og	den	moderne	verden,	som	vi	kender	den	i	dag.	Inden	for	ganske	kort	tid	bliver	hesten	

erstattet	med	dampdrevne	tog,	da	verdens	første	jernbanelinje	bliver	lagt	i	England	i	1820’erne.4	

Teknologiens	udvikling	følger	således	troligt	Andersens	forfatterskab	i	et	parallelt	spor	og	

øger	 hans	muligheder	 for	 at	 udleve	 sin	 rejselyst	med	 jernbanelinjer	 på	 tværs	 af	 Europa,	 der	

allerede	i	1840’erne	kan	forkorte	den	lange	rejsetid.5	H.C.	Andersen	føler	stor	begejstring	herfor,	

som	han	blandt	andet	beskriver	i	sin	rejseskildring	En	Digters	Bazar	fra	1842:	”O,	hvilket	Aandens	

Storværk	er	dog	denne	Frembringelse!	man	føler	sig	jo	mægtig,	som	en	Oldtids	Troldmand!”6	

Det	er	dog	ikke	kun	inden	for	videnskaben,	Ørsted	har	en	stor	interesse:	I	hjertet	er	han	

romantiker	og	dybt	inspireret	af	den	tyske	filosof	Friedrich	Wilhelm	Joseph	Schelling	(1775-1854)	

og	dennes	romantiske	naturfilosofi.	I	1850,	året	før	sin	død,	udgiver	Ørsted	sit	værk,	Aanden	i	

Naturen,	der	således	opsummerer	hans	livsfilosofi	om	sammenhængen	mellem	Gud	og	naturen	

fremlagt	på	videnskabelig	vis,	hvor	poesien	ligeledes	har	en	vigtig	betydning,	hvorfor	han	sætter	

stor	pris	på	Andersens	digterevner.	Allerede	i	1835,	da	Andersens	første	samling	af	eventyr	er	på	

vej	 til	 trykkeriet,	 giver	 Ørsted	 udtryk	 for,	 ”at	 naar	 Improvisatoren	 gjør	 mig	 berømt,	 gjør	

Eventyrene	mig	udødelig,	de	ere	det	meest	fuldendte	jeg	har	skrevet”,7	som	Andersen	gengiver	

det	i	et	brev	til	sin	veninde,	Henriette	Wullf.	Ørsted	forestiller	sig	altså,	at	Andersens	eventyr	skal	

være	med	til	at	forene	kunsten,	troen	og	videnskaben	på	folkelig	vis.8	Han	adskiller	sig	således	

fra	sine	kollegaer	i	sit	felt,	idet	der	blandt	videnskabstilhængere	ses	en	stigende	afstandtagen	til	

Gud,	mens	han	 ikke	 anser	 religion	og	naturvidenskab	 som	værende	 to	modstridende	poler.	 I	

stedet	findes	sandheden	i	naturen,	som	Gud	efter	Ørsteds	overbevisning	i	øvrigt	endnu	har	skabt.	

																																																								
4.	Andersen,	Andersen,	2:148.	
5.	Andersen,	Andersen,	2:148.	
6.	H.C.	Andersen,	En	Digters	Bazar	(Kjøbenhavn:	Reitzel,	1842),	30,	

https://books.google.com/books?id=JrplAAAAcAAJ&printsec=frontcover&dq=et+digters+bazaar&hl=da&sa=X&ved
=2ahUKEwiXnfuIharzAhVRB50JHZkTBZEQ6AF6BAgFEAI#v=onepage&q=et%20digters%20bazaar&f=false.		

7.	H.C.	Andersen	til	Henriette	Wulff,	16.	marts	1835,	H.C.	Andersen	Centret,	
https://andersen.sdu.dk/brevbase/brev.html?bid=880#741.	

8.	Andersen,	Andersen,	2:145.	



The	Swan’s	Egg,	vol.	1	(October	2021)	
 

45	

Værket	Aanden	i	Naturen	er	H.C.	Andersen	særligt	henrykt	over,	og	i	et	brev	til	Ørsted	giver	han	

udtryk	for	sin	begejstring:	

[D]et	er	som	een	riig	Strøm;	og	hvad	der	især	gjør	mig	glad,	er,	at	jeg	her	synes	kun	at	see	
min	egen	Tanke,	den,	jeg	tidligere	ikke	saaledes	har	gjort	mig	klar	selv.	Det	er	min	Tro,	
min	Overbeviisning,	der	ligger	i	tydelige	Ord	for	mig.	Jeg	kan	ikke	forstaae	mig	paa	vor	
Biskop,	jeg	synes	dog,	han	maa	indsee	og	forstaae,	hvad	jeg	har	som	den	solklare	Dag.	[…]	
Jeg	skatter	hos	den	fromme	Mængde	det:	blindt	hen	at	troe;	men	jeg	finder	det	 langt	
mere	velsignet:	i	sin	Tro	ogsaa	at	vide.	Vorherre	kan	godt	taale,	at	han	sees	gjennem	den	
Forstand,	han	selv	gav	os.	Jeg	vil	ikke	med	tilbundne	Øine	gaae	til	Gud;	jeg	vil	havde	dem	
aabne,	see	og	vide,	og	kommer	jeg	vel	ikke	til	andet	Maal	end	Den,	som	kun	troer,	saa	er	
min	Tanke	dog	bleven	rigere.9	

	

Ørsted	rammer	altså	hovedet	på	sømmet	i	Andersens	tankegang,	der	indrammer	troen	og	tvivlen,	

han	har	med	sig	fra	sin	barndom	med	en	rationel	men	fantasifuld	far	og	en	overtroisk	mor.10	Som	

mange	andre	børn	på	Andersens	tid	er	han	vokset	op	med	den	evangelisk-lutherske	tro,	men	som	

han	selv	giver	udtryk	for	i	sit	brev	til	Ørsted,	finder	han	lige	så	stor	glæde	i	at	vide	som	at	tro	hvis	

ikke	større.	Meget	giver	han	altså	ikke	for	den	traditionsbundne	dogmatik	om	treenigheden,	og	i	

stedet	udvikler	han	sin	egen	og	mere	personligt	prægede	tro,	som	det	vil	blive	tydeliggjort	senere	

i	artiklen.11	

	

Sandhed	kan	aldrig	stride	mod	Sandhed	

På	samme	tidspunkt	som	Ørsteds	værk	udgives,	er	Andersen	ved	at	skrive	på	sin	rejsebeskrivelse	

I	 Sverrig,	 der	 udgives	 året	 efter	 i	 1851.	 Rejsebeskrivelsen	 lader	 for	 alvor	 hans	begejstring	 for	

naturen	og	dennes	sandhed,	som	den	fremtræder	heri,	komme	til	udtryk,	og	særligt	i	kapitlerne	

”Tro	 og	 Videnskab	 (Prædiken	 i	 Naturen)”	 og	 ”Poesiens	 Californien”	 demonstreres	 denne	

sammentænkning	af	poesi,	tro	og	natur.	”Sandhed	kan	aldrig	stride	mod	Sandhed,	Videnskaben	

aldrig	 stride	mod	Troen,	 vi	 tale	naturligviis	om	dem	begge	 i	deres	Reenhed;	de	mødes	og	de	

bestyrke	Menneskets	herligste	Tanke:	Udødelighed.”12	Således	indleder	Andersen	kapitlet,	”Tro	

																																																								
9.	H.C.	Andersen	til	H.C.	Ørsted,	3.	august	1850,	H.C.	Andersen	Centret,	

https://andersen.sdu.dk/brevbase/brev.html?bid=5803.	
10.	Andersen,	Andersen,	2:143.	
11.	”Helligånden”,	H.C.	Andersen	Centret,	

https://andersen.sdu.dk/forskning/motiver/vismotiv.html?id=113&oph=1.	
12.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker	(København:	Gyldendal,	2003),	15:99.	
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og	Videnskab	(Prædiken	i	Naturen)”	med	en	opsummering	af	Ørsteds	pointe	og	overbevisning	

om	en	verden	af	harmoni:	 ”Der	er	Harmoni-Skjønhed	 fra	det	mindste	Blad	og	Blomst,	 til	den	

store,	 fyldige	 Bouquet,	 fra	 vor	 Jord	 selv,	 til	 de	 talløse	 Kloder	 i	 Himmel-Rummet”.13	 I	 sin	

påskønnelse	af	verdensharmonien	i	naturen	og	den	viden,	han	får	givet,	anerkender	Andersen	

den	usikkerhed	og	 frygt,	 der	 kan	 ligge	 i	 at	 fjerne	 sig	 fra	 sin	 trygge	 tro	og	 lade	 sig	 hengive	 til	

videnskabens	åbenbarelse	af	sandheder:	”Og	dog	siger	Du:	jeg	var	roligere,	jeg	var	tryggere,	da	

jeg	som	Barn	lukkede	mit	Øie	ved	min	Moders	Bryst	og	sov	ind,	uden	Grublen,	rullende	mig	ene	

ind	i	Troen.”14	Andersen	fremlægger	her	en	følelse	af	bekymring	og	overvældelse,	mange	sind	

endnu	kan	hjemsøges	af	i	dag,	når	man	anskuer	verden	i	det	store	billede	og	føler	sig	lillebitte	i	

det	store	Verdensalt.	Dog	mener	han	ikke,	denne	følelse	er	udelukkende	skræmmende;	den	er	

mindst	lige	så	fantastisk,	idet	Gud	for	ham	i	kraft	af	den	viden,	han	har	fået,	blot	synes	større	og	

mægtigere	end	hidtil.	Han	bygger	således	videre	på	Ørsteds	tankegang	om,	at	Gud	har	foræret	

os	forstand,	hvorfor	vi	bør	bruge	den:		

Vel	 bøier	 jeg	 mig	 for	 Kundskabens	 Lys,	 stort	 og	 herligt,	 men	 jeg	 synes	 deri	 er	 en	
Menneske-Hovmod,	at	ville	være	kloge	som	Gud.	”Det	skulle	I	blive!”	sagde	Slangen	til	
Menneskene,	 da	 den	 vilde	 forføre	 dem	 til	 at	æde	 af	 Kundskabens	 Træ.	Gjennem	min	
Forstand	maa	jeg	erkjende	Sandheden	af	hvad	Astronomen	lærer	og	beviser;	jeg	seer	den	
forundelige,	uendelige	Guds	Forstand	i	Verdens	hele	Bygning,	 i	det	Smaa	og	det	Store,	
hvor	 det	 slutter	 sig	 til	 hinanden,	 griber	 ind	 i	 hinanden	 og	 til	 en	 uendelig	 harmonisk	
Heelhed,	‒	og	jeg	skjælver	 i	min	høieste	Nød	og	Sorg,	hvad	kan	min	Bøn	forandre,	der	
hvor	Alt	er	Love	fra	Evighed	til	Evighed.15	

		

Andersens	 argument	 lyder	 her,	 at	 mennesket	 er	 skabt	 i	 Guds	 billede,	 hvorfor	 dets	 forstand	

således	er	en	refleksion	af	Guds.	Som	Torsten	Bøgh	Thomsen	(1984-)	pointerer	i	sin	læsning	i	sit	

værk	Skyggepunkter	fra	2019,	fremsætter	Andersen	her	et	dilemma,	der	er	et	gennemgående	

spørgsmål	 i	 forfatterskabet:	 Et	 ”dilemma,	 der	 på	 den	 ene	 side	 består	 i	 mistanken	 om,	 at	

mennesket	ikke	er	så	unikt,	som	det	tidligere	har	troet,	og	på	den	anden	side	bekymringen	for,	

at	videnskaben	vil	medføre	et	hovmod,	hvor	mennesket	bevæger	sig	ind	på	det	guddommeliges	

																																																								
13.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:100.	
14.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:99.	
15.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:99.	
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gebet”.16	Thomsen	fremhæver	her	den	evolutionære	tankegang	i	samtiden,	som	den	ligeledes	

fremgår	 i	Andersens	 roman	O.T.	 fra	1836,	hvor	 forestillingen	om	mennesket	som	værende	et	

ufærdigt	 og	 processuelt	 produkt	 ikke	 stemmer	 overens	med	 Bibelens	 skabelsesberetning,	 og	

derfor	 leder	til	teologiske	forklaringsproblemer.17	Andersen	forsøger	dog	at	give	sit	bud	på	en	

løsning,	der	lyder,	at	de	endelige	svar	på	Skaberens	mysterier	altså	må	findes	i	efterlivet,	idet	der	

er	dissonans	i	menneskets	eksistens	i	form	af	dets	ufuldkommenhed:	

Hørte	vor	Tilværelse	op	i	Døden	her,	da	var	det	Fuldkomneste	af	Gud	ikke	fuldkomment,	
Gud	ikke	Retfærdig	og	Kjærlighed,	som	Alt	i	Naturen	og	Aabenbaringen	besegler	det;	og	
peger	man	os	hen	paa	den	hele	Menneskehed,	som	den,	hvori	Harmonien	vil	aabenbare	
sig,	da	synker	al	vor	Stræben	og	Virken	hen	til	Coraldyrets	Virksomhed;	Menneskeheden	
bliver	da	kun	et	Storheds	Monument	for	Skaberen,	han	viser	da	kun	sin	Herlighed,	men	
ikke	sin	højeste	Kjærlighed.	Alkjærlighed	er	ei	Selvkjærlighed!	‒	Udødelighed	eie	vi!18		

	

Skønheden	findes	i	naturen	såvel	som	i	poesien.	Men	idet	vi	mennesker	ikke	er	født	ind	i	denne	

harmoni,	må	vi	altså	leve	videre,	efter	døden	er	indtruffet.	Udødeligheden	bliver	således	målet,	

hvis	den	endelige	erkendelse	skal	opnås.	Udødeligheden,	der	gennemgående	i	H.C.	Andersens	

forfatterskab	forekommer	som	et	religiøst	motiv,	står	i	stedet	tilbage	som	et	skattekammer	fyldt	

med	dybe	hemmeligheder	og	 sandheder,	 kun	Gud	ved	af,	 og	 som	derved	endnu	er	 gemt	 for	

mennesket;	en	Aladdins	hule.	Her	tænker	jeg	særligt	på	hans	eventyr	som	eksempelvis	”Den	lille	

Pige	med	Svovlstikkerne”	fra	1845,	hvor	den	lille,	fattige	pige,	der	har	mødt	så	megen	modstand	

i	sit	jordiske	liv,	skænkes	et	bedre	liv	i	omfavnelsen	af	sin	bedstemor	og	himmelfarten	i	dødens	

stund.		

Det	centrale	i	”Tro	og	Videnskab	(Prædiken	i	Naturen)”	bliver	således	en	refleksion	over,	

hvorvidt	 Gud	 giver	 os	 mulighed	 for	 som	 mennesker	 at	 opnå	 sandheden	 gennem	

naturvidenskaben	og	altså	fornuften	som	redskaber	på	lige	fod	med	poesien:	”Videnskaben	er	

som	en	chemisk	Prøve,	der	siger	at	Guldet	er	ægte.”19	Guldet,	som	jeg	vil	mene,	skal	vise	sig	at	

være	fantasien	i	Andersens	metaforik.		

																																																								
16.	Torsten	Bøgh	Thomsen,	Skyggepunkter	-	Menneske,	natur	og	materialitet	i	H.C.	Andersens	

forfatterskab	(Hellerup:	Forlaget	Spring,	2019),	222.	
17.	Thomsen,	Skyggepunkter,	221.	
18.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:100-101.	
19.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:102.	
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En	skjald	med	barnesind	vil	komme	

I	værkets	afsluttende	kapitel	”Poesiens	Californien”	er	denne	menneskets	fornuft	uden	fare	for	

at	medvirke	til	hybris	og	er	i	stedet	forbundet	med	upåklagelig	leg.	Der	forekommer	en	tydelig	

optimisme	om	videnskabens	fremskridt	såvel	som	menneskets	nysgerrighed	og	videbegær,	som	

også	implementeres	i	kapitlets	titel,	der	leder	tankerne	hen	mod	det	californiske	guldfund	i	1848,	

der	fik	en	kvart	million	mennesker	til	at	drage	afsted	i	håbet	om	at	opnå	samme	lykke.20	Verden	

ligger	således	åben	for	mennesket,	og	det	er	endnu	muligt	at	gøre	store	opdagelser	i	naturen,	

lige	som	det	er	muligt	for	digteren	at	opnå	større	højder	i	poesiens	ånd:	

Verdens	Skatkammer	er	saa	uendeligt	rigt;	vi	have,	for	ret	at	tale	jevnt	og	ligefremt,	i	det	
Høieste	strøget	Toppen	af	Maalet,	men	Skjeppen	er	endnu	fuld,	det	hele	egentlige	Maal	
er	 endnu	 fyldt	 tilbage.	 Ogsaa	 i	 Videnskaben	 ligger	 en	 saadan	 Verden	 aaben	 for	
Menneskeaandens	Opdagelser‒!21	

	

Andersen	lader	os	blive	i	troen	om,	at	vi	kun	har	set	toppen	af	isbjerget,	og	verden	synes	derfor	

endnu	at	ligge	uberørt	foran	os	med	sine	mange	hemmeligheder:	”Vor	Tid	er	Opdagelsernes	Tid,	

‒	 ogsaa	 Poesien	 har	 sit	 nye	 Californien.”22	 I	 denne	 bemærkning	 bliver	 det	 ganske	 tydeligt,	

hvorledes	Andersen	i	dette	kapitel	kommenterer	på	sin	samtid,	der	er	præget	af	overbevisningen	

om,	at	der	ikke	længere	produceres	noget	originalt	i	kunsten.	Romantikken	er	forældet,	og	der	

er	således	brug	for	en	ny	poetik,	der	kan	udfylde	tomrummet.	Som	det	fremgår	tidligere	i	artiklen,	

anser	Ørsted	den	lille	Hans	Christian	som	værende	et	glimrende	bud	på	dette,	og	han	opfordrer	

ham	 til	 både	 at	 rejse	 ud	 i	 verden	 og	 opleve	 naturen	 og	 indfange	 inspiration	 deri	 samt	 til	 at	

formulere	 en	 poetik,	 der	 kan	 indkapsle	 sammentænkningen	 af	 religion	 og	 naturvidenskab	 i	

poesien	og	altså	sin	egen	æstetik.23	

I	et	forsøg	på	at	demonstrere	denne	forældelse	af	Romantikken,	trækker	Andersen	tråde	

fra	sit	tidlige	forfatterskab	med	en	genskrivning	af	en	scene	i	sit	værk	Fodreise	fra	Holmens	Canal	

til	Østpynten	 af	 Amager	 i	 Aarene	 1828	 og	 1829	 fra	 1829,	 hvor	 jeget	 i	 begyndelsen	 af	 denne	

fodrejse	møder	en	gammel	amagerkone	og	en	ung	spøgelseskvinde.	Løbende	som	jeget	bliver	

																																																								
20.	”Guldfeber”,	Den	Store	Danske,	senest	opdateret	23.	marts	2015,	

https://denstoredanske.lex.dk/guldfeber.	
21.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:129.	
22.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:129.	
23.	Andersen,	Andersen,	2:146.	
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præsenteret	for	dem	af	amagerkonen,	bliver	det	tydeligt	for	læseren,	at	jeget	står	overfor	valget	

mellem	henholdsvis	Klassicismen	 og	Romantikken.	 Eller	 sagt	med	andre	ord;	 at	 digte	med	et	

fortids-	 eller	 fremtidsskuende	 blik.	 Til	 amagerkonens	 store	 ærgrelse	 vælger	 han	 den	 unge,	

mystiske	blege	pige,	den	lyriske	muse,	og	vejen	er	for	ham	nu	lagt.	Nu,	toogtyve	år	senere,	er	det	

den	 unge	 spøgelseskvinde,	 Romantikken,	 der	 er	 den	 forældede	 æstetik	 og	 ikke	 længere	

Klassicismens	gamle	amagerkone:24		

Og	som	en	Herkules	paa	Skilleveien	stod	han	her;	thi	foran	ham	viste	sig	to	Skikkelser,	
beredte	på	at	gøre	og	tjene	ham,	den	ene	en	gammel	Moerlille,	den	anden	en	Yngling,	
smuk	 som	 Engelen,	 der	 førte	 Bibelens	 unge	 Tobias.	 I	 den	 Gamles	 Kjortel	 var	 virket	
Blomster,	Dyr	og	Mennesker	arabeskagtig	i	hverandre,	hun	havde	store	Briller,	og	holdt	
foruden	 sin	 Løgte	 en	 Pose,	 fyldt	 med	 gamle,	 forgyldte	 Kort,	 Hexe-Apparater	 og	 alle	
Overtroens	Amuletter;25		

	

Mægtige	billeder	viser	sig	fra	Løgten	og	fortæller	om	fordums	tid	og	gotiske	fortællinger,	der	gang	

på	gang	er	blevet	fortalt	og	genfortalt.	I	stedet	for	den	gamle	Moerlille	med	døden	om	sig	er	den	

unge	Yngling	mere	interessant	med	sin	livlige	skikkelse:	

”Følg	med	mig	til	Liv	og	Sandhed!”	raabte	den	anden	Skikkelse,	Ynglingen,	der	var	deilig	
som	en	Cherub;	en	Flamme	lyste	fra	hans	Pande,	et	Cherub-sværd	blinkede	i	hans	Haand.	
”Jeg	er	Videnskaben!”	sagde	han,	”min	Verden	er	større,	den	stræber	efter	Sandhed!”	Og	
der	blev	Klarhed	rundt	om.	Spøgelsesbillederne	blegnede;	det	var	ikke	ud	over	Verden,	
der	blev	seet,	Overtroens	Løgte	havde	kun	viist	Laterna	magica	Billeder	paa	den	gamle	
Muur-Ruin,	og	Vinden	havde	drevet	vaade	Dunster	i	Skikkelser	forbi.	”Jeg	giver	Dig	en	rig	
Erstatning!	Sandhed	i	det	Skabte,	Sandhed	i	Gud!”26	

	

Ynglingen,	Videnskaben,	bliver	således	den	nye	 indgangsvinkel	til	samtidens	poesi.	Herfra	skal	

inspirationen	komme,	og	digteren	skal	få	mulighed	for	at	finde	sandheden	om	verden	såvel	som	

sandheden	 om	Gud.	 Andersen	 refererer	 desuden	 til	 sit	 eventyr	 om	 ”Vanddraaben”,	 der	 blev	

udgivet	fire	år	forinden	i	1847,	hvori	en	verden	af	små	organismer	levendegøres	og	fremstår	på	

humoristisk	facon	lige	så	vilde	som	Københavns	befolkning:	”een	Draabe	af	Sumpvandet,	løftet	

mod	 Lysets	 Straale,	 blev	 en	 levende	Verden	med	Dyr	 i	 sælsomme	 Skikkelser,	 kjæmpende	 og	

																																																								
24.	Thomsen,	Skyggepunkter,	228-29.	
25.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:130.	
26.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:131.	
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nydende,	 en	 Verden	 i	 en	 Vanddraabe.”27	 På	 denne	 måde	 fremstiller	 Andersen	 således	 sine	

eventyr	 som	 en	 fyldestgørende	 demonstration	 af	 denne	 form	 for	 poesi,	 der	 er	 brug	 for	 i	

samtiden,	idet	han	formår	at	anvende	videnskaben	i	sin	digtning.	Han	bliver	således	ham,	der	vil	

opfylde	profetien,	han	selv	 fremskriver:	”En	Skjald	vil	komme,	der	med	Barnesind,	som	en	ny	

Aladdin,	træder	ind	i	Videnskabens	Hule”.28	Videnskaben	vil	således	blive	det	afgørende	element	

i	den	nye	poesi,	der	vil	blive	fremstillet	i	fremtiden:	

Videnskabens	 Sollys	 skal	 gjennemtrænge	 Digteren,	 med	 klart	 Øie	 skal	 han	 opfatte	
Sandheden	og	Harmonien	i	det	Smaa	og	i	det	uendelige	Store,	det	skal	luttre	og	berige	
Forstanden	og	Phantasien,	vise	ham	nye	Former,	der	endmere	levendegjør	Ordet.	Selv	de	
enkelte	Opdagelser	ville	give	en	saadan	ny	Flugt.	Hvilken	Eventyr-Verden	kan	ikke	oprulle	
under	Mikroskopet,	naar	vi	deri	overføre	vor	Menneskeverden;	Electromagnetismen	kan	
blive	en	Livsenstraad	i	nye	Lystspil	og	Romaner,	og	hvormangen	humoristisk	Digtning	vil	
ikke	voxe	frem,	idet	vi	fra	vor	støvgranlille	Jord	med	dens	smaa,	hovmodige	Mennesker	
see	ud	i	det	uendelige	Verdens-Alt	fra	Melkevei	til	Melkevej.29	

	

Andersen	formulerer	her	det,	der	senere	skal	vise	sig	at	blive	vakt	til	live	i	hans	digtning,	som	vi	

ser	 det	 i	 eventyr	 som	 eksempelvis	 ”Den	 store	 Søslange”	 fra	 1871,	 hvor	 Andersen	 formår	 at	

tilvejebringe	sin	henrykkelse	 for	videnskabens	 fremskridt	og	opdagelser	gennem	humor	ud	til	

både	 et	 barne‒	 og	 et	 voksenpublikum	 på	 bedste	 andersenske	 manér	 i	 sin	 beskrivelse	 af	 et	

telegrafkabel:	

Dybest	ned	strækker	sig	Slangen,	en	Velsignelsens	Midgaardsorm,	der	bider	 i	sin	Hale,	
idet	den	omslutter	Jorden;	Fisk	og	Krybdyr	løbe	med	Panden	imod,	de	forstaae	dog	ikke	
den	Ting	ovenfra:	Menneskehedens	tankefylde,	i	alle	Sprog	forkyndende	og	dog	lydløse	
Kundsskabsslange	paa	Godt	og	Ondt,	den	vidunderligste	af	Havets	Vidundere,	vor	Tids	
den	store	Søslange.30	

	

Dette	eventyr	er	et	særligt	godt	eksempel	på	den	genre,	Andersen	formår	at	udvikle	og	gøre	til	

sin	egen.	Ingen	har	som	han	formået	at	skrive	på	lignende	måde	siden,	hvor	fantasi	og	fornuft	

lever	i	symbiose	med	en	legende	tone	og	tilgang	i	sproget.	Med	sin	selvopfundne	genre	formår	

																																																								
27.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:131.	
28.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:133.	
29.	I	Sverrig,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	15:133.	
30.	H.C.	Andersen,	”Den	store	Søslange”,	Det	Kongelige	Bibliotek,	

http://wayback-
01.kb.dk/wayback/20101103141429/http://www2.kb.dk/elib/lit//dan/andersen/eventyr.dsl/hcaev153.htm.	
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Andersen	at	gøre	det,	Brandes	efterspørger:	Han	formår	at	sætte	tingene	til	debat	og	reflektere	

over	sin	egen	position	i	verden	og	det	allerede	mange	år	inden	forelæsningsrækken	i	1871	med	

værker	som	blandt	andre	O.T.,	En	Digters	Bazar	og	I	Sverrig.31	Denne	poetik	bliver	videreudviklet	

i	Andersens	roman,	”At	være	eller	 ikke	være”	 fra	1857,	hvor	han	 ligeledes	reflekterer	over	en	

sammentænkning	 af	 tro	 og	 videnskab,	 som	 det	 kommer	 til	 udtryk	 gennem	 Esthers	 syn	 på	

kunsten:32	

”Jeg	er	forvisset	om,”	sagde	Esther,	”at	 i	vor	Tid	under	susen	af	Maskinernes	dreiende	
Hjul,	Dampens	Brusen	og	den	hele	Tumlen,	en	ny	Digtningens	Heros	vil	træde	op,	og	just	
ved	Videnskabens	Aand.	Men	Videnskaben	giver	den	 ikke	 Livet.	Noureddin	med	al	 sin	
Viden	mægtede	ikke	at	stige	ned	i	Hulen	og	hæve	Skatten.	Liden	David	er	stærkere	end	
Kjæmpen	Goliath.	Det	er	det	Uskyldige,	der	naar	Maalet:	Himmeriges	Rige	hører	Børnene	
til,	 Barnesindet	 naar	 det;	 og	 dog	 vilde	 det	 være	 fortabt,	 har	 det	 ikke,	 som	 Aladdin,	
Noureddins	 Ring,	 det	 vil	 sige,	 Videnskabens	 Kraft	 og	 Styrke.	 Jeg	 finder,	 at	 Eventyr-
Digtningen	er	Poesiens	meest	vidt	udstrakte	Rige,	det	naar	fra	Oldtids	blodrygende	Grave	
til	 den	 fromme	 barnlige	 Legendes	 Billedbog,	 optager	 sig	 i	 Folke-Digtningen	 og	 Kunst-
Digtningen,	det	er	mig	Repræsentanten	for	al	Poesie,	og	den,	som	mægter	det,	maa	heri	
kunne	lægge	det	ind	det	Tragiske,	det	Komiske,	det	Naive,	Ironien	og	Humoret,	og	har	her	
baade	 den	 lyriske	 Streng,	 det	 Barnligtfortællende	 og	 Naturbeskriverens	 Sprog	 til	 sin	
Tjeneste,	og	ere	vi	enige	heri,	viser	da	ikke	just	denne	Poesiens	Repræsentant,	Eventyr-
Digtningen,	en	saadan	Aladdins-Natur?33	

	

Ovenstående	citat	 fra	 romanen	synes	at	være	en	klarlægning	af	det,	Andersen	 forsøger	at	nå	

frem	 til	 nogle	 år	 forinden	 i	 ”Poesiens	 Californien”	 såvel	 som	 i	 hele	 værket,	 I	 Sverrig,	 da	 det	

afgørende	element	i	vejen	til	erkendelse	er	fantasien	og	legen.	I	sin	læsning	af	værket	fremhæver	

Thomsen	 netop	 Esthers	 understregning	 af	 det	 barnlige	 og	 kalder	 denne	 barnlighed	 for	 et	

”samtidsdiagnosticerende	 begreb”,	 der	 dækker	 over	 en	 nutid,	 der	 er	 præget	 af	 leg	 og	

eksperimenter.34	Det	er	netop	denne	poetik,	der	indbefatter	eventyr	som	”Den	store	Søslange”	

foruden	eksempelvis	”Dryaden”	fra	1868,	som	jeg	vil	mene	også	dækker	over	hans	forfatterskab	

i	 sin	 helhed.	 Som	 det	 særligt	 ekspliciteres	 i	 sidstnævnte	 titel,	 har	 Andersen	 ikke	 sluppet	 sin	

interesse	for	overtro	og	mystiske	væsner.	Ørsted	havde	ikke	meget	tilovers	for	dette,	men	mente	

																																																								
31.	Andersen,	Andersen,	2:190.	
32.	Thomsen,	Skyggepunkter,	249.	
33.	H.C.	Andersen,	“At	være	eller	ikke	være”,	i	Romaner	og	Rejseskildringer	(København:	Gyldendal,	1944),	

5:223.	
34.	Thomsen,	Skyggepunkter,	249.	
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i	stedet,	at	”folkets	overtro	i	enhver	henseende	var	utidssvarende.”35	Dog	vil	jeg	mene,	at	denne	

interesse	spiller	en	væsentlig	rolle	i	fantasiens	udfoldelse	såvel	som	barnligheden,	som	Andersen	

vægter	at	bevare	og	udvikle	i	sit	forfatterskab.	I	eventyret,	”Den	store	Søslange”,	lader	Andersen	

alverdens	undersøiske	skabninger	møde	telegrafkablet,	der	blev	placeret	på	Atlanterhavets	bund	

og	nu	gjorde	det	muligt	at	kommunikere	på	tværs	af	Atlanten	langt	hurtigere	end	hidtil	set.	Det	

første	 kabel	 blev	 lagt	 i	 1866,	 hvorefter	 systemet	 blev	 udvidet	 i	 1870.36	 Telegrafkablet,	 der	 i	

eventyret	sammenlignes	med	det	mytologiske	søuhyre,	Midgårdsormen,	og	den	bibelske	slange	

i	Kundskabstræet,	medførte	nu,	at	verden	så	at	sige	blev	mindre	og	mere	tilgængelig	i	løbet	af	

ganske	 kort	 tid.	Ved	at	 sammenligne	på	denne	måde	 formår	Andersen	at	 fange	 sine	 læseres	

opmærksomhed	 og	 gør	 således	 en	 så	 ny	 og	 banebrydende	 opfindelse,	 der	 kan	 være	

overvældende	og	svær	at	forstå	for	børn	såvel	som	for	voksne,	nemmere	at	forholde	sig	til.	Selv	

med	en	humoristisk	pen,	som	Andersen	mestrer	upåklageligt,	skal	der	måske	mere	til	for	at	kunne	

være	i	stand	til	at	vække	sin	læsers	forestillingsevne	uanset	sagens	alvor.	Det	lader	således	ikke	

til,	at	Andersen,	selv	tyve	år	senere,	synes	at	have	løsnet	grebet	helt	på	den	gamle	Moerlille	og	

hendes	mystiske	fortællinger.	I	stedet	fremhæver	det	et	blik	mod	fortiden,	han	ikke	synes	at	have	

sluppet	helt	og	denne	romantiske	overtro,	der	endnu	hersker	i	hans	forfatterskab,	vil	jeg	mene,	

netop	 understreger	 Andersen	 som	 et	 tydeligt	 eksempel	 på	 en	 overgangslitteratur	 fra	 en	

romantisk	til	en	moderne	poetik,	længe	før	Brandes	forlanger	det.	

	

Vor	Tid	er	Eventyrets	Tid!	

Vi	 forbliver	 så	 at	 sige	 i	 den	 mytologiske	 verden	 med	 Andersens	 aftegning	 af	 fremtidens	

inspirationskilde	i	sit	værk,	”Det	Nye	Aarhundredes	Musa”,	der	blev	udgivet	i	1861	som	en	del	af	

samlingen	Nye	Eventyr	og	Historier.	Anden	Række.	Første	Samling.	Værket,	der	er	registreret	som	

et	eventyr,37	adskiller	sig	markant	fra	Andersens	øvrige	eventyr,	idet	der	som	sådan	intet	narrativ	

er.	I	stedet	forekommer	eventyret	som	en	essayistisk	fremstilling	af	Andersens	refleksioner	over	

																																																								
35.	Andersen,	Andersen,	2:150.	
36.	”Søkabel”,	Den	Store	Danske,	senest	opdateret	14.	juli	2016,	

https://denstoredanske.lex.dk/s%C3%B8kabel.	
37.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	H.C.	Andersen	Centret,	

https://andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=153.	
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fremtidens	poesi	såvel	som	den	fortidige	og	den	samtidige.	Han	byder	det	nye	århundredes	muse	

velkommen,	og	på	nysgerrig	vis	deler	han	sine	refleksioner	over,	hvad	hun	mon	tager	med	herfra	

ind	i	fremtiden,	når	hun	er	moden	nok	hertil.	Som	det	er	blevet	fremlagt	tidligere	i	artiklen,	bygger	

Andersen	i	dette	værk	videre	på	den	poetik,	han	klargør	i	rejsebeskrivelsen	I	Sverrig	(1851)	og	

senere	i	”At	være	eller	ikke	være”	(1857),	hvor	fantasi	og	leg	bliver	det	altafgørende	i	målet	om	

at	opnå	sandheden.	Dog	er	 formålet	her	 ikke	at	aftegne	et	billede	af	 samtidens	poetik	‒	den	

kender	vi	allerede.	Vi	følger	det	nye	århundredes	muse,	der	er	født	i	industrialiseringens	tid,	og	

hendes	tidlige	barndom	fra	fødslen	til	tiden	efter	vuggen:	”Det	nye	Aarhundredes	Musa	er	Barn	

endnu,	dog	hun	er	sprungen	ud	af	Vuggen,	hun	er	fuld	af	Villie,	uden	at	vide,	hvad	hun	vil.”38	Som	

alle	børn	har	hun	forældre,	af	hvem	hun	har	fået	sine	personlige	egenskaber	og	træk.	Musen	er	

et	 produkt	 af	 sammentænkningen	 mellem	 videnskaben	 og	 fantasi,	 hvorfor	 kristendommen	

således	synes	at	fylde	mindre,	end	den	hidtil	har	gjort	i	forfatterskabet,	som	det	fremgår	tidligere	

i	 artiklen.	 I	 stedet	 hersker	 naturlovene,	 urkræfterne,	 og	 hun	 er	 således	 efterkommer	 af	

Romantikkens	tankegang	om	harmoni	og	skønhed	i	naturen:	

I	vor	store	Nutids	Fabrik	er	hun	født,	hvor	Dampen	øver	sin	Kraft,	hvor	Mester	Blodløs	og	
hans	Svende	slide	Dag	og	Nat.	Hun	har	i	Eie	Qvindens	store	kjærlighedsfyldte	Hjerte,	med	
Vestalens	 Flamme	og	 Lidenskabens	Baal.	 Forstandens	 Lynglimt	 fik	 hun,	 i	 alle	 Prismets	
gjennem	Aartusinder	 skiftende	 Farver,	 der	 vurderedes	 efter	Modefarven.	 Phantasiens	
mægtige	Svaneham	er	hendes	Pragt	og	Styrke,	Videnskaben	vævede	den,	”Urkræfterne”	
gav	den	Svingkraft.	Hun	er	Folkets	Barn	paa	Faders	Side,	sund	i	Sind	og	Tanker,	Alvor	 i	
Øiet,	Humor	paa	Læben.	Moderen	er	den	høibaarne	academi-opdragene,	Emigranternes	
Datter	med	de	gyldne	Rococo	Erindringer.	Det	nye	Aarhundredes	Musa	har	Blod	og	Sjæl	i	
sig	af	de	To.39		

	

Disse	urkræfter	er	det,	der	forener	hendes	fantasi	og	viden,	som	Andersen	i	sin	metaforik	maler	

som	en	svane.	De	giver	hendes	fantasiens	vinger,	der	er	skabt	i	kraft	af	videnskaben,	evner	til	at	

flyve.	Hun	er	rationel;	en	 lærd	af	både	 livets	skole	såvel	som	akademikerens	verden,	som	det	

fremgår	 af	 hendes	 herkomst	 i	 citatet.	 I	 faddergave	 har	 hun	 fået	 naturens	 mysterier	 og	

hemmeligheder,	der	endnu	ligger	gemt	til	mennesket,	som	det	også	fremgår	tidligere	i	”Poesiens	

Californien”.	Denne	barndom,	der	 i	værket	genlyder,	er	 således	den	efterspurgte,	nye	poetik,	

																																																								
38.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:384.	
39.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:383.	
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Andersen	formidler,	hvor	han	fremstiller	sig	selv	som	det	perfekte	bud	på,	hvorledes	denne	skal	

udøves,	som	han	demonstrerer	det	i	sine	senere	eventyr.	Det	er	denne	poesi,	fremtiden	vil	lade	

sig	bygge	på,	som	musen,	når	tiden	er	moden,	vil	åbenbare	for	tidens	digtere.	På	denne	måde,	

vil	jeg	argumentere	for,	kommer	Andersen	Georg	Brandes	i	forkøbet,	som	han	også	gør	det	i	en	

bemærkning	om	at	komme	til	sagens	kerne:	”Tiden	er	for	kort	og	kostbar	til	Phantasie-Lege,	og	

hvad	 er,	 skulle	 vi	 engang	 tale	 ret	 fornuftigt,	 hvad	 er	Poesie?”40	 Der	 hviler	 således	 en	 tydelig	

sarkasme	i	værket,	der	giver	genklang	af	den	kritik	af	hans	fantasilege	og	barnlige	tendenser,	han	

ofte	er	blevet	mødt	med,	hvilket	strider	imod	hans	egen	overbevisning,	som	det	fremgår	i	hans	

poetik,	der	tidligere	i	artiklen	er	blevet	fremlagt.	For	at	nå	ind	til	sagens	kerne,	sandheden,	må	

det	gøres	med	nysgerrighed	og	barnligt	videbegær	på	legende	vis.	

Endvidere	bliver	det	i	dette	værk	tydeligt,	hvordan	religionen	spiller	en	væsentligt	mindre,	

hvis	ikke	blot	en	anden	rolle	for	Andersens	poesi,	end	den	tidligere	har	gjort.	I	takt	med	at	musen	

bliver	ældre,	 ser	 vi,	 hvordan	hun	bliver	 klogere,	 og	 videnskabens	 tilgang	 til	 verden	 får	 større	

indflydelse	på	hende:	

Hvorledes	staaer	det	sig	med	hendes	Christendom?	‒	Hun	har	lært	af	Philosophiens	store	
og	lille	Tabel;	Urstofferne	have	knækket	én	af	hendes	Melketænder,	men	hun	har	faaet	
nye	 igjen,	 Kundskabsfrugten	 bed	 hun	 i	 paa	 Vuggen,	 aad	 og	 blev	 klog	 ‒	 saa	 at	
”Udødelighed”	lynede	frem	for	hende	som	Menneskehedens	genialeste	Tanke.41	

	

Idet	der	adspørges,	hvorledes	hun	forholder	sig	til	troen,	svares	der	ikke	direkte	men	i	stedet	med	

en	 scene	 fra	 hendes	 vuggetid.	Andersen	omskriver	 resultatet	 af,	 hvad	der	 sker,	 såfremt	man	

spiser	af	Kundskabens	træ	og	undlader	at	udskamme	musen	og	fordømme	hende	fra	Paradisets	

Have,	 som	 fortællingen	ellers	 lyder	 i	Det	Gamle	Testamente.	 I	 stedet	har	hun	blot	opnået	en	

større	indsigt	og	derved	‒	taget	poetikken,	som	han	formulerer	den,	og	som	det	fremgår	tidligere	

i	 artiklen,	 i	 betragtning	 ‒	 kommer	 hun	 nærmere	 Sandheden	 og	 derved	 Paradis	 i	 Andersens	

forstand:	Sandheden	ligger	endnu	i	det	hinsides,	hvorfor	en	bid	af	Kundskabsfrugten	må	føre	os	

tættere	 dertil.	 Ligeledes	 er	 det	 religiøse	 motiv,	 udødelighed,	 ikke	 længere	 blot	 vejen	 til	

sandheden,	 som	det	 fremgår	 tidligere	 i	 analysen:	Udødeligheden	som	menneskehedens	mest	

geniale	tanke,	vil	jeg	argumentere	for,	skal	her	forstås	som	værende	dampmaskiner	og	deslige:	

																																																								
40.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:382.	
41.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:385-86.	
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”Mester	Blodløs	og	hans	Svende”,	der	uden	liv	og	blod	kan	leve	evigt.	Andersen	formår	altså	at	

bevare	sin	fascination	af	kristendommen	til	at	demonstrere,	hvordan	videnskaben	kan	give	en	

anden	perception	af	verdens	indretning.	Det	er	altså	igennem	videnskaben	på	fantasiens	vinger,	

vi	opnår	den	rette	vej	til	sandheden.	

I	sin	refleksion	over,	hvad	poesi	er,	fremstiller	Andersen	på	naturalistisk	vis	et	billede	af	

mennesket	 i	 relation	 til	 verden	 forstået	 på	 flere	 måder.	 Med	 Gud	 som	 dukkefører	 styres	

menneskets	livsstrenge	på	livets	strengespil:	

Disse	klingende	Udslyngninger	af	Følelser	og	Tanker,	den	er	kun	Nervernes	Svingninger	
og	Bevægelser!	Al	Begeistring,	Glæde,	Smerte,	selv	den	materielle	Stræben	er,	sige	de	
Lærde	 os,	Nervesvingninger.	 Vi	 ere	 Enhver	 ‒	 et	 Strængespil!	Men	hvem	griber	 i	 disse	
Strænge?	Hvem	faaer	dem	til	at	svinge	og	bæve?	Aanden,	den	usynlige	Guddoms	Aand,	
som	lader,	gjennem	dem,	klinge	sin	Bevægelse,	sin	Stemning,	og	den	forstaaes	af	de	andre	
Strængespil,	 saa	 at	 de	 klinge	derved	 i	 sammensmeltende	Toner	og	 i	Modsætningerne	
stærke	Dissonantser.	 Saaledes	 var	 det,	 saaledes	 bliver	 det	 i	 den	 store	Menneskeheds	
Fremadskriden	i	Friheds	Bevidsthed!42	

	

Andersen	formår	at	demonstrere	sine	stilistiske	evner	og	binder	flere	perceptioner	sammen	i	et	

strengespil.	Mennesket,	der	her	både	ses	gennem	videnskabens	biologisktænkende	øjne,	som	de	

Lærde	repræsenterer,	anskues	også	på	et	åndeligt	plan,	der	minder	om	Romantikkens.	Denne	

usynlige	guddomsånd	giver	genklang	af	det	sublime,	denne	sandhed,	som	opnås	gennem	poesien,	

og	skaber	en	stemning,	som	digteren	vil	opnå	gennem	naturen	i	romantisk	forstand.	Ligeledes	

trækker	Andersen	som	sagt	tråde	til	videnskaben	og	giver	læseren	et	indblik	i	dennes	nervebaner,	

som,	hvad	der	synes	på	et	nærmest	sarkastisk	plan,	udgør	vores	følelser	og	denne	følelse	af	ånd	

og	stemning.	Ligeledes	tildeles	den	tekniske	del	af	videnskaben	tråde	i	form	af	”Udødelighedens	

Telegraphtraad”.43	Gennem	denne	metaforik	 formår	Andersen	 at	 demonstrere	naturalismens	

syn	 på	 mennesket	 som	 værende	 et	 naturbestemt	 væsen,	 der	 således	 blandt	 andet	 er	

miljøbestemt.	Som	det	også	fremgår	i	”Tro	og	Videnskab	(Prædiken	i	Naturen)”,	er	verden	ikke	

udelukkende	harmonisk	og	uden	dissonanser.	Mennesket	er	skabt	i	Guds	billede,	men	Andersen	

pointerer,	at	vi	er	født	lige	men	ikke	under	samme	vilkår,	hvorfor	vi	altså	må	være	ufuldkomne.	

Endvidere	må	livet	fortsætte	 i	døden,	såfremt	disse	dissonanser	skal	opløses,	og	der	 igen	skal	

																																																								
42.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:382-83.	
43.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:384.	
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være	harmoni	i	verden.	Andersen	forudser,	at	fremtidens	litteratur	altså	må	være	opmærksom	

på	disse	dissonanser,	der	alle	dage	har	eksisteret,	i	rejsen	mod	Sandheden	og	kommer	således	

igen	Brandes	i	forkøbet	med	en	poetik,	der	involverer	samtidens	problematikker	og	undersøger	

den	som	under	mikroskopet.	

	

Konklusion	

I	tiden	efter	Georg	Brandes’	 indledningsforelæsning	følger	den	danske	og	den	øvrige	nordiske	

litteratur	 naturalismens	 tendenser	 i	 Europa,	 der	 udspringer	 sig	 af	 realismen	 og	 darwinistiske	

tanker	 om	 menneskets	 afstamning.	 Litteraturen	 udfolder	 sig	 som	 en	 konsekvens	 af	 et	

industrialiseret	samfund,	hvor	der	hersker	en	pessimisme	såvel	som	en	optimisme	for	fremtiden	

og	de	teknologiske	fremskridt.	På	baggrund	af	foregående	analyser	vil	jeg	fremhæve,	at	Andersen	

langt	tidligere,	end	Brandes	forlanger	det,	italesætter	problematikker	i	samfundet.	Noget,	der	i	

øvrigt	 er	 gennemgående	 i	 hans	 forfatterskab	 fra	 den	 tidligste	 begyndelse,	 som	 det	 ligeledes	

fremgår	i	artiklen.		

Når	vi	endnu	læser	H.C.	Andersens	værker	i	dag,	er	det	fordi,	han	er	tidløs.	Med	en	barnlig	

nysgerrighed	og	opfindsom	leg	tager	han	læseren	med	ind	i	sit	eventyrlige	univers	og	fremstiller	

os	 sandheden,	 som	 den	 fremstår	 blandt	 mennesker.	 Eventyr	 som	 ”Den	 lille	 Pige	 med	

Svovlstikkerne”,	 ”Grantræet”	 eller	 ”Hyrdinden	 og	 Skorstensfejeren”	 og	 mange	 flere	 trodser	

barnligheden	og	forærer	en	lærdom	om	mennesket	gennem	netop	fantasien	til	både	barnet	og	

den	voksne	læser,	hvoraf	den	voksne	får	sin	egen	foruden	barnets	pointe	givet.	Der	er	en	form	

for	morale	såvel	som	en	refleksion	på	et	dybere,	eksistentielt	plan,	som	adskiller	Andersen	fra	

sine	samtidige	meddigtere.	Derudover	besidder	Andersen	en	evne	til	at	reflektere	over	sig	selv	

såvel	 som	 over	 sit	 forfatterskab,	 som	 han	 demonstrerer	 i	 omskrivninger	 af	 og	 referencer	 til	

tidligere	værker.	Som	det	ses	i	”Poesiens	Californien”	omskriver	Andersen	en	passage	fra	sit	eget	

værk	Fodreise	fra	Holmens	Canal	til	Østpynten	af	Amager	i	Aarene	1828	og	1829	og	lader	nu	sine	

statister	fornyes	‒	og	i	dette	tilfælde	forældes	‒	så	de	passer	ind	i	samtiden	og	den	poetik,	de	nu	

befinder	sig	i.	Andersen	fremhæver	sågar,	hvorledes	denne	overgang	på	rituel	vis	er	en	selvfølge,	

der	sker	med	tiden:	
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Alt,	hvad	der	skeer	nu,	sker	Intet	mere	for	første	Gang	i	Verden,	men	at	det	altid	er	den	
samme	Skueplads,	hvorpaa	der	spilles,	altid	de	samme	Sørgespil	og	Lystspil	der	gives,	saa	
at	 fra	een	Tid	 til	den	anden	kun	nye	Skuespillere	besætte	Rollerne,	Dragten	 forandres	
noget,	og	andre	Bagtepper	eller	Sidevægge	anbringes.44	

	

Andersens	 interesse	 for	 naturvidenskaben,	 hvis	 udvikling	 i	 øvrigt	 følger	 ham	 hastigt	 i	 hans	

forfatterskab,	vokser	med	tiden	og	påvirker	således	også	hans	tro.	Dog	vil	jeg	mene,	at	han	ikke	

mister	denne,	idet	der,	som	det	blandt	andet	fremgår	i	”Det	Nye	Aarhundredes	Musa”	endnu	er	

en	forestilling	om	Gud	som	skaberen.	Men	han	er	i	stand	til	at	reflektere	over	sin	tro	og	ligeledes	

sætte	spørgsmålstegn	ved	den.	Han	bevarer	således	sin	rationelle	sans	uden	at	miste	troen,	idet	

han	er	 af	 den	overbevisning,	 at	 vi	 har	 fået	 vores	 forstand	 for	 at	 skulle	 bruge	den	 til	 at	 opnå	

erkendelse	om	de	mange	skatte,	Gud	har	gemt	 til	os	 i	naturen.	Den	endegyldige	vej	dertil	er	

gennem	fantasien,	der	skal	forene	naturvidenskaben	og	poesien	i	en	poetik,	Andersen	mestrer	i	

særligt	sine	senere	eventyr.	I	denne	henseende	bliver	Esthers	pointe	i	”At	være	eller	ikke	være”	

iøjefaldende:	Hvor	hverken	videnskaben	eller	poesien	i	sig	selv	kan	stå	alene,	må	disse	i	stedet	

forbindes	 igennem	 barnligheden,	 nærmest	 som	 en	 form	 for	 treenighed,	 der	 ophøjer	 begge	

vidundere	og	giver	adgang	til	sandheden,	som	vi	kun	finder	i	udødeligheden	‒	Himmeriget	‒	der	

ifølge	hende	i	øvrigt	kun	er	tiltænkt	Barnesindet,	altså	nysgerrigheden,	fantasien	og	videbegæret.	

For	at	opnå	sandheden	må	vi	altså	bevare	disse.	I	børnelitteraturhistorier	er	Andersens	eventyr	

ofte	 blevet	 fremhævet	 som	 børnenes	 redningsmand	 fra	 moralske	 klør	 og	 i	 stedet	 som	

opfordrende	til	selvstændighed	og	individualisering	gennem	litteraturen.45	Dog	er	det	næppe	kun	

tiltænkt	 barnet	 at	 være	 nysgerrig	 og	 videbegærlig,	 hvis	 også	 den	 voksne	 læser	 skal	 have	 en	

chance	for	at	få	en	bid	af	sandheden.		

End	ikke	sin	interesse	for	overtro	og	således	sin	barnetro	mister	Andersen,	der	i	stedet	

formår	at	levendegøre	teknologiens	opfindelser	gennem	mytiske	væsener,	som	det	eksempelvis	

ses	i	”Det	Nye	Aarhundredes	Musa”:	

En	 deilig	 Foraars-Morgen	 kommer	 hun	 paa	 Locomotivets	 Drage	 brusende	 gjennem	
Tunneler	 og	 over	 Viaducter,	 eller	 hen	 over	 det	 bløde,	 stærke	Hav,	 paa	 den	 pustende	

																																																								
44.	H.C.	Andersen,	Fodreise	fra	Holmens	Canal	til	Østpynten	af	Amager	i	Aarene	1828	og	1829	

(København:	Selskabet	for	Grafisk	Kunst	og	Kunstforeningen	i	København,	1940),	26-27.	
45.	Nina	Christensen,	Videbegær	‒	Oplysning,	børnelitteratur	og	dannelse	(Aarhus:	Aarhus	

Universitetsforlag,	2012),	10.	
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Delphin,	eller	gjennem	Luften	paa	Montgolfiers	Fugl	Rok	og	daler	ned	i	Landet,	hvorfra	
hendes	Guddoms	Røst	første	Gang	skal	hilse	Menneskeslægten.46	

	

Ved	 at	 lade	 disse	 skelsættende	 opfindelser	 tage	 mytologisk	 form	 demonstrerer	 Andersen,	

hvordan	denne	 rationelle	 tilgang	 til	 troen	 ikke	er	 et	 forsøg	på	at	 foretage	en	affortryllelse	 af	

verden.	Tværtimod	er	verden	kun	blevet	et	mere	eventyrligt	og	magisk	sted	at	leve	ved	at	vide	

fremfor	 udelukkende	 at	 tro,	 idet	 videnskaben	 giver	muligheden	 for	 at	 opdage	 nye	mirakler	 i	

denne	 eventyrets	 ‒	 opdagelsernes	 ‒	 barndommens	 ‒	 legens	 ‒	 miraklernes	 tid!	 Andersens	

forfatterskab	bliver	således	med	sit	fremadskuende	blik	mod	fremtidens	vidundere	og	sin	egen	

poetik,	 der	 forener	 poesi,	 fantasi,	 leg	 og	 videnskab	 et	 glimrende	 eksempel	 på	 en	

overgangslitteratur,	idet	han	også	tillader	sig	selv	at	se	tilbage	mod	fortiden.	I	løbet	af	sit	hele	

forfatterskab	lader	Andersen	sig	selv	træde	ind	i	både	naturens	guldminer	og	Aladdins	hule	og	

tager	 det	 bedste	 med	 sig	 derfra	 ind	 i	 sin	 egen	 litteratur	 og	 sit	 eventyrlige	 univers	 med	

nysgerrighed	og	begejstring	over	nye,	fremtidige	opdagelser	af	Guds	underværker.	

																																																								
46.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:386.	
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”HYRDINDEN	OG	SKORSTEENSFEIEREN”	
SOCIAL	KRITIK	I	H.C.	ANDERSENS	EVENTYR	

	
Isabella	Liv	Jerrebo	

Kandidatstuderende,	Syddansk	Universitet	
	
	

Indledning	

”Der	var	engang...”.	En	begyndelse	som	langt	de	fleste	kender	til	og	forbinder	med	én	bestemt	

genre:	 eventyret.	 Fortællinger,	 der	 i	 form	af	 folkeeventyr	 eller	 kunsteventyr,	 blev	populære	 i	

løbet	af	1800-tallet.	I	Danmark	er	det	især	H.C.	Andersen,	der	forbindes	med	eventyrgenren,	og	

både	han	såvel	som	hans	eventyr	er	verdenskendte	og	forbliver	et	symbol	på	dansk	nationalitet.	

Selvom	 han	 havde	 udgivet	 mange	 værker	 forinden,	 var	 det	 hans	 eventyr,	 der	 officielt	

udødeliggjorde	ham	som	forfatter.	Til	den	dag	i	dag	optager	hans	eventyrsamling	stadig	en	særlig	

plads	på	bogreolen	i	mange	danske	hjem	og	verden	over.	En	undergenre	til	eventyret,	der	særligt	

forbindes	med	Andersen,	er	tingseventyret.	Det	er	hans	udvikling	af	denne	undergenre,	der	gør,	

at	han	skiller	sig	ud	som	eventyrforfatter.	Men	hvordan	skiller	 tingseventyret	sig	 fra	 folke-	og	

kunsteventyret,	og	hvilket	potentiale	har	tingseventyret	for	at	give	udtryk	for	social	kritik?	

Disse	 spørgsmål	 vil	 jeg	 besvare	 igennem	 en	 analyse	 af	 H.C.	 Andersens	 tingseventyr	

”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”	 fra	 1845.	 For	 at	 kunne	 besvare	 disse	 spørgsmål	 er	 det	

nødvendigt	at	have	et	overordnet	indblik	i	eventyrgenren,	og	jeg	vil	derfor	redegøre	for	de	to	

hovedgenrer:	 folkeeventyret	 og	 kunsteventyret.	 Herudover	 vil	 jeg	 redegøre	 for	

grundprincipperne	inden	for	tingseventyret.		

Selve	analysen	af	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”	vil	tage	udgangspunkt	i	tre	centrale	

elementer	 af	 dette	 tingseventyr:	 tingenes	materialitet,	 eventyrets	 komposition	 og	 brugen	 af	

ironi.	 I	 forbindelse	 med	 analysen	 af	 tingenes	 materialitet	 vil	 jeg	 gå	 i	 dybden	 med	 tingenes	

bundethed	af	deres	egen	materialitet	og	analysere,	hvilken	betydning	dette	har	 for	historien.	

Herudover	vil	jeg	analysere,	hvordan	Andersens	brug	af	den	traditionelle	kontraktmodel	og	hans	

ironisering	af	denne	påvirker	fortællingen.	I	forlængelse	heraf	vil	jeg	analysere,	hvordan	disse	tre	
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komponenter	bidrager	til	den	overordnede	forståelse	og	tolkning	af	tingseventyret	som	en	social	

kritik.	

På	baggrund	af	min	analyse	vil	jeg	diskutere	Andersen	som	eventyrforfatter,	og	jeg	vil	i	

denne	 forbindelse	 diskutere	 tingseventyrets	 mulighed	 for	 at	 komme	 med	 en	 social	 kritik.	 I	

forlængelse	 heraf	 vil	 jeg	 diskutere,	 hvordan	Andersen	 benyttede	 sig	 af	 genrens	 potentiale	 til	

derigennem	at	forholde	sig	kritisk	til	menneskets	livsførelse.	

	

Folke-,	kunst-,	og	tingseventyr	som	genre	

Eventyret	 som	 genre	 opstod	 i	 forbindelse	 med	 folkeeventyret,	 som	 igennem	 mundtlig	

overlevering	 oftest	 blev	 brugt	 som	 underholdning,	 men	 mange	 af	 disse	 folkeeventyr	 giver	

samtidig	 indblik	 i	 forskellige	 normer,	 som	 kunne	 findes	 i	 samfundet:	 ”Som	 sådan	 handler	

folkeeventyret	om	den	proces,	man	går	igennem	når	man	forlader	barndommen	og	bliver	voksen.	

Dette	betoner	vigtigheden	af,	at	man	 ikke	 forbliver	 inden	 for	 sin	egen	snævre	 familiekreds.”1	

Dette	er	et	aspekt	af	folkeeventyret,	der	kommer	til	udtryk	i	selve	plotstrukturen;	hjemme-ude-

hjem.	Igennem	denne	bliver	der	lagt	vægt	på	vigtigheden	ved	at	begive	sig	ud	i	verden	og	dér	

etablere	et	nyt	hjem	adskilt	 fra	det	gamle,	 som	Bøggild	pointerer	 i	ovenstående	citat.	Denne	

struktur	er	bedre	kendt	som	kontraktmodellen	og	er	en	grundformel	inden	for	litteraturen.	

Hvor	 der	 er	 uvished	 om	 folkeeventyrenes	 oprindelse,	 er	 dette	 ikke	 tilfældet	 med	

kunsteventyret,	 da	 disse	 både	 har	 en	 navngiven	 forfatter	 såvel	 som	 et	 udgivelsesår.	

Kunsteventyret	 kan	 ses	 som	 en	 videreudvikling	 af	 folkeeventyret,	 da	 mange	 forfattere	 i	

romantikken	lod	sig	inspirere	af	folkeeventyrene.	Dette	kan	for	eksempel	ses	i	H.C.	Andersens	

forfatterskab,	 hvor	 han	 har	 ladet	 sig	 inspirere	 af	 folkeeventyret	 ”Det	 blå	 Lys”	 (nedskrevet	 af	

Brødrene	Grimm),	da	han	skrev	”Fyrtøiet”,	som	blev	udgivet	i	1835.	Kunsteventyret	læner	sig	op	

ad	 folkeeventyret,	 men	 udvikler	 sig	 og	 afviger	 fra	 det	 i	 lige	 så	 høj	 grad.	 For	 eksempel	 har	

karaktererne	i	et	kunsteventyr	mere	psykologisk	dybde	end	i	folkeeventyret,	hvor	karaktererne	

er	flade.	Også	Andersens	kunsteventyr	er	inspireret	af	folkeeventyrgenren,	men	Bøggild	påpeger	

følgende:	”Imidlertid	er	det	bemærkelsesværdigt,	at	han	i	mange	tilfælde	spiller	på	de	formler	og	

strukturer,	som	man	kan	forbinde	med	folkeeventyret	[...].	Men	det	er	afgørende	at	bide	mærke	

																																																								
1.	Jacob	Bøggild,	”Eventyrgenren”,	Aktualitet	–	tidsskrift	for	litteratur,	kultur	og	medier	14,	nr.	2	(2020):	51.	
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i,	 at	 han	 netop	 spiller	 på	 dem:	 Han	 leger	 og	 manipulerer	 med	 dem.”2	 Han	 gør	 hermed	

opmærksom	på,	at	Andersen	gør	brug	af	 for	eksempel	kontraktmodellen,	men	 i	 stedet	 for	at	

holde	sig	konsekvent	til	formlen,	eksperimenterer	han	derimod	med	den	og	giver	herigennem	

fortællingen	en	anden	betydning.	

Tingseventyret	er	 ikke	en	selvstændig	genre,	men	skal	 i	højere	grad	betragtes	 som	en	

undergenre	til	kunsteventyret.	Denne	undergenre	rækker	tilbage	til	de	magiske	og	overnaturlige	

elementer,	der	ofte	var	en	 integreret	del	af	 folkeeventyrgenren,3	som	for	eksempel	 indeholdt	

trolde,	hekse	eller	talende	dyr.	Det	overnaturlige	element	i	tingseventyrene	er	dog	ikke	talende	

dyr,	men	derimod	antropomorficerede	ting,	der	selvstændigt	kan	tænke	og	tale,	som	samtidig	

indtager	rollen	som	hovedperson	i	eventyret.	Udover	at	have	én	eller	flere	besjælede	ting	som	

hovedperson(er)	vil	et	andet	kendetegn	ved	genren	være,	at	verden,	hvor	tingene	befinder	sig,	i	

ofte	afspejler	den	menneskelige	verden.	Ligesom	i	tilfældet	med	kunsteventyret	gør	Andersen	

også	 brug	 af	 kontraktmodellens	 struktur	 i	 sine	 tingseventyr,	 men	 Bøggild	 skriver	 følgende	 i	

forbindelse	med	genrens	brug	af	hjemme-ude-hjem	strukturen:	”Men	der	er	næsten	aldrig	tale	

om	en	entydigt	lykkelig	hjemkomst.”4	Som	han	selv	pointerer,	gør	dette	sig	gældende	i	Andersens	

tingseventyr	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”.	 Dette	 er	 et	 aspekt,	 jeg	 vil	 komme	 ind	 på	 i	

forbindelse	med	min	 efterfølgende	 analyse	 af	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”,	 hvor	 jeg	 vil	

undersøge,	hvilken	betydning	Andersens	brug	af	kontraktmodellen	har	for	læserens	forståelse	af	

dette	tingseventyr.	

	

”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”	-	lykkelig	til	deres	dages	ende?	

H.C.	 Andersens	 tingseventyr	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”	 bliver	 af	 mange	 læst	 som	 et	

eventyr,	 der	 ender	 lykkeligt,	men	 spørgsmålet	 er,	 om	 dette	 er	 tilfældet,	 eller	 om	 eventyrets	

slutning	er	mere	tvetydig	end	ved	første	øjekast.	En	undersøgelse	af	Andersens	eksperimenteren	

med	det	materielle	såvel	som	hans	brug	af	den	traditionelle	kontraktmodel,	kan	være	med	til	at	

give	en	større	forståelse	af	dette	tingseventyr.	

																																																								
2.	Bøggild,	”Eventyrgenren”,	53.	
3.	Bøggild,	”Eventyrgenren”,	51.	
4.	Bøggild,	”Eventyrgenren”,	55.	
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Der	er	en	eksperimenteren	med	det	materielle	og	dettes	begrænsninger	 samt	hvilken	

indflydelse,	dette	har	på	historiens	gang.	Dette	ses	særligt	i	forhold	til	Chineserens	rolle,	og	hans	

betydning	for,	hvordan	historien	udfolder	sig:		

Tæt	 ved	 dem	 stod	 der	 nok	 en	 Dukke,	 der	 var	 tre	 Gange	 større,	 det	 var	 en	 gammel	
Chineser,	som	kunde	nikke;	han	var	ogsaa	af	Porcelain	og	sagde	at	han	var	Bedstefader	til	
den	lille	Hyrdinde,	men	det	kunde	han	nok	ikke	bevise,	han	paastod	at	han	havde	Magt	
over	 hende,	 og	 derfor	 havde	 han	 nikket	 til	 Gjedebukkebeens-
Overogundergeneralkrigscommandeersergeanten,	der	friede	til	den	lille	Hyrdinde.5	

	

Tre	 ting	 er	 værd	 at	 bemærke	 i	 ovenstående	 citat	 i	 forbindelse	 med	 karakteriseringen	 af	

Chineseren:	hans	størrelse,	det	materiale	han	er	lavet	af,	og	det	faktum	at	han	kan	nikke.	Alle	tre	

ting	er	med	til	at	understøtte	læserens	forståelse	af	ham	som	magtfuld	–	men	er	han	nu	også	

det?	Det	eneste,	der	rigtig	peger	i	retning	af	nogen	form	for	dominans	over	de	andre	karakterer,	

er	hans	størrelse,	men	det	materiale,	han	er	lavet	af,	peger	i	den	modsatte	retning.	Givet	at	han	

er	lavet	af	porcelæn,	som	er	et	skrøbeligt	materiale,	bliver	det	herigennem	vist,	hvor	skrøbelig	

han	 er.	 Ikke	 kun	 ham,	men	 også	 den	magt	 han	 har.	 Dette	 understøttes	 yderligere	 igennem	

fortællerens	indtræden:	”han	paastod	at	han	havde	Magt	over	hende”,	som	her	gør	opmærksom	

på,	hvor	skrøbelig	såvel	som	indbildt,	den	magt	er,	som	Chineseren	er	i	besiddelse	af.	Herudover	

er	det	kun	det	faktum,	at	Chineseren	kan	nikke,	der	gør,	at	han	kan	bestemme	over	Hyrdinden	i	

forbindelse	med	Gjedebukkebeens(…)	frieri.	Det	kan	dermed	siges,	at	hans	magt	er	begrænset	til	

hans	 materialitet	 såvel	 som	 de	 mekanismer,	 han	 er	 bygget	 af.	 Denne	 begrænsning	 af	 det	

materielle	ses	også	senere	i	historien,	da	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren	flygter:	”saa	var	den	

gamle	Chineser	vaagnet,	og	rokkede	med	hele	Kroppen,	han	var	jo	en	Klump	forneden!”6	Det	er	

dermed	ikke	kun	Chineserens	karakteristik,	der	er	influeret	af	materiale	såvel	som	mekanismer,	

men	også	bevægelsesmæssigt	er	han	begrænset	af	dette.	Dette	er	 ikke	kun	noget,	man	ser	 i	

”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”,	 men	 også	 i	 andre	 af	 Andersens	 tingseventyr,	 som	 for	

eksempel	 ”Kjærestefolkene”	 fra	 1843:	 ”Næste	 Dag	 blev	 Bolden	 taget	 frem”.7	 Også	 Bolden	 i	

																																																								
5.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker	(København:	Gyldendal,	2003),	1:357-

358,	herefter	omtales	Gjedebukkebens-Overogundergeneralkrigskommandeersergeanten	blot	som	
”Gjedebukkebeens(…)”.	

6.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:359.	
7.	”Kjærestefolkene”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:281.	
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”Kjærestefolkene”	 er	 begrænset	 i	 sine	 bevægelsesmuligheder	 grundet	 sin	 materialitet	 og	 er	

derfor	afhængig	af	menneskets	og	omverdens	håndtering	af	sig,	hvilket	ses	i	citatet.	Men	netop	

på	 dette	 punkt	 adskiller	 fortællingen	 om	 Toppen	 og	 Bolden	 sig	 fra	 ”Hyrdinden	 og	

Skorsteensfeieren”:	 menneskets	 tilstedeværelse	 i	 historien.	 I	 begge	 tingseventyr	 spiller	

mennesket	en	meget	perifer	rolle,	men	hvor	de	i	”Kjærestefolkene”	har	en	indflydelse	på	selve	

handlingen,	 nævnes	 mennesket	 kun	 i	 forbifarten	 i	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”:	 i	

begyndelsen	af	eventyret	(”det	var	arvet	fra	Oldemoder”8),	og	da	Chineseren	skal	klinkes	sammen	

igen	(”Familien	lod	ham	lime	i	Ryggen”9).	

Udover	at	være	med	til	at	kunne	karakterisere	Chineseren	kan	der	også	være	tale	om,	at	

det	materielle	har	en	 indflydelse	på	 selve	handlingen,	hvilket	 kan	 ses	 i	 forbindelse	med	hans	

accept	af	Gjedebukkebeens(…)	frieri.	Herudover	kan	dette	også	ses	i	slutningen	af	eventyret:	”Og	

Skorsteensfeieren	og	den	lille	Hyrdinde	saae	saa	rørende	paa	den	gamle	Chineser,	de	vare	saa	

bange	han	skulde	nikke,	men	han	kunde	 ikke”.10	Da	Chineseren	falder	ned	fra	bordet	og	går	 i	

stykker	i	et	forsøg	på	at	stoppe	Hyrdinden	og	Skorsteensfeierens	flugtforsøg,	mister	han	den	del	

af	sin	magt,	der	er	tilknyttet	hans	evne	til	at	nikke.	Ved	at	miste	denne	funktion	mister	han	også	

den	magt,	som	han	påstår	at	have	over	Hyrdinden	og	hendes	skæbne.	Hvis	Chineseren	ikke	var	

gået	i	stykker	og	havde	mistet	sin	evne	til	at	nikke,	ville	eventyret	højst	sandsynligt	have	haft	en	

anden	slutning,	hvor	Hyrdinden	skulle	giftes	med	Gjedebukkebeens(…).	

Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren	 står	 i	 modsætning	 til	 Chineserens	 bundethed	 af	 det	

materielle.	 Også	 de	 er	 lavet	 af	 porcelæn,	 men	 er	 i	 langt	 mindre	 grad	 begrænset	 af	 deres	

materiale.	De	kan	bevæge	sig	frit,	og	er	derfor	ikke	tvunget	til	at	forblive	på	deres	plads	på	det	

bord,	 hvor	 de	 nu	 engang	 er	 blevet	 placeret.	 Dog	 spiller	 det	materielle	 ind	 hos	Hyrdinden	 og	

Skorsteensfeieren	på	anden	vis,	hvilket	jeg	vil	komme	ind	på	senere.	

	

	 	

																																																								
8.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:357.	
9.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:360.	
10.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:361.	
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Komposition	og	ironi	

Udover	at	beskæftige	sig	med	karakterernes	materialitet	er	Andersens	brug	af	folkeeventyrets	

traditionelle	 komposition	 (hjemme-ude-hjem	 strukturen)	 en	 anden	 ting,	 der	 er	 central	 for	

forståelsen	af	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”.		

Bøggild	skriver	følgende	om	princippet	ved	kontraktmodellen:	”Man	må	forlade	sit	hjem,	

begive	 sig	 ud	 i	 et	 uderum,	 den	 vide	 verden,	 og	 etablere	 sig	 i	 et	 nyt	 hjem.”11	 	 Som	 det	 her	

udtrykkes,	handler	denne	struktur	om	at	bevæge	sig	ud	i	verden	og	etablere	et	nyt	hjem.	Det	er	

netop	denne	traditionelle	struktur,	som	Andersen	beskæftiger	sig	med	og	eksperimenterer	med	

i	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”.		

En	hjemme-ude-hjem-struktur	kræver	 typisk	en	situation	eller	et	problem,	der	presser	

fortællingens	 hovedperson	 eller	 hovedpersoner	 ud	 i	 en	 ude-situation.	 I	 ”Hyrdinden	 og	

Skorsteensfeieren”	 er	 det	 Gjedebukkebeens(…)	 frieri	 til	 Hyrdinden	 og	 ligeledes	 den	

selverklærede	bedstefar,	Chineserens,	accept	af	dette	frieri,	der	fungerer	som	en	katalysator	for	

plottet	og	driver	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren	til	at	flygte.	Men	selvom	frieriet	kan	betragtes	

som	 katalysatoren,	 så	 er	 det	 Hyrdinden,	 der	 spiller	 en	 særlig	 rolle	 i	 forhold	 til,	 hvordan	

kontraktmodellens	komposition	udvikler	sig	i	løbet	af	eventyret.	Det	er	Hyrdinden,	der	officielt	

sætter	gang	i	hjemme-ude-hjem	strukturen	ved	at	sige	følgende	til	Skorsteensfeieren:	”»Jeg	troer	

jeg	vil	bede	Dig,«	sagde	hun,	»at	Du	vil	gaae	med	mig	ud	i	den	vide	Verden,	for	her	kunne	vi	ikke	

blive!«”.12	 Med	 dette	 udsagn	 sætter	 Hyrdinden	 gang	 i	 den	 rejse,	 hun	 og	 Skorsteensfeieren	

begiver	sig	ud	på,	og	dermed	opstår	ude-delen	af	kontraktmodellen.	Det	bemærkelsesværdige	i	

denne	forbindelse	er	dog	den	tøven,	der	kommer	til	udtryk	i	denne	beslutning.	Selvom	det	er	

Hyrdinden,	der	tager	valget	om	at	flygte,	så	bliver	der	ikke	givet	udtryk	for	en	klar	beslutning	fra	

hendes	 side.	 Igennem	 formuleringen	 ”»Jeg	 troer	 jeg	 vil	 bede	Dig,«”	 og	 især	 brugen	 af	 ordet	

”troer”,	giver	hendes	udmelding	udtryk	for	en	stor	usikkerhed,	der	dækker	over	en	nervøsitet	

ved	 det	 ukendte,	 som	 hun	 og	 Skorsteensfeieren	 nu	 går	 i	 møde.	 Denne	 nervøsitet	 har	 en	

yderligere	 indflydelse	 på	 historien,	 da	 hun	 sammen	med	 Skorsteensfeieren	 opdager	 verdens	

størrelse:	

																																																								
11.	Bøggild,	”Eventyrgenren”,	51.	
12.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:358.	
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»Det	er	altfor	meget!«	sagde	hun.	»Det	kan	jeg	ikke	holde	ud!	Verden	er	altfor	stor!	gid	
jeg	var	igjen	paa	det	lille	Bord	under	Speilet!	jeg	bliver	aldrig	glad	før	jeg	er	der	igjen!	nu	
har	jeg	fulgt	Dig	ud	til	den	vide	Verden,	nu	kan	Du	gjerne	følge	mig	hjem	igjen,	dersom	Du	
holder	noget	af	mig!«13	

	

Da	 hun	 bliver	 konfronteret	 med	 verdens	 enorme	 størrelse,	 bliver	 hun	 overvældet	 af	 den	

usikkerhed	og	nervøsitet,	som	hun	allerede	havde	i	begyndelsen	af	historien,	men	som	hun	dog	

hverken	 anerkendte,	 indrømmede	 eller	 nødvendigvis	 var	 bevidst	 om.	 Herudover	 bliver	 hun	

samtidig	konfronteret	med	sin	egen	beslutning.	Det	faktum	at	hun	enten	har	glemt,	at	det	var	

hendes	beslutning,	eller	at	hun	ikke	vil	erkende	det,	men	at	hun	derimod	fralægger	sig	ansvaret,	

tyder	på,	at	også	denne	konfrontation	er	for	overvældende	for	hende.	

Denne	nye,	enorme	verden,	som	Hyrdinden	bliver	mødt	af,	bliver	i	ovenstående	citat	sat	

overfor	 verden	 ”paa	 det	 lille	 Bord	 under	 Speilet”,	 og	 de	 kommer	 dermed	 til	 at	 fremstå	 som	

hinandens	modsætninger.	Og	denne	opstilling	gør,	at	Hyrdindens	valg	bliver	et	spørgsmål	om	det	

ukendte	 sat	 overfor	 det	 velkendte,	 og	 i	 sidste	 ende	er	 det	 trygheden	 ved	det	 velkendte,	 der	

vinder.	For	Hyrdinden	er	verden	på	bordet	under	spejlet	velkendt	og	forudsigelig	–	en	verden	og	

nogle	omstændigheder,	som	hun	kan	forhold	sig	til,	og	som	hun	samtidig	forbinder	med	noget	

trygt.	Verden	udenfor	kommer	til	at	stå	i	modsætning	hertil;	en	verden,	hvor	hun	bliver	mødt	

med	usikkerhed,	hvis	ikke	ligefrem	frygt,	så	langt	øjet	kan	række.	

I	 forlængelse	 af	 Skorsteensfeierens	mislykkede	 forsøg	 på	 at	 overtale	 Hyrdinden	 til	 at	

fortsætte,	træder	fortælleren	ind	med	følgende	kommentar:	”saa	han	kunde	ikke	andet	end	føie	

hende,	 skjøndt	 det	 var	 galt.”14	 På	 den	 ene	 side	 kan	 dette	 forstås	 som	 en	 hentydning	 til	 den	

ulykkelighed	der	venter	dem,	hvis	de	tager	tilbage.	På	den	anden	side	kan	kommentaren	tolkes	

som	en	metafiktiv	kommentar,	der	knytter	sig	til	selve	handlingens	komposition.	Set	i	forhold	til	

den	 traditionelle	 kontraktmodel	 er	 det	 meningen,	 at	 Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren	 skal	

fortsætte,	men	når	de	derimod	vælger	at	tage	tilbage	til	det	gamle	hjem,	er	der	noget,	der	ikke	

længere	 stemmer	 overens	 på	 et	 kompositorisk	 niveau.	 Fortælleren	 gør	 hermed	 læseren	

opmærksom	 på,	 at	 denne	 handling	 grundlæggende	 er	 forkert,	 og	 at	 Hyrdindens	 beslutning	

dermed	også	er	det.	Dette	bliver	allerede	antydet	 i	 forbindelse	med	den	miljøbeskrivelse,	der	

																																																								
13.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:360.	
14.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:360.	
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finder	 sted,	da	parret	 først	kommer	op	ad	skorstenen	og	ser	verden	udenfor:	 ”Og	det	var	en	

virkelig	Stjerne	paa	Himmelen,	der	 skinnede	 lige	ned	 til	dem,	 ligesom	om	den	vilde	vise	dem	

Veien.”15	Stjernen	bliver	her	fremstillet	som	en	form	for	vejviser,	der	skal	vise	dem	den	rigtige	vej	

frem	 i	 verden.	 Forståelsen	 af	 stjernen	 som	 et	 lys,	 der	 har	 som	 rolle	 at	 guide	 Hyrdinden	 og	

Skorsteensfeieren,	bliver	understreget	ved	det	faktum,	at	den	skinnende	stjerne	er	den	eneste	

form	for	lys,	der	bliver	udpeget	og	beskrevet	i	eventyret.	Dette	pointeres	yderligere	ved	at	sætte	

stjernen,	og	dermed	lyset,	overfor	mørket:	”»Der	seer	sort	ud!«”16	På	denne	måde	bliver	mørket	

forbundet	med	verden	i	stuen	og	den	håbløshed,	der	forbindes	hermed,	hvorimod	lyset	bliver	

fremstillet	som	mørkets	komplette	modsætning.	Dermed	står	stjernen	ud	fra	resten	af	historien	

og	kan	derfor	siges	at	have	det	formål	at	udpege	den	rigtige	vej	for	eventyrets	hovedpersoner.	

Men	på	trods	af	dette	vælger	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren	at	gå	tilbage	til	det	velkendte	liv	

på	 bordet	 under	 spejlet,	 og	 der	 bliver	 dermed	 ikke	 etableret	 et	 nyt	 hjem.	 I	 forbindelse	med	

folkeeventyret	blev	kontraktmodellens	komposition	brugt	til	at	understrege	udviklingen	fra	barn	

til	voksen,	men	taget	i	betragtning	at	Hyrdinden	afbryder	denne	proces,	kan	der	være	tale	om	at	

Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren	 ikke	 færdiggør	 den	 udvikling	 og	 derfor	 ikke	 forlader	

barndommen.	

Netop	fordi	parret	vælger	at	gå	tilbage,	kommer	historien	ikke	videre,	og	der	kan	derfor	

være	tale	om,	at	det	både	er	Hyrdinden	der	starter	og	”ender”	historien	via	de	beslutninger,	hun	

træffer.	Det	faktum	at	historien	kommer	til	en	ende,	da	parret	vender	tilbage,	er	en	pointe	der	

bliver	undestreget	igennem	Skorsteensfeieren,	der	siger	følgende,	da	de	er	tilbage	på	deres	plads	

på	bordet:	”»See	saa	langt	kom	vi!«”17	Citatet	emmer	af	tør	ironi	og	er	med	til	at	understrege	det	

ironiske	 i,	 at	 de	 er	 tilbage,	 hvor	 de	 startede.	 Samtidig	 kan	 der	 være	 tale	 om	 en	 metafiktiv	

kommentar,	hvor	deres	flugtforsøg	udpeges	som	et	tåbeligt	projekt	–	særligt	hvis	man	ser	det	i	

en	strukturmæssig	sammenhæng	i	og	med,	at	de	aldrig	opnår	det	endelige	mål:	et	nyt	hjem.	På	

baggrund	 heraf,	 kan	 plotstrukturen	 i	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”	 betragtes	 som	 en	

ironisering	over	den	traditionelle	kontraktmodel.	Denne	ironisering	kommer	tydeligere	til	udtryk	

i	forbindelse	med	eventyrets	slutning:	”og	saa	blev	de	Porcelains	Folk	sammen	og	de	velsignede	

																																																								
15.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:359.	
16.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:359.	
17.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:360.	



	

The	Swan’s	Egg,	vol.	1	(October	2021)	
	

66	

Bedstefaders	Klinke	og	holdt	af	hinanden	til	de	gik	 i	Stykker.”18	Her	gør	Andersen	brug	af	den	

traditionelle	slutning,	som	den	kendes	fra	henholdsvis	folke-	og	kunsteventyret:	”Og	de	levede	

lykkeligt	 til	 deres	 dages	 ende.”	 Her	 har	 Andersen	 dog	 ikke	 overført	 formlen	 direkte,	 men	

manipulerer	den	derimod,	så	slutningen	får	en	anden	betydning.	Først	og	fremmest	er	formlen	

overført	og	”oversat”	til	tingenes	verden	og	dennes	præmisser	ved	at	tage	det	materielle	aspekt	

i	 betragtning:	 ”og	 holdt	 af	 hinanden	 til	 de	 gik	 i	 Stykker”.	 Men	 ironiseringen	 ligger	 især	 i	

udeladelsen	 af	 ”lykke”,	 som	 i	 stedet	 er	 blevet	 erstattet	med	 ”holdt	 af	 hinanden”.	 Det	 bliver	

dermed	indikeret,	at	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren	ikke	er	lykkelige	i	deres	ægteskab,	men	kun	

at	de	holder	af	hinanden.	

	

Social	kritik	gemt	bag	ironien	

Men	hvilken	indflydelse	har	Andersens	brug	af	ironi	såvel	som	hans	eksperimenterende	brug	af	

materiale	og	kontraktmodellen	på	forståelsen	af	eventyret?	Hvis	man	ser	på	disse	tre	elementer	

i	relation	til	forholdet	mellem	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren,	bliver	det	klart,	at	der	ikke	er	tale	

om	en	lykkelig	fremstilling	af	ægteskabet.	Som	jeg	kort	kom	ind	på	i	det	forrige	afsnit	i	forbindelse	

med	 Andersens	 ironisering	 af	 den	 traditionelle	 eventyrslutning,	 bliver	 forholdet	 mellem	

Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren	 ikke	 forbundet	med	 lykke,	men	 derimod	med	 at	 ”holde	 af”	

nogen.	 Denne	 tilgang	 til	 forholdet	 bliver	 allerede	 præsenteret	 for	 læseren	 i	 begyndelsen	 af	

historien:	”Han	stod	ganske	nær	ved	Hyrdinden;	de	vare	begge	to	stillede	hvor	de	stode,	og	da	

de	nu	vare	stillede,	saa	havde	de	forlovet	sig,	de	passede	jo	for	hinanden,	de	vare	unge	Folk,	de	

vare	 af	 samme	 Porcelain	 og	 begge	 lige	 skrøbelige.”19	 I	 denne	 præsentation	 af	 Hyrdinden	 og	

Skorsteensfeierens	forhold	bliver	der	 ikke	lagt	vægt	på	følelseslivet,	og	forholdet	bliver	derfor	

ikke	fremstillet	som	en	kærlighedsromance.	Derimod	bliver	forholdet	fremstillet	som	lavpraktisk,	

hvilket	 ses	 i	 ræsonnementet:	 ”og	 da	 de	 nu	 vare	 stillede,	 saa	 havde	de	 forlovet	 sig”.	Det	 kan	

dermed	 siges,	 at	 deres	 forhold,	 såvel	 som	 deres	 forlovelse	 og	 ægteskab,	 ikke	 er	 baseret	 på	

følelser,	men	at	de	i	højere	grad	er	sat	i	dette	forhold,	fordi	det	er	belejligt,	bekvemmeligt	såvel	

som	 praktisk.	 Det	 er	 ikke	 kun	 det	 faktum,	 at	 Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren	 er	 placeret	 i	

																																																								
18.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:361.	
19.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:357.	
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nærheden	af	hinanden,	der	gør	deres	forhold	praktisk	og	bekvemt,	men	i	lige	så	høj	grad	deres	

materielle	kompatibilitet.	Eventyrets	slutning	afspejler	også,	at	forholdet	er	indgået	på	baggrund	

af	bekvemmelighed	ved	at	lægge	vægt	på	at	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren	”holdt	af	hinanden”	

uden	 at	 kommentere	 på,	 hvorvidt	 de	 er	 lykkelige	 eller	 ej.	 Dermed	 kan	 der	 være	 tale	 om,	 at	

fremstillingen	af	Hyrdinden	og	Skorsteenfeierens	forhold,	kan	forstås	som	en	satire	over	1800-

tallets	ægteskab.	

Denne	ironisering	af	ægteskabet	hænger	sammen	med	den	underliggende	sociale	kritik,	

der	kan	findes	i	eventyret.	Klaus	Müller-Wille	skriver,	at	Andersens	tingseventyr	i	begyndelsen	

blev	afskrevet	som	barnagtige	”i	et	forsøg	på	at	stilisere	ham	som	biedermeierforfatter,	der	–	

børnene	 lig	 –	 ville	 besjæle	 de	 ting,	 der	 blev	 tumlet	 rundt	 med	 i	 borgerskabets	 stuer	 og	

børneværelser	i	datidens	København.”20	Umiddelbart	ville	det	ved	første	øjekast	give	mening	at	

betragte	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”	 som	 en	 fejring	 af	 de	 værdier,	 der	 forbindes	med	

biedermeierkulturen.	Men	når	man	går	i	dybden	og	undersøger	fortællingens	struktur,	bliver	det	

klart,	at	eventyret	har	en	mere	kritisk	 tilgang	til	biedermeierkulturen	og	værdierne	 forbundet	

hermed:	 ”Historical	 observation	 shows	 that	 features	 such	 as	 resignation	 and	 contentedness,	

idyllic	intimacy	and	domestic	peace,	conservatism,	morality	and	lack	of	passion	[...]	characterize	

many	writers	of	the	Biedermeier	period.”21	Biedermeierkulturen	kan	hermed	siges	at	værdsætte	

de	 trygge,	 hjemlige	 rammer,	 hvor	 familien	 sættes	 over	 alt	 andet.	Det	 er	 en	 kultur,	 der	 tager	

afstand	 til	 det	 fremmede	 og	 ukendte,	 og	 som	 derimod	 lægger	 vægt	 på	 en	 følelse	 af	 dyb	

tilfredshed	 ved	 familieidyllen	 og	 det	 velkendte	 og	 forudsigelige.	 ”Hyrdinden	 og	

Skorsteensfeieren”	indeholder	samtlige	af	de	elementer,	der	er	udlagt	i	ovenstående	citat:	Mest	

tydelig	er	manglen	på	passion,	hvilket	ses	 i	 forbindelse	med	Hyrdinden	og	Skorsteensfeierens	

forhold.	Herudover	opstår	der	også	en	tilfredshed,	eller	en	”contentedness”,	ved	det	velkendte	

såvel	 som	den	hjemlige	 situation.	Dette	 ses	 for	eksempel	ved	Hyrdindens	 reaktion	på	verden	

udenfor,	hvor	hun	i	mødet	med	denne	længes	efter	de	faste,	trygge	rammer,	hun	havde	tilbage	

på	bordet	under	spejlet.	Dog	er	der	ikke	en	helt	accepterende	tilgang	til	Hyrdindens	ønske	om	at	

																																																								
20.	Klaus	Müller-Wille,	”H.C.	Andersens	ting”,	i	H.C.	Andersen	i	det	moderne	samfund	(Odense:	Syddansk	

Universitetsforlag,	2014),	49.	
21.	”Biedermeier”,	The	Princeton	Encyclopedia	of	Poetry	and	Poetics,	4.	udgave	(Princeton:	Princeton	

University	Press	2012).	
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vende	 tilbage,	 da	 hun	 kortvarigt	 bliver	 mødt	 med	 modspil	 i	 form	 af	 Skorsteensfeieren:	 ”Og	

Skorsteensfeieren	talte	fornuftig	for	hende	[...]	men	hun	hulkede	saa	gruelig,	og	kyssede	sin	lille	

Skorsteensfeier,	saa	han	kunde	ikke	andet	end	føie	hende,	skjøndt	det	var	galt.”22	Her	bliver	hun	

dog	ikke	kun	modarbejdet	af	Skorsteensfeieren,	men	også	af	fortælleren,	og	begge	gør	læseren	

opmærksom	på,	at	Hyrdinden	træffer	det	forkerte	valg.	Med	Hyrdindens	frygt	for	omverden	og	

det	ukendte	såvel	som	hendes	stærke	længsel	efter	sit	gamle	hjem	og	den	ro	og	tryghed,	hun	

forbinder	 hermed,	 bliver	 hun	 nærmest	 indbegrebet	 af	 værdierne	 i	 biedermeierkulturen.	 Når	

eventyret	derfor	både	igennem	Skorsteensfeieren	og	fortællerinstansen	modarbejder	det	savn,	

Hyrdinden	 har	 til	 sit	 gamle	 hjem,	 bliver	 det	 klart,	 at	 det	 er	 i	 dette	 modspil,	 at	 kritikken	 af	

biedermeierkulturen	opstår.	Dette	understreges	rent	kompositorisk	ved,	at	det	netop	er	hér,	den	

traditionelle	struktur	i	kontraktmodellen	brydes:	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren	tager	tilbage,	

og	historien	bringes	 til	 afslutning.	Man	kan	dermed	 sige,	 at	 der	 er	 en	underliggende	kritik	 af	

karakterernes,	og	særligt	Hyrdindens,	”passive”	tilgang	til	livet.	

Den	 underliggende	 kritik	 af	 den	 ”passive”	 tilgang	 til	 livet	 kommer	 også	 til	 udtryk	 i	

slutningen	 igennem	 ironiseringen	 af	 den	 traditionelle	 eventyrslutning.	 Fortælleren	 giver	 her	

udtryk	for	en	kritisk	tilgang	til	forholdet	mellem	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren:	mere	specifikt,	

bevæggrunden	 for,	 hvorfor	 de	 har	 indgået	 dette	 forhold.	 Som	 tidligere	 nævnt	 er	 forholdet	

mellem	 parret	 baseret	 på	 et	 behov	 for	 bekvemmelighed,	 hvilket	 også	 kommer	 til	 udtryk	 i	

fortællerens	betoning	af	at	de	kun	”holdt	af	hinanden”.	Der	bliver	hermed	givet	udtryk	for	en	

verden	blottet	for	passion,	hvor	karaktererne	har	en	”passiv”	tilgang	til	livet	og	stiller	sig	tilfredse	

med	den	hjemlige	 ro	og	 tryghed.	 Eventyret	 forholder	 sig	 kritisk	 til	 dette,	 hvilket	 ses	 i	måden	

hvorpå	denne	tilgang	til	 livet	øjeblikkeligt	bliver	efterfulgt	af	”til	de	gik	 i	Stykker”.	Ved	at	 lade	

disse	ord	være	de	sidste	i	eventyret	kan	der	være	tale	om,	at	denne	”passive”	tilgang	til	livet,	som	

her	forbindes	med	biedermeierkulturen,	betragtes	som	kvælende	og	nedbrydende.	

	

Eventyrforfatteren	H.C.	Andersen	og	tingseventyrets	potentiale	

Andersen	er	særlig	kendt	for	sine	eventyr	og	måden,	hvorpå	han	herigennem	henvender	sig	til	

både	et	voksen-	og	et	børnepublikum.	Men	som	forfatter	er	der	mere	ved	ham	end	bare	hans	

																																																								
22.	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:360.	



	

The	Swan’s	Egg,	vol.	1	(October	2021)	
	

69	

evne	til	at	skrive	eventyr	og	historier,	som	bliver	hos	læseren	livet	igennem.	Én	af	de	ting,	der	gør	

ham	 spændende	 som	 eventyrforfatter,	 er	 hans	 eksperimenteren	 med	 eventyret	 inden	 for	

genrens	grænser.	Denne	eksperimenteren	kan	for	eksempel	ses	på	et	sproglig,	 tematisk	såvel	

som	et	kompositorisk	niveau	igennem	hans	forfatterskab.	Hvilket	tydeligt	ses	i	forbindelse	med	

hans	kendte	undergenre	til	kunsteventyret:	tingseventyret.	

Særligt	for	denne	undergenre	er	Andersens	blanding	af	elementer	fra	både	folkeeventyret	

og	kunsteventyret.	Dog	er	der	ikke	tale	om	en	direkte	overførsel	af	disse	elementer.	Han	lod	sig	

derimod	inspirere	af	dem	og	eksperimenterede	med	dem	og	brugte	dem	på	utraditionelle	måder.	

I	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”	er	det	for	eksempel	Andersens	brug	af	kontraktmodellen	og	

hans	 eksperimenteren	 med	 den	 traditionelle	 struktur,	 der	 er	 central	 for	 tingseventyret.	

Herudover	 lod	 han	 sig	 også	 inspirere	 af	 det	magiske	 element,	 som	man	 ser	 i	 folkeeventyret.	

Selvom	dette	element	også	befinder	sig	i	kunsteventyret,	er	det	ofte	langt	mere	tilstedeværende	

i	 folkeeventyret	 i	 form	 af	 magiske	 væsner	 som	 for	 eksempel	 hekse	 eller	 talende	 dyr.	 Dette	

magiske	 element	 er	 delvist	 blevet	 overført	 til	 Andersens	 tingseventyr	 og	 optræder	 i	 form	 af	

antropomorficerede	ting,	der	både	kan	tale	og	tænke.	Selvom	dette	er	særligt	i	sig	selv,	er	det	

ikke	 det,	 der	 gør	 hans	 tingseventyr	 til	 noget	 specielt;	 det	 er	 måden	 hvorpå	 han	 bruger	 de	

besjælede	ting	i	sine	eventyr.	

Ofte	vil	 tingenes	verden	på	 sin	vis	afspejle	den	verden	vi	 kender;	menneskets	verden.	

Tingenes	 verden	 vil	 typisk	 være	placeret	 i	menneskets	 verden,	men	 fungerer	 på	baggrund	af	

nogle	andre	regler	og	principper.	Dette	kan	ændres	fra	eventyr	til	eventyr.	Men	én	ting,	disse	

tingseventyr	 har	 tilfælles,	 er	 Andersens	 undersøgelse	 af	 mennesket.	 Karin	 Sanders	 skriver	 i	

artiklen	 ”’Let’s	 be	 Human!’	 –	 on	 the	 Politics	 of	 the	 Inanimate”,	 at	 Andersen	 igennem	 sine	

tingseventyr	foretager	”constant	examinations	of	humans	(their	customs	and	characteristics)	by	

way	 of	 that	 which	 is	 not	 human.”23	 Igennem	 tingenes	 verden	 undersøger	 Andersen	 det	

menneskelige	 væsen	og	 kan	 samtidig	 forholde	 sig	 kritisk	 til	 det.	 Ved	 at	 bygge	handlingen	op	

omkring	ting	og	ligeledes	placere	handlingen	i	tingenes	verden,	bliver	det	muligt	at	distancere	sig	

selv	fra	verden	som	vi	kender	den	og	dermed	kunne	undersøge	forskellige	aspekter	og	elementer	

af	 den.	 En	 pointe,	 som	 Sanders	 kommer	 ind	 på:	 ”His	 use	 of	 non-humans	 (things,	 animals)	 is	

																																																								
23.	Karin	Sanders,	”’Let’s	be	Human’	–	on	the	Politics	of	the	Inanimate”,	Romantik	1,	nr.	1.	(2012):	30.	
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important	precisely	because	they	allow	him	freedom	to	articulate	the	follies	of	human	vanity	and	

expose	humankind’s	fraught	social	behaviors.”24	Her	udpeger	Sanders	det	helt	centrale,	ikke	kun	

ved	Andersens	tingseventyr,	men	også	det	centrale	 i	 forhold	til,	hvad	tingseventyret	kan	som	

genre,	 som	 folkeeventyret	 og	 kunsteventyret	 ikke	 nødvendigvis	 kan.	 Ved	 hjælp	 af	 ting	 og	

tingenes	 verden	 kan	 man	 som	 læser	 frigøre	 sig	 fra	 den	 menneskelige	 verden,	 og	 det	 bliver	

dermed	muligt	for	læseren	at	distancere	sig	selv	og	kunne	betragte	forskellige	dele	af	sin	egen	

verden	 udefra.	 Når	 man	 beskæftiger	 sig	 med	 ting	 eller	 objekter	 som	 karakterer,	 bliver	 det	

ligeledes	nemmere	at	koge	forskellige	karaktertræk,	egenskaber	eller	abstrakte	værdier	ned	til	

én	genstand,	da	man	 ikke	nødvendigvis	behøver	at	giver	karakteren	en	psykologisk	dybde.	På	

dette	punkt	kan	der	være	tale	om,	at	tingseventyrets	persongalleri	i	højere	grad	er	inspireret	af	

folkeeventyret	 frem	 for	 kunsteventyret.	 Folkeeventyrets	 karakterer	 var	 typisk	 flade	 og	 blev	

afbildet	som	arketyper,	som	for	eksempel	prinsesse,	heks,	konge	osv.	uden	nogen	psykologisk	

dybde.	I	tingseventyret	er	dette	ført	videre,	og	i	langt	de	fleste	tilfælde	er	der	ikke	længere	tale	

om	menneskelige	 arketyper,	 men	 om	 personificeringer	 af	 menneskelige	 ideer,	 værdier	 eller	

egenskaber	i	form	af	en	ting	eller	et	objekt.	Dette	kan	for	eksempel	ses	i	Andersens	tingseventyr	

”Stoppenaalen”	fra	1845,	hvor	stoppenålens	karakter	bliver	fremstillet	som	en	personifikation	af	

hovmod.	 Også	 i	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”	 ser	 vi	 dette	 i	 forbindelse	 med	

overensstemmelsen	mellem	Hyrdinden	og	de	værdier,	der	forbindes	med	biedermeierkulturen.		

Ved	 at	 kunne	 fremstille	 menneskelige	 egenskaber,	 ideer	 eller	 værdier	 igennem	 én	

karakter	i	form	af	en	ting	eller	et	objekt,	er	der	større	mulighed	for	at	kunne	komme	med	en	klar	

social	kritik,	som	det	ses	i	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”.	Herudover	vil	det	også	automatisk	

være	nemmere	for	læseren	at	forstå	og	acceptere	den	sociale	kritik,	man	bliver	præsenteret	for	

ved,	 igennem	 tingenes	 verden,	 at	 være	 distanceret	 fra	 den	menneskelige	 verden,	 der	 er	 for	

genkendelig.	 På	 et	 narratologisk	 niveau	 er	 der	 større	mulighed	 for	 at	 slippe	 af	 sted	med	 at	

fremstille	 voldsomme	 situationer	 eller	 tragiske	 skæbner	 i	 tingenes	 verden,	 end	 hvis	 disse	

fortællinger	var	placeret	i	den	menneskelige	verden,	som	det	for	eksempel	ses	i	”Hyrdinden	og	

Skorsteensfeieren”,	hvor	Chineseren	falder	ned	fra	bordet	og	går	i	stykker.	Netop	fordi	vi	befinder	

os	i	tingenes	verden,	foregår	handlingen	på	tingenes	præmisser,	og	derfor	kan	Chineseren	gå	i	

																																																								
24.	Sanders,	”’Let’s	be	Human’”,	30.	
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stykker	og	blive	repareret	igen,	uden	at	man	som	læser	bliver	konfronteret	med	hans	endeligt.	

Sidst	men	ikke	mindst	giver	tingseventyret	langt	større	mulighed	for	en	dobbeltkommunikation,	

hvor	 fortælleren	 både	 kan	 henvende	 sig	 til	 et	 børnevenligt	 publikum	 såvel	 som	 et	 voksent	

publikum.	Tingenes	verden	vil	nærmest	fremstå	som	magisk	og	humoristisk	for	børn,	da	de	vil	

tage	forskellige	ord	og	vendinger	bogstaveligt,	hvorimod	den	voksne	læser	vil	blive	konfronteret	

med	den	menneskelige	virkelighed	igennem	tingenes	verden.		

Så	 hvad	 gjorde	 Andersens	 tingseventyr	 så	 specielle?	 Det	 var	 særligt	 hans	 evne	 til	 at	

kombinere	 det	 barnlige	 rige	 af	 magi	 og	 humor	 med	 en	 mere	 voksen	 og	 kritisk	 tilgang	 til	

menneskets	væsen	såvel	som	verden	omkring	os.	Herudover	kan	der	være	tale	om,	at	det	er	hans	

måde	at	bruge	traditionelle	aspekter	fra	både	folkeeventyret	og	kunsteventyret,	overføre	dem	

til	 sine	 egne	 eventyr	 og	 her	 eksperimentere	 med	 dem.	 Og	 herigennem	 undersøge	 hvordan	

eventyrets	komposition	kan	bruges	til	at	give	udtryk	for	en	social	kritik,	som	det	ses	i	”Hyrdinden	

og	Skorsteensfeieren”.	

	

Konklusion	

Når	man	hører	navnet	H.C.	Andersen	er	hans	eventyr	højst	sandsynligt	det	første,	man	kommer	

i	 tanke	 om.	 Særligt	 er	 det	 kunsteventyrets	 undergenre,	 tingseventyret,	 der	 forbindes	 med	

Andersen.	Som	det	ses	i	hans	tingseventyr	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”,	er	det	genrens	brug	

af	 antropomorficerede	 ting	 og	 objekter,	 der	 særligt	 adskiller	 tingseventyret	 fra	 folke-	 og	

kunsteventyret.	Herudover	er	fortællingen	placeret	i	en	tingverden,	der	til	forveksling	minder	om	

vores	egen.	Det	er	netop	tingsverden,	der	gør	det	muligt	for	læseren	at	kunne	forholde	sig	kritisk	

til	mennesket	såvel	som	sociale	normer.	Men	det	er	i	lige	så	høj	grad	Andersens	eksperimenteren	

med	tingenes	materialitet,	eventyrets	komposition	og	brugen	af	ironi,	der	gør	det	muligt	at	give	

udtryk	for	en	social	kritik	i	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”.		

Andersens	eksperimentering	med	det	materielle	kommer	til	udtryk	igennem	Chineserens	

karakter.	Udover	at	det	materielle	bliver	brugt	til	at	beskrive	ham	som	karakter,	får	det	materielle	

og	dets	begrænsninger	også	en	indvirkning	på	selve	handlingen,	da	Chineserens	bevægelighed	

(eller	mangel	herpå)	først	gør	det	muligt	for	Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren	af	flygte	og	senere	

gør	 det	muligt	 for	 dem	 at	 gifte	 sig.	 Det	materielle	 har	 også	 en	 indflydelse	 på	 Hyrdinden	 og	
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Skorsteensfeieren.	Her	 er	 det	 dog	 ikke	 et	 spørgsmål	 om	bevægelighed,	men	 i	 højere	 grad	 et	

spørgsmål	om	kompatibilitet.	

På	et	kompositorisk	niveau	eksperimenteres	der	med	eventyrets	traditionelle	hjemme-

ude-hjem	 struktur,	 bedre	 kendt	 som	 kontraktmodellen.	 I	 samspillet	 mellem	 eventyrets	

komposition	og	brugen	af	ironi	står	det	klart,	at	der	i	dette	tingseventyr	er	tale	om	en	ironisering	

af	denne	struktur.	Det	centrale	ved	denne	ironisering	er,	at	Andersen	spiller	på	opfattelsen	af	

”hjem”.	Traditionelt	beskriver	kontraktmodellen	processen	fra	barn	til	voksen,	der	indebærer,	at	

man	forlader	sit	hjem	og	bevæger	sig	ud	i	verden	for	at	etablere	et	nyt.	Men	denne	bevægelse	

færdiggøres	 ikke	 i	 ”Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeieren”.	 Parret	 bevæger	 sig	 ud	 i	 verden	 for	 at	

etablere	et	nyt	hjem,	men	når	 rent	kompositorisk	 ikke	videre,	da	Hyrdinden	bliver	 skræmt	af	

verdens	størrelse,	og	de	vender	tilbage	til	det	hjem,	de	er	flygtet	fra.	Det	nye	hjem	etableres	ikke,	

og	historien	stopper.	 Igennem	fortællerinstansen	og	de	 ironiske	vendinger,	 som	for	eksempel	

”»See	saa	langt	kom	vi!«”,	bliver	læseren	gjort	opmærksom	på,	at	narratologisk	er	det	forkert,	at	

parret	vender	tilbage.	

Alt	dette	kan	siges	at	støtte	op	om	læsningen	af	”Hyrdinden	og	Skorsteensfeieren”	som	

en	 social	 kritik	 af	 biedermeierkulturen	 og	 værdierne	 forbundet	 hermed.	 Det	 er	 særligt	

Hyrdindens	karakter,	der	forbindes	med	disse	værdier,	hvilket	ses	i	hendes	stærke	længsel	efter	

sit	gamle,	velkendte	og	trygge	hjem.	Kritikken	af	biedermeierkulturens	værdier	kommer	også	til	

udtryk	igennem	eventyrets	ironisering	af	1800-tallets	ægteskab,	hvilket	især	kommer	til	udtryk	

igennem	 Hyrdinden	 og	 Skorsteensfeierens	 grunde	 til	 at	 forlove	 sig:	 bekvemmelighed	 og	

kompatibilitet.	 Kritikken	 går	 dermed	på	den	 ”passive”	og	 lavpraktiske	 tilgang	 til	ægteskab	og	

kærlighed,	der	er	blottet	for	passion,	og	tilfredsheden	ved	dette.	

Én	af	de	ting,	der	er	med	til	at	karakterisere	Andersen	som	eventyrforfatter,	er	hans	evne	

til	både	at	kunne	henvende	sig	til	et	voksent	og	børnevenligt	publikum.	Dette	sker	igennem	ord	

og	vendinger,	som	i	tingseventyret	både	kan	rumme	den	bogstavelige	betydning	og	den	overførte	

betydning.	 Herudover	 er	 Andersen	 både	 eksperimenterende	 og	 legende.	 I	 ”Hyrdinden	 og	

Skorsteensfeieren”	ses	dette	i	det	kompositoriske	og	dettes	betydning	for	læserens	forståelse	og	

tolkning	af	eventyret.	Igennem	tingseventyrene	bliver	det	muligt	at	observere	og	undersøge	det	

menneskelige	væsen	igennem	ting	og	objekter	og	ligeledes	forholde	sig	kritisk	til	disse.	Samtidig	
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gør	tingenes	verden	det	lettere	at	kunne	give	udtryk	for	en	klar	social	kritik,	da	man	beskæftiger	

sig	med	en	verden,	der	er	frigjort	fra	den	menneskelige	verden.	Det	faktum	at	man	som	læser	

bliver	 præsenteret	 for	 en	 genkendelig	 verden	 igennem	 ting	 og	 objekter,	 gør	 det	 lettere	 for	

læseren	at	distancere	 sig	 selv	og	dermed	kunne	 forholde	 sig	kritisk	 til	 sin	egen	menneskelige	

virkelighed.	
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ET	EVENTYRLIGT	KUNSTSYN	
UAFGØRLIGHED	I	H.C.	ANDERSENS	FORFATTERSKAB	

	
Cathrine	Emma	Cortes	

Kandidatstuderende,	Syddansk	Universitet	
	
	
Indledning	

I	anledning	af	H.C.	Andersens	200-års	fødselsdag	i	2005	udkom	en	række	animerede	fortolkninger	

af	hans	mest	kendte	eventyr	på	nationalt	TV,	heriblandt	klassikere	som	”Tommelise”,	”Den	lille	

Havfrue”,	 ”Fyrtøjet”	m.m.	 Fortolkningerne	understregede	dog,	 at	Andersen	ofte	 anses	 for	 en	

forfatter,	 der	 appellerer	mest	 til	 børn.	 Fortællingerne	begynder	 som	 realfilm	med	–	må	man	

antage	–	en	onkel,	der	suser	gennem	Københavns	gader	for	at	passe	sin	niece	og	nevø	for	en	

aften.	Da	forældrene	har	sagt	farvel,	tager	onklen	sin	høje	hat	på,	og	animationen	tager	over.	

Pludselig	er	det	selveste	H.C.	Andersen,	der	sidder	klar	i	sin	karet	med	de	to	børn,	og	hermed	

begynder	dagens	fortælling:	”Der	var	engang…”1	

Andersen	skrev	utvivlsomt	til	børn	–	den	første	samling	af	eventyr	hed	trods	alt	Eventyr,	

fortalte	for	Børn	(1835)	–	og	selvom	de	danske	animationer	synes	mere	retvisende	end	Disneys	

forsimplede	folkeeventyrsversioner	af	The	Little	Mermaid	(1989)	eller	Frozen	(2013),	så	går	noget	

af	Andersens	magi	tabt,	når	han	reduceres	til	børnenes	forfatter.	Det	samme	sker,	mener	jeg,	når	

den	 eneste	 fortolkningsnøgle	 til	 ”Den	 grimme	Ælling”	 (1843)	 er	 Andersens	 eget	 liv.	 Dette	 er	

måske	resultatet	af	Andersens	egen	selvpositionering	med	selvbiografien	Mit	Livs	Eventyr	(1855),	

hvori	han	beskriver	sin	rejse	som	den	grimme	ælling,	der	måtte	kæmpe	sig	ud	af	andegården	for	

at	 finde	 sin	 plads	 i	 verden.2	Men	 jeg	 vil	 med	 denne	 artikel	 understrege,	 at	 enhver	 form	 for	

reducering	af	Andersen	og	hans	forfatterskab	er	at	gøre	sig	selv	en	bjørnetjeneste	og	fratage	det	

danske	kulturikon	sin	kompleksitet.	

                                                
1.	”Der	var	engang”,	dr.dk,	12.	november	2004,	https://www.dr.dk/presse/der-var-engang.	
2.	Anne	Klara	Bom,	”Et	kulturelt	ikon.	En	meget	kort	introduktion	til	H.C.	Andersen”,	Baggrund,	9.	juli	2020,	

https://baggrund.com/2020/07/09/et-kulturelt-ikon-en-meget-kort-introduktion-til-h-c-ander-
sen/?fbclid=IwAR1Iir6dn0mQWkPF57GNI3vZ3UBQyTOHuPqPj8OlF9p7T8sKWyz5om51Ino.	
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Jeg	mener	altså,	at	idéen	om	H.C.	Andersen	som	børneforfatter	er	en	misforstået	og	mytisk	

konstruktion	 skabt	 af	 populærkulturen	 i	 hans	 samtid,	 hvilket	 viderebringes	 af	 nutidens	

populærkulturelle	fortolkninger.	På	trods	af	eventyrenes	tydelige	appel	til	børn,	så	rummer	disse	

mere	 potentiale,	 end	 det	 fremgår	 af	 simplificerede	 overfladelæsninger,	 hvorfor	 jeg	 i	

indeværende	artikel	vil	argumentere	for,	at	det	er	gennem	fortællingernes	splittelsesorienterede	

indhold	og	ved	brugen	af	romantisk	ironi,	at	Andersens	forfatterskab	antyder	sit	kunstsyn	samt	

kompleksitet.	 Begyndelsesvist	 vil	 jeg	 redegøre	 for	 det	 skel,	 der	 opstod	 mellem	 folke-	 og	

kunsteventyr,	med	hvilket	jeg	vil	foretage	en	læsning	af	Andersens	givetvis	mest	kendte	eventyr	

”Den	 lille	Havfrue”	(1837)	og	”Snedronningen”	(1844).	Begge	er	kunsteventyr,	der	trækker	på	

kompositoriske	 og	 indholdsmæssige	 genretræk	 fra	 folkeeventyret.	 Læsningerne	 udpeger	 de	

modsætningsforhold	og	den	uafgørlige	splittelse,	der	synes	karakteristisk	for	Andersens	metode,	

hvorfor	 jeg	 afslutningsvist	 bl.a.	 drager	 paralleller	 mellem	 eventyrene	 og	 hans	 poetologiske	

diktum	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”	(1861).		

	

Fra	folkeeventyr	til	kunsteventyr	–	Andersens	reception	

Der	er	 ingen	 tvivl	 om,	 at	Andersens	popularitet	 tog	 fart	med	eventyrene,	da	han	 i	midten	af	

1830’erne	udgav	den	første	samling	af	Eventyr,	Fortalte	for	Børn.	De	blev	kommercielle	succeser	

og	skabte	nyt	liv	til	genren.	Eventyrenes	popularitet	i	samtiden	kan	måske	siges	at	påvirke	måden,	

hvorpå	vi	læser	dem	i	dag.	Hvis	vi	antager,	at	Andersen	var	universalromantisk	i	en	forstand,	hvori	

idyllisering	 og	 harmonisering	 prioriteres	 over	 eksempelvis	 reel	 repræsentation,	 så	 fratages	

eventyrene	deres	kompleksitet.	Torsten	Bøgh	Thomsen	formulerer	sig	 i	Skyggepunkter	 (2019)	

således:	”Det	tyvende	århundrede	bød	på	en	domesticering	af	både	Andersen	og	det	æstetiske	

paradigme,	som	han	skrev	med	og	imod.	Romantikken,	der	i	sit	udgangspunkt	var	vild	og	oprørsk,	

reduceres	i	dag	typisk	til	universal-	og	nationalromantik”	.3	Thomsen	udpeger	reduceringen	af	

den	måde,	hvorpå	vi	forstår	romantik	(og	dermed	Andersen)	på.	Hvis	romantikken	blot	forstås	i	

en	universalromantisk	forstand,	så	fratages	perioden	en	stor	del	af	dens	potentiale	–	og	samme	

vold	udøves	på	Andersen,	der	netop	skrev	både	med	og	 imod	dette	paradigme.	 Jeg	vil	vende	

                                                
3.	Torsten	Bøgh	Thomsen,	Skyggepunkter	(København:	Forlaget	Spring,	2019),	46;	min	markering.	
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nærmere	 tilbage	 til	 dette	 i	 løbet	 af	 artiklen,	 da	 det	 især	 er	 denne	 dobbelthed,	 som	 synes	

symptomatisk	for	forfatterskabet.	

	Forud	 for	 kunsteventyret	 er	 folkeeventyret,	 hvorfor	 vi	 naturligvis	 må	 starte	 dér.	

Folkeeventyret	er	oprindeligt	en	oral	 tradition,	der	 gør	brug	af	 faste	 fortællestrukturer	 for	 at	

hjælpe	beretteren	med	at	huske	hele	fortællingen.	Den	orale	tradition	er	ligeledes	grunden	til,	at	

mange	fortællinger	kan	findes	på	kryds	og	tværs	af	forskellige	kulturer	–	de	(fortællinger	såvel	

som	kulturer)	har	altid	været	 i	bevægelse.	Men	trods	dette	har	de	fleste	fortællinger	alligevel	

forskellige	 kulturelle	 særpræg.4	 Folkeeventyret	 er	 som	 oftest	 en	 simpel	 fortælling,	 der	

portrætterer	 et	 handlingsforløb	 mere	 end	 nogle	 karakterer	 (ofte	 er	 karaktererne	 deres	

handlinger),	hvilket	rundes	af	med	en	form	for	moralsk	pointe,	således	at	lytteren	kan	tage	noget	

med	videre	fra	fortællingen.	

H.C.	 Andersens	 fortællinger	 er	 kunsteventyr	 grundet	 den	 navngivne	 forfatter	 og	 det	

bestemte	 udgivelsesår,	 men	 trækker	 stadig	 eksplicit	 på	 folkeeventyrets	 genrekarakteristika.	

Dette	 gælder	 eksempelvis	 nogle	 af	 de	 folkelige	 forlæg,	 der	 går	 forud	 for	 nogle	 af	 Andersen	

fortællinger,	 eventyrenes	 kompositioner	 eller	 indholdet	 af	 overnaturlige	 hændelser	 og	

fænomener	m.m.	”Den	lille	Havfrue”	har	forlæg	i	fortællingen	om	Undine	fra	den	tyske	Fouqué,	

men	selve	fortællingen	om	undervandsvæsener	går	endnu	længere	tilbage	til	den	schweiziske	

læge	og	alkymist	Paracelsus.5	Andersens	fortællinger	opholder	sig	dog	som	oftest	ikke	længe	ved	

de	tidligere	ophav.	De	er	ikke	en	fast	model,	men	snarere	en	kilde	til	inspiration.	

”Snedronningen”	har	modsat	”Den	lille	Havfrue”	ikke	forlæg	i	tidligere	fortællinger,	men	

følger	 derimod	 en	 stringent	 hjemme	 –	 ude	 –	 hjemme–struktur,	 også	 kendt	 som	

kontraktmodellen.	En	model	der,	 som	Jacob	Bøggild	pointerer,	er	kendt	 fra	 folkeeventyrene.6	

Ved	 brug	 af	 disse	 velkendte	 kompositoriske	 elementer	 og	 motiver	 fra	 folkeeventyret,	 kan	

læseren	måske	snydes	til	at	blive	ved	de	første	 lag	af	Andersens	eventyr,	og	uden	at	kradse	 i	

overfladen	kan	sådanne	læsninger	let	passe	ind	i	den	kasse	som	universalromantiker,	Andersen	

                                                
4.	Jacob	Bøggild,	“Eventyrgenren”,	Aktualitet	–	tidsskrift	for	litteratur,	kultur	og	medier	14,	nr.	2	(2020):	51-52.	
5.	”Undine”,	Britannica	Academic,	sidst	opdateret	17.	september,	1999,	https://academic-eb-com.proxy1-

bib.sdu.dk/levels/collegiate/article/undine/125706.	
6.	Bøggild,	“Eventyrgenren”,	51.	
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befinder	 sig	 i	 på	 det	 danske	 folkeskolepensum.7	 Men	 det	 er	 måske	 netop	 problemet	 –	 at	

Andersen	bliver	let,	når	han	synes	at	være	alt	andet	end	det.	Som	Andersen	selv	formulerede	det	

i	 sine	 ”Bemærkninger”	 til	 eventyrene:	 ”Man	 skulde	 i	 Stilen	høre	 Fortælleren,	 Sproget	maatte	

derfor	nærme	sig	det	mundtlige	Foredrag;	der	fortaltes	for	Børn,	men	ogsaa	den	Ældre	skulde	

kunne	høre	derpaa”.8	Derfor	skylder	vi	det	danske	kulturikon	at	grave	videre,	at	se	væk	fra	de	

folkelige	forlæg	og	i	stedet	lade	hans	kompleksitet	komme	til	syne.		

Johan	de	Mylius	fremlægger	i	sit	værk	Forvandlingens	pris	(2004)	tre	afgørende	forskelle	

mellem	 Andersens	 kunsteventyr	 og	 folkeeventyrene.	 Heriblandt	 indgår	 en	 psykologisering	 af	

eventyrets	karakterer,	især	protagonisten,	som	nu	fremstår	mere	rund	end	de	flade	karakterer	

kendt	 fra	 folkeeventyret.	 Der	 er	 desuden	 et	 overvæld	 af	 miljøskildrende	 passager,	 der	 ikke	

nødvendigvis	bringer	plottet	videre,	samt	dialogisk-scenisk	fremstilling,	altså	dialog	som	tjener	at	

anskueliggøre	eller	bringe	plottet	videre	m.m.9	Gældende	for	de	to	eventyr	i	artiklen	er,	at	begge	

indeholder	 et	 overvæld	 af	 kristne	 motiver,	 der	 ikke	 blot	 dominerer,	 men	 synes	 at	 motivere	

fortællingerne.	Der	præsenteres	ligeledes	to	(på	overfladen)	viljestærke,	kvindelige	protagonister	

og	med	de	Mylius’	tre	karakteristika	in	mente	er	der	ingen	tvivl	om,	at	eventyrene	er	komplekse,	

hvilket	ligeledes	indikeres	gennem	fortællingernes	–	mildest	talt	–	tvetydige	slutninger,	hvilket	

den	følgende	del	af	artiklen	vil	kaste	lys	over.	

	

På	dybt	vand	i	”Den	lille	Havfrue”	

”Den	 lille	 Havfrue”	 er	 et	 af	 Andersens	mest	 gennemanalyserede	 eventyr.	 Der	 synes	 at	 være	

konsensus	om,	at	 slutningen	 ikke	er	 så	kunstfærdig,	 som	den	kunne	have	været,	var	den	 lille	

havfrue	endt	som	skum	på	havet	og	ikke	hos	luftens	døtre,	som	fortællingen	nu	engang	går.10	Jeg	

mener	dog,	at	den	er	eksemplarisk	for	Andersens	indholdsmæssige	tvetydighed,	som	ikke	kun	

finder	sted	i	fortællingens	slutning.		

                                                
7.	Anne	Klara	Bom	&	Torsten	Bøgh	Thomsen,	”At	tænke	og	undervise	med	H.C.	Andersen”,	Aktualitet	–	tids-

krift	for	litteratur,	kultur	og	medier	14,	nr.	2	(2020):	1-3.	
8.	H.C.	Andersen,	”Bemærkninger”,	8.	maj	1863,	H.C.	Andersen	Centret,	https://andersen.sdu.dk/liv/tids-

tavle/vis.html?date=1835-04-09&kvartal=2&mark=233&sord=&s=3vbjka5jmbe0npqs435n2ff4vh.		
9.	Johan	de	Mylius,	Forvandlingens	pris	(København:	Høst	og	Søn,	2004),	196.	
10.	Jacob	Bøggild,	Svævende	stasis:	Arabesk	og	allegori	i	H.C.	Andersens	eventyr	og	historier	(København:	For-

laget	Spring,	2012),	89.	
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Eventyret	 introducerer	 havfolket,	 der	 bor	 så	 langt	 nede	 i	 dybet:	 ”dybere	 end	 noget	

Ankertoug	naaer,	mange	Kirketaarne	maatte	stilles	ovenpaa	hinanden,	for	at	række	fra	Bunden	

op	 over	 Vandet”.11	 Læseren	 er	 pludselig	 ikke	 i	 tvivl	 om,	 hvorfor	 Andersen	 læses	 som	

børneforfatter,	når	han	søger	at	anskueliggøre	havets	dyb	for	de	yngste	læsere	(eller	lyttere)	i	

eventyrets	begyndelse.	Det	er	et	velkendt	andersensk	trick,	og	læseren	kan	forføres	yderligere	af	

de	folkelige	elementer,	eventyret	indeholder.	Således	er	en	strukturalistisk	analyse	af	”Den	lille	

Havfrue”	faktisk	mulig.	Aktantmodellen,	der	er	baseret	på	den	russiske	forsker	Vladimir	Propps	

undersøgelser	af	russiske	folkeeventyr,12	kan	illustrere,	hvordan	der	fremgår	et	subjekt	(den	lille	

havfrue),	 objekter	 (prinsen	 samt	 en	 udødelig	 sjæl),	 hjælper/modstander/giver	 (havheksen	 og	

prinsen)	 og	modtager	 (den	 lille	 havfrue).	 Havfruens	 ønske	 om	 en	 udødelig	 sjæl	minder	 altså	

kompositorisk	om	de	mere	entydige	folkeeventyr.	Men	her	stopper	festen	så	at	sige.		

Jacob	Bøggild	påpeger	i	sit	kapitel	”Halen	på	komedie”	fra	Svævende	stasis	(2012),	at	der	

er	al	mulig	grund	til	at	være	på	vagt,	når	det	gælder	den	andersenske	fortællerstemme,	hvorfor	

vi	vil	 tage	vores	afsæt	herfra.13	Fortællingen	er	domineret	af	en	dobbelthed,	der	 først	gør	sig	

bemærket,	da	den	lille	havfrue	skiller	sig	ualmindeligt	meget	ud	fra	sine	søstre.	Signaturadjektivet	

er	”underlig”.14	De	mange	havsøstre	har	fået	hver	deres	have,	og	hvor	de	ældste	dyrker	disse	i	

havets	billede,	så	synes	den	yngstes	at	repræsentere	den	rejse	opad	mod	land	–	og	luft	–	som	

senere	følger:	”den	Yngste	gjorde	sin	[have]	ganske	rund	ligesom	Solen”,15	hun	ville	kun	”have	en	

smuk	Marmorstøtte,	en	dejlig	Dreng	var	det”,16	og	ved	siden	af	planter	hun	en	grædepil.	Bøggild	

pointerer,	at	grædepile	naturligvis	ikke	vokser	under	vand,	hvorfor	det	fremstår	paradoksalt,	at	

havfruen	både	skulle	være	i	stand	til	at	plante	denne	samt	have	kendskab	til	solen	ved	overfladen,	

som	hun	vel	at	mærke	endnu	ikke	har	fået	adgang	til.17	Denne	ambivalens	skrives	endnu	engang	

frem,	da	havfruen	endelig	gennemfører	overgangsritualet	og	besøger	overfladen.	Her	forelsker	

                                                
11.”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker	(København:	Gyldendal,	2004),	1:71.	
12.	Manuel	Aguirre,	”An	Outline	of	Propp’s	Model	for	the	Study	of	Fairytales”,	The	Northanger	Library	Project	

(2011),	1-10,	https://www.northangerlibrary.com/documentos/AN%20OUT-
LINE%20OF%20PROPP%27S%20MODEL%20FOR%20THE%20STUDY%20OF%20FAIRYTALES.pdf.	

13.	Bøggild,	Svævende	stasis,	77.	
14.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:72.	
15.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:72.	
16.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:72.	
17.	Bøggild,	Svævende	stasis,	80.	
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hun	sig	 fluks	 i	et	menneske	og	går	direkte	 imod	sin	hedenske	sirenenatur,	 ”da	hun	vælger	at	

redde	hans	 liv	 fremfor	 at	 synge	ham	ned	 i	 dybet	 til	 en	 grusom	druknedød	efter	 et	 voldsomt	

uvejr”.18	

Der	er	noget	ambivalent	over	et	væsen	med	hedenske	rødder,	der	ønsker	at	flygte	fra	disse	

og	 i	stedet	søger	mod	en	tydelig	kristen	overbevisning,	som	hun	–	paradoksalt	nok	–	 ikke	har	

forståelsesadgang	til.	En	søgen,	der	 igen	problematiseres,	da	det	fremgår,	at	der	måske	ingen	

reelle	forskelle	er	mellem	vand	og	land.	Ikke	andet	end	at	stadsen	ikke	længere	er	”otte	store	

Østers	 [på	 halen]”,19	men	 derimod	 ”Kostelige	 Klæder	 af	 Silke	 og	Musselin”.20	 Det	 var	måske	

ligefrem	indikeret	i	eventyrets	begyndelse:	havfolket	bor	jo	dybt,	dybt	nede:	”dybere	end	noget	

Ankertoug	 naaer”.21	 Her	 antydes,	 at	 måske	 bruges	 fortællerstemmen	 ikke	 blot	 til	 at	

anskueliggøre	havets	dyb	for	de	yngre	læsere,	men	også	for	at	præsentere	et	spejl	mellem	land	

og	vand.	Bøggild	og	Lübker	formulerer	Andersens	greb	således:	

I	stedet	for	fuldt	og	helt	at	leve	os	ind	i	eventyrets	handling	bliver	vi	gjort	opmærksom	på,	
at	historien	er	fortalt	af	en	fortæller.	Derved	synes	eventyret	at	vise	sig	selv	frem	på	to	
modsatrettede	måder	på	samme	tid.	Eventyret	er	på	én	gang	noget,	vi	lever	os	ind	i,	og	
noget,	vi	er	på	afstand	af	og	står	udenfor.22	

	

Bøggild	og	Lübker	har	dermed	fat	i,	at	der	med	Andersens	greb	opstår	en	klar	dobbelthed,	noget	

der	synes	uafgørligt,	idet	læseren	bliver	revet	ind	og	ud	af	fortællingen.	Det	samme	synes	at	gøre	

sig	gældende,	da	den	lille	havfrue	med	hjælp	fra	havheksen	opgiver	sin	stemme	for	prinsen,	der	

skal	give	hende	adgang	til	en	udødelig	sjæl.	Prinsen	får	et	særligt	forhold	til	den	lille	havfrue	og	

synes	at	kunne	forstå	hende:	

"Jeg	maa	reise!",	havde	han	sagt	til	hende,	"jeg	maa	see	den	smukke	Prindsesse,	
mine	Forældre	forlange	det,	men	tvinge	mig	til	at	føre	hende	her	hjem,	som	min	
Brud,	 ville	 de	 ikke!	 jeg	 kan	 ikke	 elske	 hende!	 hun	 ligner	 ikke	 den	 smukke	 Pige	 i	
Templet,	som	du	ligner,	skulde	jeg	engang	vælge	en	Brud,	saa	blev	det	snarere	dig,	
mit	stumme	Hittebarn	med	de	talende	Øine!"	og	han	kyssede	hendes	røde	Mund,	

                                                
18.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:78.	
19.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:76.	
20.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:85.	
21.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:71.	
22.	Jacob	Bøggild	og	Henrik	Lübker,	”Andersens	metode”,	Aktualitet	–	tidsskrift	for	litteratur,	kultur	og	medier	

14,	nr.	2	(2020):	5.	
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legede	 med	 hendes	 lange	 Haar	 og	 lagde	 sit	 Hoved	 ved	 hendes	 Hjerte,	 saa	 det	
drømte	om	Menneske-Lykke	og	en	udødelig	Sjæl.23	

	

Eller	hvad?	Læseren	bliver	således	i	tvivl	om	udsagnets	sandhed	om	de	talende	øjne,	da	prinsen	

netop	ikke	indser,	at	havfruen	reddede	ham	fra	skibbruddet.	Denne	passage	bidrager	dermed	til	

et	illusionsbrud,	og	fortællingen	kommenterer	på	sin	egen	kunstighed.	Hvordan	kan	eventyret	

fortælle	sandheden	om	de	talende	øjne,	når	de	tydeligvis	ikke	overleverer	beskeden:	at	havfruen	

er	hans	egentlige	redningskvinde?	Grebet	defineres	som	romantisk	ironi	og	skal	forstås	som	et	

fiktionsbrud	i	fortællingen.	Artiklen	vil	vise,	hvordan	denne	er	afgørende	i	læsningen	af	Andersens	

værker.	

Lad	os	kort	samle	op.	Jeg	har	indtil	nu	præsenteret	nogle	af	de	modsætninger,	der	gør	sig	

gældende	i	”Den	lille	Havfrue”	og	som	paradoksalt	nok	synes	at	sameksistere.	Eventyret	byder	

på	kristne	tematikker	lagt	i	hænderne	på	et	hedensk	væsen,	en	fortællerstemme	som	både	tager	

hensyn	til	den	yngre	og	den	ældre	læser,	men	som	samtidig	bidrager	til	et	dybt	illusionsbrud	i	

fortællingen.	Ligeledes	præsenteres	havfruens	søgen	opad	mod	land	(og	sjæl),	som	om,	at	der	

skulle	være	forskel	mellem	vand	og	land	–	men	det	er	alligevel	ikke	sagen.	Noget	der	får	læseren	

til	 at	 sætte	 spørgsmålstegn	 ved,	 hvorvidt	 der	 overhovedet	 er	 tale	 om	 endegyldig	 frelse	 eller	

fortabelse	for	den	lille	havfrue.	

Det	 sidste	 sameksisterende	 modsætningsforhold,	 jeg	 vil	 tage	 fat	 i,	 er	 de	 statiske	 og	

dynamiske	elementer	i	fortællingen.	Jeg	har	tidligere	etableret,	at	der	synes	at	være	en	dynamisk,	

vertikal	søgen	opad	for	havfruen.	Hun	ønsker	at	frasige	sig	sin	hale	(vand)	til	fordel	for	ben	(land),	

så	hun	kan	bruge	prinsen	til	at	få	en	udødelig	sjæl	(himmel).	Læseren	får	nøje	 indblik	 i	denne	

besættelse	af	sjælen:	”’jeg	[den	lille	havfrue]	vilde	give	alle	mine	hundrede	Aar,	jeg	har	at	leve	i,	

for	blot	én	Dag	at	være	et	Menneske	og	siden	faae	Deel	i	den	himmelske	Verden!’”24	Dette	er	

ikke	 blot	 med	 til	 at	 psykologisere	 den	 yngste	 søster,	 som	 nu	 fremstår	 mere	 rund	 end	

folkeeventyrets	flade	karakterer,	men	antyder	ligeledes,	at	forholdet	til	prinsen	blot	er	et	middel	

til	et	mål	mere	end	det	er	ægte	kærlighed.	Den	dynamiske	bevægelse	i	eventyret	er	motiveret	af	

havfruens	 ønske	 om	 at	 opnå	 en	 udødelig	 sjæl,	 men	 da	 prinsen	 møder	 en	 ung	 kvinde	 og	

                                                
23.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:88,	min	markering.	
24.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:81.	
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overbevises	 om,	 at	 hun	 er	 hans	 sande	 redningskvinde,	 blokerer	 dette	 for	 havfruens	 inderste	

ønske.	Læseren	er	opmærksom	på	prinsens	fejlagtige	antagelse,	da	det	netop	ikke	er	havfruen,	

han	 kaster	 sin	 kærlighed	 på,	 hvorfor	 ”de	 talende	 øjnes”	 komplette	 stilhed	 ironiseres	 endnu	

engang.	Umiddelbart	ser	det	ud	til,	at	havfruen	må	ende	sine	dage	som	skum	på	havet,	hvilket	

var	præmissen,	hun	gik	med	på	i	erhvervelsen	af	sine	ben.	Men	havfruens	søstre	kommer	hende	

til	undsætning,	da	de	efter	en	aftale	med	havheksen,	har	ofret	deres	hår	 i	håbet	om	at	redde	

deres	yngste	søster.	Havfruen	skal	blot	slå	prinsen	ihjel	for	at	få	sin	hale	og	dertilhørende	300	år	

tilbage.	Men	selv	da	den	lille	havfrue	ikke	kan	få	sig	selv	til	gennemføre	mordet	på	prinsen,	ender	

hun	ikke	som	skum	på	havet.	I	stedet	mødes	hun	af	luftens	døtre:	

”Om	trehundrede	Aar	svæve	vi	saaledes	ind	i	Guds	Rige!”	
	
”Ogaa	 tidligere	 kunne	 vi	 komme	 der!”,	 hviskede	 een.	 ”Usynligt	 svæve	 vi	 ind	 i	
Menneskenes	Huse,	hvor	der	er	Børn,	og	for	hver	Dag	vi	finde	et	godt	Barn,	som	
gjør	sine	Forældre	Glæde	og	fortjener	deres	Kjærlighed,	forkorter	Gud	vor	Prøvetid.	
Barnet	veed	ikke,	naar	vi	flyve	gjennem	Stuen,	og	maae	vi	da	af	Glæde	smile	over	
det,	da	tages	et	Aar	fra	de	trehundrede,	men	see	vi	et	uartigt	og	ondt	Barn,	da	maae	
vi	græde	Sorgens	Graad,	og	hver	Taare	lægger	en	Dag	til	vor	Prøvetid!”25	

	

Den	 lille	 havfrue,	 der	 tidligere	 har	 været	 enormt	 dynamisk	 og	 målrettet,	 ender	 nu	 i	 et	

mærkværdigt	 mellemstadie,	 hvor	 hendes	 skæbne	 ikke	 længere	 er	 op	 til	 hende	 selv,	 men	

børnene,	hvis	stuer	hun	flyver	gennem.	Hun	synes	således	at	blive	en	form	for	statisk	figur,	der	

er	frataget	sin	egen	frie	vilje.	Johan	de	Mylius	nævner,	at	slutningen	skaber	en	form	for	cirkulær	

fortælling,	der	begyndelsesvist	appellerer	til	barnet	og	afslutningsvist	leverer	en	moralsk	pointe,	

som	barnet	kan	tage	med	videre.26	Jeg	mener	ikke,	at	det	er	så	simpelt.	Derimod	vil	jeg	give	alle,	

der	nogensinde	har	kaldt	slutningen	påklistret,	medhold,	men	jeg	mener,	dette	er	et	bevidst	greb	

fra	Andersens	 side.	For	det	 første	 træder	 illusionsbruddet	 frem	 igen,	når	 læseren	mindes	om	

fortællingens	kunstighed,	men	for	det	andet	kan	det	være	en	problematisering	af	den	kritik,	han	

modtog	efter	et	sine	første	eventyr,	”Dødningen	–	et	fyensk	Folke-Eventyr”	(1830),	en	forgænger	

til	”Reisekammeraten”	(1835),	hvor	de	manglende	moralske	pointer	synes	at	provokere	læsere.	

Heriblandt	Christian	Molbech,	der	i	1830	skrev	til	Andersen,	at	han	afskyede	”[Andersens]	lette	

                                                
25.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:92.	
26.	Mylius,	Forvandlingens	pris,	191.	
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skiødeløse	Spil	med	Formen”.27	Men	når	eventyret	skal	slutte	med	en	morale,	så	kan	den	ende	

med	at	virke	påklistret,	 som	 jeg	vil	 argumentere	 for,	at	den	 tenderer	 til	 i	 ”Den	 lille	Havfrue”.	

Alligevel	mener	jeg	dog,	at	slutningen	og	dermed	mellemstadiet,	hvori	den	lille	havfrue	ender,	

synes	repræsentativt	for	Andersens	kunstsyn.	Det	er	gennem	de	modsætningsforhold	nævnt	i	

artiklen,	der	på	paradoksal	vis	sameksisterer	og	gennem	havfruens	opadgående	bevægelse,	der	

pludselig	bremses	af	fortællingens	slutning	i	mellemstadiet,	at	kunstsynet	træder	frem.	Det	er	et	

kunstsyn,	 der	 synes	 at	 præsentere	 en	 forestilling	 om,	 at	 det	 er	 ved	 hjælp	 af	modsatrettede	

udsagn,	at	kunstens	sande	potentiale	kommer	frem.	Det	vil	jeg	vende	tilbage	til	i	artiklens	sidste	

del.			

	

Iskold	ambivalens	i	”Snedronningen”	

H.C.	Andersens	”Snedronningen”	kunne	umiddelbart	ikke	virke	længere	væk	fra	fortællingen	om	

”Den	 lille	 Havfrue”,	 men	 læsningen	 vil	 vise,	 at	 de	 to	 eventyr	 har	 mere	 tilfælles,	 end	 man	

umiddelbart	lige	tror.	Eventyret	blev	udgivet	i	samlingen	Nye	Eventyr	af	H.C.	Andersen	og	var	den	

anden	samling	under	dette	navn.	En	anmelder	udtrykte	sin	begejstring	i	Berlingske	Tidende	fra	

samme	år	på	følgende	vis:	

Begge	 disse	 Eventyr	 [Grantræet	 og	 Snedronningen]	 besidde	 de	 øvriges	 smukke	
Egenskaber,	 barnlig	 Naivitet	 og	 Lune.	 Intet	 af	 de	 foregaaende	 er	 imidlertid	 saa	
vidtløftigt	 som	 Sneedronningen;	 det	 er	 deelt	 i	 syv	 Historier	 og	 skildrer	 paa	 en	
poetisk	 smuk	 Maade	 det	 Godes	 Seier	 over	 det	 Onde.	 Gjennem	 det	 Hele	 har	
Phantasien	 virket	 sine	brogede	og	 livfulde	Billeder;	 skulde	 vi	 imidlertid	bebreide	
Digteren	Noget,	skulde	det	være	det,	at	Phantasien	stundom	har	faaaet	vel	megen	
Frihed,	saaledes	som	ved	de	forskjellige	Smaahistorier,	som	Blomsterne	fortælle	og	
her	i	det	Hele	taget	maaske	ere	mindre	forstaaelige	for	Børn.28	

	

Anmeldelsen	lægger	en	del	vægt	på	eventyrene,	som	fortællinger	skrevet	til	børn,	hvorfor	det	

ikke	kan	undre	læsere	i	dag,	at	Andersen	har	fået	et	ry	som	børneforfatter.	Dette	er	på	trods	af,	

at	eventyrsamlingerne	ikke	længere	hed	Eventyr,	Fortalte	for	Børn,	som	de	gjorde	tidligere.	

                                                
27.	Christian	Molbech	til	H.C.	Andersen,	8.	september	1830,	H.C.	Andersen	Centret,	https://ander-

sen.sdu.dk/brevbase/brev.html?bid=16439.		
28.	Ukendt,	Berlingske	Tidende,	anmeldelse	af	Nye	Eventyr,	første	bind,	anden	samling	(1845),	23.	december	

1844,	H.C.	Andersen	Centret,	https://andersen.sdu.dk/forskning/anmeldelser/anmel-
delse.html?aid=9683&amp;soegeord=snedronningen&amp;case=&amp;heleord=0&amp;ord=AND.		
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Det	lader	til,	at	anmelderen	er	blevet	fanget	af	den	umiddelbart	dualistiske	symbolik	i	det	

godes	kamp	(Gerda)	mod	det	onde	(Snedronningen/Djævelen),	og	at	der	er	mulig	frelse	for	os	

alle	(Kay),	hvilket	synes	forståeligt	nok.	Ligesom	”Den	lille	Havfrue”	indeholder	”Snedronningen”	

nogle	af	 folkeeventyrets	kompositoriske	elementer,	der	kan	snyde	 læseren	 til	 at	blive	ved	en	

overfladelæsning.	Men	 igen	advarer	den	andersenske	 fortæller	 læseren	begyndelsesvist:	”See	

saa!	nu	begynde	vi.	Naar	vi	ere	ved	Enden	af	Historien,	veed	vi	mere,	end	vi	nu	vide”.29	Som	

Bøggild	formulerede	det,	så	er	der	al	mulig	grund	til	at	være	på	vagt,	når	denne	stemme	træder	

så	åbenlyst	frem	og	metafiktivt	tematiserer	fortællekunsten	samtidig	med,	at	den	appellerer	til	

de	yngste	–	det	er	et	eksplicit	eksempel	på	Andersens	komplekse	dobbeltkommunikation.	

Præcis	 som	 i	 ”Den	 lille	Havfrue”	 præsenterer	 denne	 fortælling	 en	 kvindelig	 protagonist	

samt	eksplicitte	kristne	motiver,	hvori	der	samtidig	indgår	hedenske	figurer.	Lille	Gerda,	der	kan	

sin	fadervor,	mødes	med	sin	bedste	ven	Kay	i	den	lille	have,	som	”[var]	næsten	som	en	Æreport	

af	Grønt	og	af	Blomster”.30	Haven,	der	er	svarende	til	Edens	Have,	befinder	sig	mellem	deres	to	

huse	og	er	børnenes	primære	opholdssted,	indtil	Kay	en	dag	rammes	af	splinterne	fra	den	onde	

trolds	(Djævelen)	spejl.	Han	rammes	både	i	øjet	og	hjertet,	hvorfor	verden	pludselig	forvrænges	

og	 resulterer	 i,	 at	 han	 bliver	 helt	 kold	 overfor	 den	 lille	 Gerda:	 ”Hans	 Lege	 bleve	 nu	 ganske	

anderledes	end	før,	de	vare	saa	forstandige”.31	Kays	ændrede	og	kolde	opførsel	er	et	allegorisk	

syndefald,	og	da	han	pludselig	 forsvinder,	drager	den	gode	Gerda	trofast	ud	 for	at	 finde	ham	

trods	hans	besynderlige	opførsel.	”Snedronningen”	strukturerer	sig	efter	en	klassisk	hjemme	–	

ude	–	hjemme	fortælling,	der,	ifølge	Bøggild,	oftest	tilknytter	sig	folkeeventyret.	Strukturen	kan	

altså	(igen)	kan	bidrage	til	en	forenklet	læsning	af	eventyret.	Gerdas	søgen	efter	Kay	er	således	

en	horisontal	form	for	søgen	udad,	men	kan	ligeledes	anskues	som	en	vertikal	søgen	opad,	som	

den	vi	var	vidne	til	i	”Den	lille	Havfrue”.	Gerda,	som	umiddelbart	repræsenterer	det	gode,	skal	

hente	Kay	hjem	fra	det	onde	–	og	på	samme	måde	bevæger	eventyret	sig	opad	imod	en	form	for	

frelse.	Eller	gør	det?	Vi	skal,	som	sagt,	være	på	vagt,	når	det	gælder	Andersen.	

I	sin	søgen	efter	Kay	støder	Gerda	på	ualmindeligt	mange	udfordringer,	der	viser	sig	i	de	

fire	fortællinger,	der	finder	sted,	imens	Gerda	befinder	sig	ude.	Et	eksempel	er	bl.a.	mødet	med	

                                                
29.”Snedronningen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:270	
30.	”Snedronningen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:272.	
31.	”Snedronningen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:275.	
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”Konen,	som	kunde	Trolddom”,32	hvori	Gerda	distraheres	i	sin	søgen	efter	Kay.	Endnu	engang	

præsenteres	en	hedensk	figur	–	en	heks	–	i	en	kristen	fortælling.	Jo	længere	tid	Gerda	befinder	

sig	i	konens	blomsterhave,	desto	mere	synes	hun	at	glemme	Kays	eksistens	indtil	den	dag,	hun	

indser,	at	der	ingen	roser	er	i	haven.	Ulykkelig	giver	Gerda	sig	til	at	græde,	og	hvor	hendes	tårer	

rammer	jorden,	vokser	roserne	frem.	Som	taget	ud	af	den	salme	Gerda	og	Kay	sang	sammen:	

”Roserne	voxe	i	Dale,	/	Der	faae	vi	Barn	Jesus	i	Tale!”.33	Roserne	synes	således	at	understrege	

denne	 dualistiske	 symbolik,	 som	 eventyret	 indeholder,	 hvor	 de	 sammen	 med	 Gerda	

repræsenterer	ikke	blot	kristendommen	(i	rosernes	tilfælde	ligefrem	Jesus),	men	også	det	ideelle.	

Jeg	 vil	 understrege,	 at	 jeg	 ikke	 forsøger	 at	 underkende	 denne	 åbenlyse	 symbolik,	 eventyret	

præsenterer,	men	blot	anerkende,	at	der	også	synes	at	være	mere	på	spil.	

De	 andre	 blomster	 i	 haven	 hjælper	 derimod	 ikke	 Gerda	 på	 vej.	 De	 er	 fyldte	 med	

selvinteresse	og	fortæller	blot	deres	egne	personlige	historier	introduceret	ved:	”Og	hvad	sagde	

da	Ildlilien?	[…]	Hvad	siger	Convolvulus?	[…]	Hvad	siger	den	lille	Sommergjæk?”.34	De	resterende	

blomster	 står	 i	 stor	 kontrast	 til	 roserne,	 og	 kan	 derfor	 læses	 som	 repræsentanter	 for	

fænomenerne,	hvis	 læseren	ønsker	 at	 gå	 videre	med	den	dualistiske	 læsning.	 Jeg	mener	dog	

ligeledes,	 at	passagen	præsenterer	en	udfordring	af	 samtidens	 litterære	principper,	hvori	det	

gjorde	sig	gældende,	at	kunstneren	gennem	naturen	(og	dermed	kunsten)	kunne	skabe	kontakt	

til	 en	 højere	 verden	 (idéernes	 verden).	 Dette	 er	 fuldstændig	 blokeret	 for	 Gerda,	 da	 alle	

blomsterne	–	med	undtagelse	af	roserne	–	blot	giver	sig	til	at	fortælle	disse	personlige	historier.	

Passagen	 synes	derfor	at	bidrage	 til	 denne	etablerede	 tematisering	af	det	at	 fortælle,	og	det	

illusionsbrud,	 der	 opstår	 i	 Andersens	 fortællinger,	 samtidig	med	 at	 dette	 direkte	 harmoniske	

forhold	mellem	kunstner	og	natur	ironiseres.	

Denne	narrative	blindgyde	synes	at	gå	igen	i	de	resterende	fortællinger,	inden	Gerda	når	

frem	til	Snedronningens	palads.	Særligt	den	fjerde	historie	om	prinsen	og	prinsessen	bliver	en	

demonstrativ	 plotmæssig	 blindgyde,	 som	 på	 ingen	måde	 bringer	 fortællingen	 frem.	 Hermed	

introduceres	et	lignende	modsætningspar,	som	det,	vi	var	vidne	til	i	”Den	lille	Havfrue”:	et	møde	

mellem	noget	dynamisk	og	statisk.	Læseren	bliver	hele	tiden	præsenteret	for	nye	fortællinger,	

                                                
32.	”Snedronningen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:277.	
33.	”Snedronningen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:274.	
34.	”Snedronningen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:280-81	
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som	ikke	synes	at	viderebringe	den	egentlige	fortælling	om	Gerda	og	Kay.	Det	virker	ikke	som	

om,	at	den	gode	og	uselviske	Gerda	rent	faktisk	gør	noget	for	at	nå	frem	til	Kay,	men	at	tingene	

derimod	 bare	 sker	 for	 hende.	 Jeg	 vil	 mene,	 at	 Andersen	 eksplicit	 ironiserer	 denne	 ikke-

bevægelse,	 der	 er	 i	 eventyret,	 hvorfor	 vi	 kort	må	 tilbage	 til	 folkeeventyret.	 I	 sin	 forklaring	 af	

skellene	 mellem	 folke-	 og	 kunsteventyr,	 præsenterer	 Bøggild	 karakterernes	 udvikling	 i	

folkeeventyret	således:	

[karakteren]	må	forlade	sit	trygge	barndomshjem	og	begive	sig	ud	i	den	vide	verden	
for	 at	 etablere	 sig	 i	 et	 nyt	 hjem	 og	 danne	 sin	 egen	 familie.	 Som	 sådan	 handler	
folkeeventyret	om	den	proces,	man	går	igennem,	når	man	forlader	barndommen	
og	bliver	voksen.35	

	

Jf.	 kontraktmodellen	 så	 synes	 denne	 karakterudvikling	 umiddelbart	 at	 være	 en	 eksplicit	

repræsentation	af	det,	som	Gerda	har	været	ude	for	i	”Snedronningen”.	Lige	indtil	de	sidste	linjer	

af	eventyret	springer	læseren	i	øjnene:	

Og	Kay	og	Gerda	saae	hinanden	ind	i	Øiet,	og	de	forstode	paa	eengang	den	gamle	
Psalme:	

	
”Roserne	vox	i	Dale,	

Der	faae	vi	Barn	Jesus	i	Tale.”	
	
Der	sad	de	begge	To	Voxne	og	dog	Børn,	Børn	i	Hjertet,	og	det	var	Sommer,	den	
varme	velsignede	Sommer.36	

	

Det	er	på	trods	af	denne	tydeligt	dynamiske	–	horisontale	–	bevægelse	ud	efter	Kay	samt	den	

vertikale	 bevægelse	 op	mod	 Kays	 frelse,	 at	 Kay	 og	 Gerda	 er	 forblevet	 ”Børn	 i	 Hjertet”.	 Det	

dynamiske	redningsforsøg	ender	i	en	næsten	fuldstændig	statisk	slutning,	hvor	Gerda	og	Kay	ikke	

er	blevet	voksne	på	den	anden	side	–	for	ikke	at	tale	om,	at	eventyret	ligefrem	slutter	med	den	

præcis	samme	salme,	som	det	begyndte	med.	Eventyret	er	demonstrativt	statisk,	og	frasiger	sig	

desuden	alle	aristoteliske	forskrifter	om,	at	en	fortælling	skal	 indeholde	en	begyndelse-midte-

slutning.	I	stedet	indeholder	”Snedronningen”	nærmere	en	begyndelse-midte-begyndelse.	

                                                
35.	Bøggild,	”Eventyrgenren”,	51.	
36.	”Snedronningen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:300,	min	markering.	
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Læseren	 indser,	 at	 det	 eneste,	 der	 har	 medvirket	 til	 en	 dynamisk	 fortælling,	 er	 den	

metafiktive	tematisering	af	fortællekunsten.	De	tidlige	invitationer	til	indlevelse	–	som	eventyrets	

begyndelse	–	distanceres	i	løbet	af	fortællingen,	fordi	den	er	fyldt	med	så	mange	plotmæssige	

blindgyder,	mens	disse	samtidig	er	den	eneste	måde,	hvorpå	eventyret	egentlig	bevæger	sig	frem	

på.	Hermed	tegner	Andersens	brug	af	romantisk	ironi	sig	igen.	Som	Bøggild	og	Lübker	formulerer	

det:	

Betegnelsen	 dækker	 over	 de	 brud	 på	 illusionen,	 som	 opstår,	 når	 en	 fortælling	
kommenterer	sig	selv.	Hos	Andersen	sker	dette	ofte	med	en	fremhævelse	af	eventyrets	
sandhedsstatus,	hvilket	har	den	effekt,	at	læseren	bliver	i	tvivl	om,	hvorvidt	fortælleren	
og	dermed	det	fortalte	er	til	at	stole	på.	37	

	

Fortællingen	 fremhæver	 ikke	 blot	 dets	 ambivalente	 sandhedsstatus	 gennem	 tematisering	 af	

fortællekunsten,	men	også	(som	vi	var	vidne	til	i	”Den	lille	Havfrue”)	ved	at	lade	paradokser	og	

eksempelvis	modsatrettede	udsagn	stå	ved	siden	af	hinanden.	”Snedronningen”	inviterer	uden	

tvivl	en	dualistisk	læsning	af	forholdet	mellem	fænomenernes	og	idéernes	verden,	men	lader	sig	

ikke	lukke	om	denne,	som	var	det	den	eneste	fortolkningsnøgle.	Derimod	synes	det	ligefrem	en	

formaning	 om,	 at	 det	 kan	 være	 farligt	 at	 forblive	 i	 en	 position,	 hvori	 al	 forandring	 vurderes	

fjendtligt.	

Uafgørligheden	hos	Andersen	

Jeg	har	i	læsningerne	af	”Den	lille	Havfrue”	og	”Snedronningen”	plæderet	for,	at	modsætninger	

mødes	og	eksisterer	i	kraft	af	hinanden.	Det	synes	at	vække	en	form	for	uafgørlighed	i	Andersens	

forfatterskab,	der	tillader,	at	fortællingerne	pendulerer	mellem	flere	forhold,	såsom	de	kristne	

elementer,	 der	 mødes	 eller	 kombineres	 med	 hedenske	 figurer.	 Eller	 hvor	 der	 brydes	 med	

folkeeventyrets	forholdsvis	stramme	former,	så	drages	der	alligevel	på	dem.	Eventyrene	opstiller	

illusioner,	som	konstant	bliver	mødt	af	opbrud.	Denne	uafgørlighed,	ambivalens,	kan	Friedrich	

Schlegels	Athenænum-fragment	nr.	116,	hjælpe	os	med	at	afklare.	Han	skriver	således:	

Den	romantiske	poesi	er	en	progressiv	universalpoesi.	Dens	bestemmelse	er	 ikke	
blot	at	genforene	alle	poesiens	adskilte	genrer	[…]	Den	[skal]	sammensmelte	poesi	
og	prosa,	genialitet	og	kritik,	kunstpoesi	og	naturpoesi	[…]	Og	dog	kan	også	den,	fri	
af	alle	reale	og	ideale	interesser,	for	det	meste	svæve	på	den	poetiske	refleksions	

                                                
37.	Bøggild	og	Lübker,	”Andersens	metode”,	5.		
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vinger	i	midten	mellem	det	fremstillede	og	den	fremstillende,	den	kan	igen	og	igen	
potensere	 denne	 refleksion	 og	 mangfoldiggøre	 den	 som	 i	 en	 endeløs	 række	 af	
spejle.	[…]	Den	romantiske	digtart	[er]	evigt	vordende	og	aldrig	kan	fuldendes.38	

	

Schlegel	præsenterer	en	universalromantisk	tanke,	hvori	genrer	skal	mødes	på	tværs	og	ligefrem	

overskride	 hinanden.	 Begyndelsesvist	 i	 artiklen	 pointerede	 jeg,	 at	 jeg	 ønskede	 at	 betone	 en	

anden	 side	 af	 Andersen	 end	 den	 universalromantiske	 forfatter	 kendt	 fra	 det	 danske	

folkeskolepensum,	hvorfor	jeg	vil	understrege,	at	jeg	læser	Schlegels	kunstsyn	som	forskellig	fra	

det	idealiserende	paradigme,	som	romantikken	ofte	reduceres	til.	Hos	Schlegel	læser	jeg	et	ønske	

om	en	romantisk	universalpoesi,	der	er	splittelsesorienteret	og	betoner	det	ironiske	således,	at	

det	 er	 gennem	 modsætninger,	 at	 den	 ønskede	 helhed	 skabes.	 Denne	 digtart,	 som	 Schlegel	

plæderer	 for,	 er	 altså	 ufuldkommen	 og	 opfører	 sig	 som	 en	 endeløs	 række	 af	 spejle,	 hvori	

refleksionerne	konstant	bliver	fremadskudt,	hvorfor	værkernes	afsluttende	udsagn	hele	tiden	er	

foran	 poesien.	 Schlegel	 proklamerer	 således,	 at	 idealet	 i	 stedet	 er	 en	 svæven,	 hvorfor	

eksempelvis	forskellige	perspektiver	og	fortælleteknikker	sameksisterer,	således	de	ikke	fremgår	

fuldstændigt	afkodelige.	Denne	forestilling	synes	ikke	fjern	for	Andersens	eventyr,	som	jeg	netop	

mener	 indeholder	disse	modsatrettetheder,	hvormed	man	kan	 fremlæse	 tidligere	 romantiske	

idealer,	som	den	lille	havfrue,	der	søger	opad	mod	en	kristen	frelse	og	sin	udødelige	sjæl	eller	

Gerda,	 hvis	 godhed	 og	 kristne	 tro	 hjælper	 hende	 med	 at	 frelse	 Kay.	 Men	 disse	 opløses	 af	

værkernes	ambivalens,	hvori	en	stræben	synes	at	række	udover	værket	selv	og	resulterer	i	en	

gabende	 uafsluttethed	 bl.a.	 ved	 at	 fortællingen	 gør	 opmærksom	 på	 sig	 selv,	 og	 dermed	

understreger	sin	egen	kunstighed.	Dette	ses	eksempelvisk	 i	den	 ironiske	 ikke-bevægelse,	 som	

”Snedronningen”	 afslutningsvist	 præsenterer	 eller	 ”Den	 lille	 Havfrues”	 påklistrede	 moralske	

slutning.	

Andersens	 kunstsyn	 kan	 læses	 eksplicit	 ud	 fra	 et	 andet	 populært	 eventyr,	 nemlig	

”Nattergalen”	(1843).	Her	præsenteres	den	naturlige	nattergal,	som	synger	for	kejseren	af	Kina,	

men	med	tiden	suppleres	og	derefter	udskiftes	med	den	kunstige	nattergal:	”Og	saa	maatte	de	

synge	sammen,	men	det	vilde	ikke	rigtig	gaae,	thi	den	virkelige	Nattergal	sang	paa	sin	Maner,	og	

                                                
38.	Friedrich	Schlegel,	”Fragmenter”,	Passage	-	Tidsskrift	for	Litteratur	og	Kritik	9,	nr.	17	(1994):	68-69.	
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Kunstfuglen	gik	paa	Valser”.39	Der	opstår	i	eventyret	et	modsætningsforhold	mellem	det	kunstige	

og	 naturlige	 –	 noget	 der	 umiddelbart	 i	 ovenstående	 citat	 ikke	 synes	 at	 kunne	 sameksistere	

grundet	 deres	 forskellighed.	 Men	 da	 den	 kunstige	 fugl	 svigter	 Kejseren	 ved	 at	 gå	 i	 stykker,	

kommer	den	naturlige	nattergal	ham	til	undsætning	og	bekendtgør	følgende:	

”Altid	maa	Du	blive	hos	mig!”	sagde	Keiseren,	”Du	skal	kun	synge,	naar	Du	selv	vil,	
og	Kunstfuglen	slaaer	jeg	i	tusinde	Stykker.”		
”Gjør	ikke	det!”	sagde	Nattergalen,	”den	har	jo	gjort	det	Gode,	den	kunde!	behold	
den	som	altid!”40	

	
Passagen	taler	ind	i	den	uafgørlighed,	som	jeg	plæderer	for	eksisterer	i	Andersens	forfatterskab,	

idet	sameksistensen	mellem	det	kunstige	og	naturlige	netop	synes	målet.	Den	naturlige	nattergal	

beder	kejseren	om	at	anerkende	alt	det	gode,	den	kunstige	har	gjort.	Så	længe	den	naturlige	fugl	

eksisterer	 og	 kan	 pege	 på	 den	 kunstige	 nattergals	 kunstighed,	 så	 kan	 de	 sameksistere.	 	 Når	

fortællingen	i	eventyrene	peger	på	sig	selv	som	en	fortælling,	så	afsløres	dennes	kunstighed	–	

hvorfor	kunstigheden	kan	få	lov	til	at	eksistere	velvidende,	at	det	er	en	fortælling.	Ironiseringen	

af	denne	ikke-bevægelse,	der	finder	sted	i	”Snedronningen”	tillader	altså	plads	til	hjemme	–	ude	

–	 hjemme-strukturen,	 hvori	 det	 synes,	 at	 Gerda	 har	 været	 gennem	 en	 udvikling,	 men	 det	

modsatte	gør	sig	gældende.	Modsætningerne	eksisterer	i	kraft	af	hinanden	–	ikke	på	trods	af.	

Sameksistensen	er	altså	det	”ægte”,	jf.	Nattergalen,	hvor	den	kunstige	fugl	ikke	skal	smides	ud,	

så	længe	den	naturlige	fugl	er	der	for	at	påpege	kunstigheden.	På	den	måde	præsenteres	det,	

hvordan	Andersen	netop	 skrev	 ”med	og	 imod	 romantikken”,	 som	Thomsen	 formulerede	det.	

Dette	synes	netop	afgørende	i	læsningen	af	Andersens	forfatterskab.	

Vender	 man	 sig	 mod	 et	 af	 Andersens	 senere	 værker	 ”Det	 nye	 Aarhundredes	 Musa”,	

bekendtgør	han	sit	 idégrundlag	 for	kunstens	udformning	og	rolle	 for	 fremtidige	generationer,	

hvori	der	opstår	overensstemmelse	med	den	uafgørlighed,	 jeg	har	 identificeret	 i	ovenstående	

eventyr.	Her	fremsiges	en	forestilling	om	kunst,	der	forgrener	sig	og	ikke	lukker	sig	om	sig	selv:	

Tiden	er	for	kort	og	kostbar	til	Phantasie-Lege,	og	hvad	er,	skulle	vi	engang	tale	ret	
fornuftigt,	hvad	er	Poesie?	Disse	klingende	Udslyngninger	af	Følelser	og	Tanker,	den	
er	kun	Nervernes	Svingninger	og	Bevægelser!	Al	Begeistring,	Glæde,	Smerte,	selv	

                                                
39.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:242	
40.	”Nattergalen”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:247.	



 
 

The	Swan’s	Egg,	vol.	1	(October	2021)	 89	

den	materielle	Stræben	er,	sige	de	Lærde	os,	Nervesvingninger.	Vi	ere	Enhver	–	et	
Strængespil.41	

	

Dette	strengespil,	Andersen	nævner,	styres	af	Gud,	som	en	form	for	dukkefører	af	mennesket,	

men	selve	forklaringen	dertil	vidner	om	en	forening	af	det	religiøse	og	naturvidenskabelige:	”og	

den	 forstaas	 af	 de	 andre	 Strængespil,	 saa	 at	 de	 klinge	 derved	 i	 sammensmeltede	 Toner	 og	 i	

Modsætningens	stærke	Dissonanser”.42	Der	udtrykkes,	at	det	er	gennem	harmoni	og	dissonans	

–	paradoksalt	nok	–	at	kunsten	vil	udvikle	sig.	Men	paradoksaliteten	giver	mening,	når	vi	tænker	

på	Andersens	eventyr,	der	netop	præsenterer	elementer	af	eksempelvis	modsatrettede	udsagn.	

Der	ønskes	 ikke	en	 forkastning	af	 fortidens	kunstsyn,	men	skabes	en	bevidsthed	om,	at	

fortid	og	nutid	i	samspil	skaber	en	fremtid:	”hvert	Aartusinde	kan	der	ogsaa	siges,	har	sit	Storheds	

Udtryk	i	Poesien;	født	i	det	afsluttende	Tidsrum,	træder	den	frem	og	raader	i	det	nye	kommende	

Tidsrum”.43	 Det	 nye	 århundredes	 muse44	 er	 dermed	 resultatet	 af	 samtlige	 forgreninger	 fra	

fortiden	og	nutiden:	industrialiseringen,	religion,	naturvidenskaben,	tidligere	tiders	kunst	m.m.	

Kunsten	skal	hente	sin	inspiration	fra	sin	omverden,	således	den	ikke	lukker	sig	om	sig	selv.	Det	

synes	ikke	et	spørgsmål	om	enten	eller	for	Andersen,	men	nærmere	et	spørgsmål	om	både	og,	

hvorfor	 han	 –	 igen	 –	 kan	 befinde	 sig	 i	 en	 position,	 hvor	 han	 både	 arbejder	 med	 og	 imod	

romantikken.	Resultatet	er,	at	Andersens	eventyr	ikke	kommer	med	de	ventede	og	afrundede	

moralske	prædikener,	vi	kender	fra	folkeeventyret,	men	nærmere	præsenterer	spørgsmål,	der	

bl.a.	kredser	om,	hvad	det	egentlig	vil	sige	at	eksistere	i	verden	–	og	dermed	synes	eventyrene	

under	evig	udvikling	og	fortolkning.	

Afsluttende	bemærkninger		

Denne	 artikel	 har	 søgt	 at	 bryde	med	 Andersens	 ry	 som	 børneforfatter	 ved	 at	 fremskrive	 og	

undersøge	 de	 indholdsmæssige,	 formmæssige	 m.m.	 paradokser,	 uafgørligheder,	 som	 hans	

eventyr	–	og	resterende	forfatterskab	–	indeholder.		I	 læsningen	af	”Den	lille	Havfrue”	påviste	

jeg,	 hvordan	 et	 hedensk	 væsen	 ønsker	 at	 søge	 mod	 kristne	 værdier	 trods	 den	 manglende	

                                                
41.”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:382.	
42.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:382-83.	
43.	”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	2:382-83.	
44.	Jf.	muserne	fra	græsk	mytologi,	der	påkaldes	som	inspiration	til	poesien,	”Muse”,	Den	Danske	Ordbog,		

https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=muser&tab=for.		
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forståelseshorisont	nødvendigt	for	dette	ønske.	Dette	er	påfaldende,	men	problematiseres	dog	

ikke,	 fordi	 det	 netop	 er	 denne	 indholdsmæssige	 splittelse,	 som	 er	 ønskelig	 hos	 Andersen.	

Splittelsen	 kommer	 desuden	 til	 udtryk	 i	 bruget	 af	 romantisk	 ironi,	 hvori	 læseren	 bliver	 gjort	

opmærksom	 på	 fortællingens	 kunstige	 karakter,	 hvilket	 ligeledes	 gør	 sig	 gældende	 i	

”Snedronningen”.	 Heri	 tematiseres	 fortællekunsten	metafiktivt	 gennem	 de	 fire	 historier,	 der	

omgiver	Kay	og	Gerdas	fortælling,	men	gentagne	gange	viser	sig	at	være	plotmæssige	blindgyder.	

Begge	 eventyr	 ironiserer	 desuden	 de	 simple	 konstruktioner	 fra	 folkeeventyret	 gennem	

fortælletematiseringen,	 men	 drager	 samtidig	 eksplicit	 fra	 samme	 fortælletradition,	 hvorfor	

eventyrene	igen	fremstår	splittelsesorienterede.	Jeg	har	altså	påvist,	hvordan	Andersens	eventyr	

er	 paradoksale	 og	 ambivalente	 konstruktioner,	 hvori	modsatrettede	 udsagn	 bevæger	 sig	 hen	

over	 hinanden	 på	 kryds	 og	 tværs.	 Der	 opstår	 eksempelvis	 ambivalens	 mellem	 illusionen	

(fortællingen)	og	illusionsbruddet,	når	fortælling	metafiktivt	tematiseres.	Men	det	er	kun	gennem	

disse	 adskillige	 sammenstød,	 at	 teksterne	 kan	opnå	en	 form	 for	 reel	 repræsentation,	 selvom	

denne	altid	vil	være	lige	uden	for	rækkevidde,	jf.	min	parallel	til	eventyret	”Nattergalen”	samt	

Friedrich	Schlegels	kunstsyn.	Det	fremgår	ved	denne	parallel,	at	det	romantiske	ved	Andersen	er,	

at	det	er	via.	ambivalens	(at	den	naturlige	og	kunstige	fugl	kan	sameksistere),	at	det	ægte	kan	

komme	til	syne.	Den	ambivalens	og	konstante	dobbelthed,	der	er	til	stede	i	Andersens	eventyr,	

synes	eksplicit	at	repræsentere	det	romantiske	kunstsyn,	han	fremskriver	 i	det	senere	diktum	

”Det	nye	Aarhundredes	Musa”,	hvori	det	 fremgår,	at	det	nærmere	synes	et	 spørgsmål	om	at	

indeholde	et	både-og	fremfor	enten-eller,	når	det	kommer	til	kunstens	udformning	i	andersensk	

forstand.	 	 Jeg	 mener	 altså,	 at	 forfatterskabet	 –	 og	 utvivlsomt	 eventyrene	 –	 absolut	 er	

paradoksale,	ironiske,	eventyrlige	og	dermed	fuldstændigt	andersenske.	
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H.C.	ANDERSENS	KVINDER	
MISOGYNI	ELLER	PROTOFEMINISME	I	”DEN	LILLE	HAVFRUE”	OG	”DE	RØDE	SKO”	

	
Simone	Bjørkmann	Bertelsen	

Kandidatstuderende,	Syddansk	Universitet	
	
	
H.C.	 Andersen	 må	 hævdes	 at	 have	 litterær	 særstatus	 uden	 sidestykke,	 når	 det	 kommer	 til	

eventyrforfatning.	I	både	Danmark	og	i	resten	af	verden	læses	hans	værker	af	børn	og	voksne,	og	

i	særdeleshed	eventyrene	er	for	manges	vedkommende	blandt	det	første	litteratur,	der	stiftes	

bekendtskab	med.	 Verden	 åbner	 sig	 gennem	 disse	 tekster,	 og	 børn	 gør	 sig	 de	 første	 spæde	

erfaringer	med	oplevelsen	af	venskab	og	kærlighed,	mod	og	moral,	det	gode	og	det	onde	og	–	

må	man	 antage	 –	 kønsroller.	 Selvom	 Andersen	 i	 mange	 danskeres	 bevidsthed	 står	 som	 den	

ultimative,	 folkekære	 digtersøn,	 så	 lægger	 værkerne	 ikke	 entydigt	 op	 til	 ukritisk	

børnehøjtlæsning.	Idet	værkerne	fortsat	læses	flittigt	i	vore	dage,	er	det	på	sin	plads	at	kaste	et	

tidstypisk,	 kritisk	 blik	 på	de	 tekster,	 der	 af	 så	mange	er	 særdeles	 afholdt.	Dette	bl.a.	 når	 det	

kommer	til	Andersens	skildring	af	kønnene	og	specielt	–	kvinderne.		

I	sin	tekst	fra	2018,	”#MeToo,	Andersen”,	skriver	Poul	Houe:		

Er	 der	 en	 forfatterholdning	 fra	 det	 19.	 årh.,	 der	 må	 kaldes	 rimeligt	 fri	 for	
kønsdiskriminerende	træk	af	den	art	vi	netop	nu	ser	stillet	til	regnskab	i	kulturen,	må	det	
være	Andersens	[…]	Ikke	blot	vil	ingen	med	rimelighed	kunne	hænge	Andersen	ud	som	en	
af	 #MeToo	 bevægelsens	 skyldnere;	 kunstnere	 der	 tager	 bevægelsen	 alvorligt	 vil	
tværtimod	finde	klangbund	for	deres	bestræbelse	i	hans	forspil.1			

	

Om	 end	 der	 ikke	 er	 tale	 om	 kvindeskildringer	 i	 de	 ekstremer,	 som	 MeToo-bevægelsen	

hovedsageligt	 advokerer	 imod,	 så	 synes	 det	 klart,	 at	 Andersens	 skildring	 af	 kvinder	 i	 mange	

værker	 er	 bemærkelsesværdige.	 Dette	 naturligvis	 også,	 men	 ikke	 alene,	 forårsaget	 af,	 at	

værkerne	er	produkter	af	deres	tid.	Også	Dag	Heede	har	interesseret	sig	for	Andersens	kvindelige	

karakterer	og	dette	med	et	andet	udgangspunkt	end	Houes.	Han	skriver	i	artiklen	”Hjertebrødre	

og	døde	kvinder”	(2005):	

																																																								
1.	Poul	Houe,	”#MeToo,	Andersen”,	Anderseniana	(2018):	103.	
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I	 forfatterskabet	viser	det	sig	ofte,	at	den	mandlige	hovedpersons	 femininitet	ofte	har	
dræbende	konsekvenser	for	tekstens	fysiske	kvinder.	For	når	kvinderne	kommer	mellem	
protagonisten	og	hans	hjerteven,	er	der	fare	på	færde.	Kvinden	overlever	det	sjældent.	
Man	kunne	fristes	til	at	sige,	at	 for	H.C.	Andersen	er	en	god	kvinde	en	død	kvinde.	Og	
kvindens	 død	 er	 bemærkelsesværdigt	 utragisk.	 For	 det	 meste	 løser	 den	 en	 masse	
problemer	[…]	Det	er	tankevækkende	og	ganske	skræmmende,	at	den	udtalte	misogyni	
og	de	mange	døde	kvinder	overhovedet	ikke	er	behandlet	i	Andersen-forskningen.2			

	

Heede	går	altså	så	 langt	som	at	kalde	 forfatterskabet	et	udtryk	 for	udtalt	misogyni.	Det	er	så	

slagskraftig	og	kompleks	en	påstand,	som	står	i	skarp	kontrast	til	Houes	synspunkter,	hvorfor	jeg	

vil	 lade	disse	 to	modpoler,	 som	nu	er	opstillet,	 danne	udgangspunkt	 for	 denne	artikel.	Mens	

Heede	hovedsageligt	baserer	sine	påstande	på	Andersens	romaner	samt	hans	selvbiografi,	vil	jeg	

rette	 det	 kønsfokuserede	 blik	 mod	 eventyrerne,	 der	 jo	 netop	 synes	 at	 være	 den	 mest	

børnehenvendte	del	af	forfatterskabet.	Heri	dannes	en	vigtig	del	af	grundlaget	for	drenges	og	

pigers	verdensforståelse,	hvorfor	det	synes	essentielt	at	spørge	til,	om	disse	værker	virkelig	kan	

være	 funderet	 i	 decideret	 kvindehad.	 I	 den	 fra	Heedes	 artikel	 citerede	passage	 baserer	 hans	

påstande	sig	i	særdeleshed	på	romanerne	Improvisatoren	(1835)	og	O.T	(1836),	hvori	mændene	

spiller	 hovedrollerne,	 mens	 kvinderne	 er	 de	 billedskønne	 kærlighedsinteresser	 –	 og	

tilsyneladende	ikke	engang	de	primære	kærlighedsinteresser.	Ikke	mindst	er	kvinderne	dem,	der	

belejligt	dør	på	det	rette	tidspunkt	og	den	rette	måde,	således	at	de	mandlige	protagonisters	

gunstige	udvikling	 sikres.	Det	 er	 imidlertid	 ikke	 symptomatisk	 for	Andersens	 forfatterskab,	 at	

hovedrollerne	indtages	af	mænd.	Mange	af	eventyrene	centrerer	sig	om	kvindelige	karakterer,	

og	det	er	netop	disse,	jeg	i	denne	artikel	vender	min	interesse	mod.		

Artiklen	 udgøres	 af	 en	 analyse	 af	 to	 eventyr,	 i	 hvilke	 kvindelige	 karakterer	 spiller	

betydelige	roller,	nemlig	”Den	lille	Havfrue”	(1837)	og	”De	røde	Sko”	(1845).	Læseren	mødes	i	

begge	eventyr	af	ganske	handlekraftige	kvinder,	der	ved,	hvad	de	vil,	og	som	betaler	en	høj	pris	

for	at	opnå	netop	dette.	Imidlertid	udelukker	dette	aspekt	ikke	nødvendigvis	tilstedeværelsen	af	

misogyni,	hvorfor	jeg	læser	eventyrene	med	blikket	rettet	mod	skildringen	af	deres	kvindelige	

karakterer	 og	 i	 ”Den	 lille	Havfrue”	magtforholdet	mellem	havfruen	og	 prinsen,	 på	 hvem	hun	

kaster	 sin	 kærlighed.	 Jacob	 Bøggild	 har	 i	 sin	 bog	 Svævende	 stasis	 (2012)	 argumenteret	 for	

																																																								
2.	Dag	Heede,	”Hjertebrødre	og	døde	kvinder”,	Kvinfo,	26.	januar	2005,	https://kvinfo.dk/hjertebroedre-og-

doede-kvinder/;	min	kursivering.	
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tilstedeværelsen	af	et	mere	eller	mindre	 ligeværdigt	 forhold	mellem	havfruen	og	prinsen.	 Jeg	

argumenterer	i	denne	artikel	for	det	modsatte.	Selvom	de	to	eventyr,	der	er	udvalgt,	ikke	kan	

siges	at	være	aldeles	repræsentative	for	så	stort	et	forfatterskab	som	Andersens,	er	de	valgt	på	

baggrund	 af	 den	 store	 mængde	 af	 kvindelige	 karakterer,	 der	 indgår	 i	 dem.	 Undersøgelsen	

centrerer	 sig	 om	 disse,	 og	 ønsker	 at	 belyse,	 hvorvidt	 de	 synes	 at	 kunne	 opfattes	 som	

protofeministiske	heltinder,	eller	i	højere	grad	synes	at	være	et	produkt	af	en	mandlig	forfatters	

misogyne	pen	med	fornedrende	kvindeskildringer	til	følge.		

	

Kun	til	pynt?	

Som	 fastslået	 i	 denne	 artikels	 indledning	 er	 den	 lille	 havfrue	 en	 målrettet	 og	 handlekraftig	

karakter.	Uden	 videre	 tøven	 opgiver	 hun	 sit	 liv	 på	 havbunden,	 vinker	 farvel	 til	 sin	 familie	 og	

indvilliger	i	heksens	–	for	havfruen	–	ganske	ugunstige	præmisser	i	sin	stræben	efter	prinsen,	et	

menneskeliv	og	en	udødelig	sjæl.	Således	lykkes	det	hende	at	betræde	landjorden	på	to	ben,	om	

end	hun	er	dømt	 til,	 for	hvert	 skridt	hun	 tager	at	mærke	smerten	af	 skarpe	knive	under	 sine	

fødder.	 Denne	 er	 den	 ene	 af	 flere	 præmisser,	 som	 heksen	 opstiller,	 og	 som	 havfruen	 må	

acceptere	for	at	opnå	sine	menneskeben.	En	anden	præmis	er,	at	hun	må	opgive	sin	stemme.	

Hermed	reduceres	den	lille	havfrue	til	–	sit	udseende:	”»Men	naar	du	tager	min	Stemme,«	sagde	

den	 lille	Havfrue,	»hvad	beholder	 jeg	da	 tilbage?«	»Din	deilige	Skikkelse,«	 sagde	Hexen,	»din	

svævende	Gang	og	dine	talende	Øine,	med	dem	kan	du	nok	bedaare	et	Menneskehjerte.”3	Der	

hersker	altså	en	idé	om,	at	havfruens	store	force	er	hendes	skønhed,	og	denne	skulle	være	rigeligt	

til	at	vinde	en	mands	kærlighed.	Heksen	repræsenterer	et	kvindesyn,	der	måske	er	ganske	typisk	

for	den	tid,	hvor	eventyret	blev	til,	men	som	i	dag	forekommer	støvet.	Kvindens	ydre	er	alt,	der	

tæller,	men	det	er	værd	at	overveje,	om	tilfældet	havde	været	det	samme	den	anden	vej	rundt.	

Kunne	også	en	mand	nøjes	med	at	udfylde	en	ren	og	skær	ornamental	funktion?	Nok	ikke.	Der	er	

unægteligt	forskel	på	de	forventninger,	man	har	til	mænd	og	til	kvinder,	og	med	sit	udseende	

som	 eneste	 våben,	 når	 havfruen,	 ganske	 som	 forudset	 af	 heksen,	 forholdsvist	 langt.	 Da	 hun	

kommer	på	land,	optages	hun	øjeblikkeligt	i	hoffet	omkring	prinsen,	fordi	hun	er	smuk	og	ikke	

mindst	fordi,	hun	kan	optræde	med	sin	betagende	dans.	Om	natten	får	hun	lov	at	sove	på	en	

																																																								
3.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker	(København:	Gyldendal,	2003),	1:167.	
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fløjlspude	foran	prinsens	dør.	Som	Bøggild	beskriver	det:	”Allernådigst.	Som	en	slavinde.	Eller	en	

hund.”4	Og	en	slavinde	det	er	lige	nøjagtigt,	hvad	havfruen	er.	Det	beskrives,	hvordan	det	i	første	

omgang	er	slavinderne,	der	danser	til	hoffets	underholdning.	Den	lille	havfrue	rejser	sig	og	tager	

del	i	dansen,	og	dette	bliver	en	manifestation	af	hendes	position,	der	ikke	adskiller	sig	synderligt	

fra	de	dansende	slavinders:	”Nu	dandsede	Slavinderne	i	yndige	svævende	Dandse	til	den	herligste	

Musik,	 da	 hævede	 den	 lille	 Havfrue	 sine	 smukke	 hvide	 Arme,	 reiste	 sig	 paa	 Taaspidsen	 og	

svævede	hen	over	Gulvet,	dandsede,	som	endnu	ingen	havde	dandset.”5	Svævende	som	heksen	

tidligere	 påpegede	 som	 en	 af	 havfruens	 særlige	 kvaliteter,	 går	 her	 igen	 i	 beskrivelsen	 af	

slavinderne	og	understreger	den	lighed,	der	er	mellem	dem	og	havfruen.		

At	havfruen	mister	sin	evne	til	at	 tale,	er	 jo	egentlig	en	skam,	men	naturligvis	også	en	

plotmæssig	nødvendighed.	Uden	denne	ekstra	udfordring	havde	der	ikke	været	nogen	historie,	

som	vi	kender	den.	Desuagtet	er	det	ikke	så	lidt,	havfruen	mister	med	sit	mæle.	Som	tidligere	

anført	er	hun	i	sig	selv	en	beundringsværdig	karakter.	For	både	voksne	og	barnlige	læsere	kunne	

hun	let	stå	som	et	forbilledligt	eksempel	på	en	kvinde,	der	vil	–	og	et	godt	stykke	hen	ad	vejen	

kommer	–	frem	i	verden.	Desværre	er	hun	ikke	i	stand	til	at	fortælle	prinsen,	hvad	hun	har	ofret	

for	ham,	hvor	heltemodigt	hun	har	ageret,	og	hvor	meget	mere	end	blot	hendes	smukke	ydre,	

hun	rummer:	”»O	han	skulde	bare	vide,	at	jeg,	for	at	være	hos	ham,	har	givet	min	Stemme	bort	i	

al	Evighed«”,6	som	hun	ganske	forståeligt	ærgrer	sig	i	tankerne.	Andersen	synes	ellers	generelt	

at	fatte	sympati	for	de	marginaliserede,	hvilket	kan	tænkes	at	være	en	af	årsagerne	til,	at	mange	

af	hans	eventyr	har	kvindelige	protagonister.	Derfor	er	det	påfaldende,	at	den	marginaliserede	

her	fratages	sin	evne	til	at	tale	og	hermed	at	berette	fra	den	marginaliseredes	synspunkt.	Dette	

naturligvis	inden	for	eventyrets	rammer	idet	læseren	fortsat	har	adgang	til	havfruens	tanker.	At	

det	lige	netop	er	den	kvindelige	karakter,	der	mister	mælet,	synes	at	kunne	tolkes	som	et	symbol	

på	kvindens	manglende	taletid	i	det	generelle.	På	det	tidspunkt,	hvor	eventyret	er	skrevet,	var	

kvinders	og	andre	marginaliserede	gruppers	ytringsmuligheder	stærkt	begrænsede.	Det	kan	med	

rimelig	vished	konkluderes,	at	de,	som	i	videst	udstrækning	sagde	og	mente	noget,	var	mænd,	

																																																								
4.	Jacob	Bøggild,	Svævende	stasis:	Arabesk	og	allegori	i	H.C.	Andersens	eventyr	og	historier	(Hellerup:	Spring,	

2012),	85.	
5.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:169.	
6.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:169.	
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naturligvis	også	 idet	kun	mænd	tilsyneladende	havde	noget	at	 skulle	have	sagt	 jf.	manglende	

stemmeret	til	bl.a.	kvinder.		

Også	”De	røde	Sko”	–	udgivet	otte	år	efter	”Den	lille	Havfrue”	–	er	præget	af	betydelige	

kvindeskikkelser.	Protagonisten	Karen,	en	lille	pige	fra	fattige	kår,	får	en	typisk	andersensk	start	

på	livet.	Nøjagtig	som	den	lille	havfrues	mor	er	død	forud	for	eventyrets	begyndelse,	dør	også	

Karens	mor	–	skrives	ud	af	eventyret	 i	en	enkelt	 sætning	–	og	dette	giver	anledning	 til,	at	en	

gammel	kone	fra	de	højere	samfundslag	kan	forbarme	sig	over	den	lille	pige	og	tage	hende	til	sig.	

Heede	påpeger,	at	dette	er	en	klassisk	struktur	hos	Andersen.	De	døde	mødre	er	som	regel	til	

protagonisternes	fordel,	idet	det	muliggør	nye	og	bedre	kår:		

Nogle	af	de	kvinder,	der	er	bedst	til	at	dø	i	Andersens	værk,	er	mødrene	[…]	I	romanen	
O.T.	fra	1836	er	den	engleagtige	proletarmoder	så	hensynsfuld	at	dø	ved	sønnen	Ottos	
fødsel,	 så	 drengen	 kan	 adopteres	 af	 sin	 velstående	 bedstefader.	 Og	 i	 Improvisatoren,	
Andersens	 Italiensroman	 fra	 1835,	 bliver	 hovedpersonen	 Antonios	 fattige	moder	 kørt	
over	 af	 en	 rig	 romer,	 der	 herefter	 bliver	 den	 forældreløse	 drengs	mæcen	og	 en	 slags	
plejefader.	Også	her	fremstår	moderens	død	som	en	slags	velsignelse.7		

	

Modsat	hvad	der	gør	sig	gældende	for	de	karakterer,	der	nævnes	i	ovenstående,	er	protagonisten	

i	”De	røde	Sko”	naturligvis	en	kvinde,	og	efter	moderens	død	er	det	ligeledes	en	kvinde,	der	tager	

hende	til	sig.	Imidlertid	bliver	det	ikke	en	entydig	velsignelse	for	hende	i	samme	grad,	som	det	

gør	for	i	særdeleshed	Antonio,	hvis	plejefar	er	noget	kærligere	anlagt	end	den	bedstefar,	som	

Otto	i	O.T.	opfostres	hos.	Karens	plejemor	repræsenterer	nemlig	et	kvindesyn,	der	står	i	skarp	

kontrast	til	det,	som	heksen	i	”Den	lille	Havfrue”	gør	sig	til	fortaler	for.	Mens	der	i	sidstnævnte	

eventyr	gøres	en	dyd	ud	af	ydre	skønhed,	pomp	og	pragt,	synes	selvsamme	i	”De	røde	Sko”	at	

være	udtryk	for	decideret	synd.	Karen	har	forud	for	sin	mors	død	fået	foræret	et	par	røde	sko,	

over	 for	 hvilke	 den	 gamle	 plejemor	 udviser	 stor	 foragt,	 hvorfor	 hun	 brænder	 dem.	 Hermed	

forstås,	at	der	i	den	gamle	kones	øjne	ikke	bare	er	tale	om	et	par	røde	sko.	Det	må	tolkes,	at	de	

røde	 sko	 repræsenterer	 noget,	 som	 ifølge	 den	 gamle	 kone	 ikke	 passer	 sig	 for	 en	 ung	 pige.	

Plejemoren	sørger	for,	at	”Karen	selv	blev	klædt	paa	reent	og	net;	hun	maatte	lære	at	læse	og	

sye,	og	Folk	sagde	at	hun	var	nydelig,	men	Speilet	sagde:	»Du	er	meget	mere	end	nydelig,	Du	er	

																																																								
7.	Heede,	”Hjertebrødre	og	døde	kvinder”.	
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deilig!«”8	Den	uskyldige	nydelighed	er	ikke	tilstrækkelig	i	Karens	selvbillede,	og	hun	stræber	efter	

en	mere	kvindelig	skønhed,	som	hendes	omgivelser	tilsyneladende	opfatter	som	vovet.	Det	lader	

hun	sig	imidlertid	ikke	kue	af,	og	ligesom	den	lille	havfrue	er	Karen	en	pige	med	en	plan,	som	hun	

gør	meget	for	at	opnå.	Karen	udnytter,	at	den	gamle	plejemor	er	meget	svagtseende,	og	da	de	

to	 skal	 finde	et	par	passende	konfirmationssko	 til	pigen,	vælger	hun	et	par,	der	er	 røde.	 Idet	

konfirmationen	almindeligvis	markerer	overgangen	fra	barn	til	voksen,	kunne	man	mene,	at	et	

par	røde	sko	med	de	konnotationer	til	seksualitet,	de	kan	tolkes	at	have,	i	højere	grad	vil	være	

acceptable	 for	 Karen	 at	 bære,	 da	 hun	 nu	 er	 kvinde,	 snarere	 end	 hun	 er	 barn.	 Det	 ændrer	

imidlertid	ikke	noget	for	den	gamle	kone,	at	Karen	er	blevet	voksen,	”thi	hun	havde	aldrig	tilladt	

Karen	at	staae	til	Confirmation	i	røde	Skoe”.9	Hermed	skal	givetvis	forstås,	at	forfængelighed	og	

seksualitet	ikke	bare	er	upassende	for	et	barn,	men	for	en	kvinde.	At	Karen	hårdnakket	insisterer	

på	 at	 bære	 sine	 røde	 sko,	 bliver	 ikke	 uden	 konsekvenser	 for	 hende,	 hvilket	 erfares	 senere	 i	

eventyret	og	i	denne	artikel.	Imidlertid	lærer	hun	af	sin	straf,	og	da	hun	mod	eventyrets	slutning	

kommer	i	tjeneste	på	en	præstegård	–	og	dette	vel	at	mærke	som	konsekvens	af	endnu	en	død	

kvinde,	nemlig	den	gamle	plejemor	–	giver	hun	sin	nyvundne	lærdom	videre:	”Alle	de	Smaa	holdt	

meget	af	hende,	men	naar	de	talte	om	Pynt	og	Stads	og	at	være	deilig	som	en	Dronning,	rystede	

hun	med	Hovedet.”10	Værdier	som	mange	små	børn	–	uanset	køn	–	er	optagede	af	på	et	eller	

andet	tidspunkt	i	deres	barndom,	men	som	måske	særligt	forbindes	med	pigers	interesser,	gøres	

her	 forbudte.	Værd	at	bemærke	er	det,	at	ordet	dejlig	her	går	 igen	og	giver	konnotationer	til	

tidligere	i	eventyrets	handling,	hvor	spejlet	–	og	hermed	Karen	selv	må	forstås	–	stræber	efter	at	

være	netop	dejlig.	Karens	udvikling	bevirker	 imidlertid,	at	hun	nu	blankt	afviser	de	små	børns	

drømme	 om	 at	 blive	 dejlig	 som	 en	 dronning.	 I	 ”Den	 lille	 havfrue”	 er	 udseendet	 af	

altoverskyggende	betydning,	mens	det	 i	”De	røde	Sko”	helst	 ikke	må	betyde	noget	som	helst.	

Fælles	 for	 begge	 eventyr	 er,	 at	 kvindesynet	 drives	 ud	 i	 ekstremerne,	 et	 kompromis	 er	

ikkeeksisterende,	og	det	besværliggør	dét	at	være	kvinde	for	begge	protagonister.	

	

																																																								
8.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:349.	
9.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:350.	
10.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:353.	
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Hierarkierne	

Karen	er	i	”De	røde	Sko”	fra	første	færd	underlagt	hierarkier	og	magtforhold,	og	hun	befinder	sig	

som	regel	i	bunden	af	disse.	Allerede	i	eventyrets	første	sætning	fastlås,	at	hun	kommer	fra	den	

absolut	laveste	samfundsklasse,	hvilket	bevirker,	at	hun	faktisk	slet	ingen	sko	har.	Det	første	par	

røde	sko,	hun	foræres,	er	hermed	mere	en	nødvendighed,	end	de	har	noget	med	forfængelighed	

at	 gøre.	 I	 kraft	 af	 den	 samfundsklasse	 hun	 tilhører,	 står	 hun	 allerede	 lavt	 i	 hierarkiet	 i	

sammenligning	med	den	gamle	kone,	der	tager	hende	til	sig,	og	som,	uden	at	det	fremgår	direkte,	

synes	at	være	af	noget	højerestående	stand.	Om	plejemoren	fortælles	også,	at	hun	er	”en	stor,	

gammel	 Frue”.11	 Også	 på	 dette	 punkt	 står	 hun	 altså	 i	 kontrast	 til	 den	 lille	 pige,	 fortælleren	

ustandseligt	påpeger,	at	Karen	er.	Hermed	synes	allerede	et	påfaldende	magtforhold	antydet.	

Idet	Karen	 ikke	kan	 leve	op	 til	 sin	plejemors	 ideal	 for,	hvordan	en	pige	bør	 tage	 sig	ud,	 fordi	

hendes	værdier	ikke	harmonerer	med	det	kvindesyn,	plejemoren	repræsenterer,	går	Karen	egne	

veje.	Hun	agerer	egenrådigt,	hvilket	både	giver	hende	karakter	af	en	stærk	kvinde,	men	samtidig	

resulterer	i,	at	der	ikke	går	ret	længe,	før	hun	igen	placeres	i	bunden	af	et	magtforhold.	Som	det	

vil	 fremgå	 senere	 af	 denne	artikel,	 så	 forbandes	Karens	 sko,	 og	 som	det	 så	præcist	 angives	 i	

eventyret,	 ”[var	det]	 ligesom	om	Skoene	havde	 faaet	Magt	over	dem	 [Karens	ben]”.12	 Endnu	

engang	ligger	Karen	under	for	en	vilje,	der	ikke	er	hendes	egen,	hvilket	–	som	i	den	lille	havfrues	

tilfælde	 –	 resulterer	 i	 et	 decideret	 handicap,	 der,	med	 de	 to	 protagonisters	 allerede	 kønsligt	

definerede	 marginalisering	 taget	 i	 betragtning,	 placerer	 dem	 om	 muligt	 endnu	 lavere	 i	 det	

overordnede	hierarki.		

Det	er	mit	argument,	at	der	i	”Den	lille	Havfrue”	er	flere	hierarkier	af	betydning	i	spil.	Den	

hierarkiske	inddeling	af	havfruens	ønsker	er	en	forudsætning	for	forståelsen	af	det	hierarki,	der	

er	mellem	hende	og	prinsen.	Jeg	tolker	således	ikke,	at	forholdet	mellem	prinsen	og	havfruen	er	

ligesindet.	At	hun	allernådigst	får	lov	at	sove	foran	hans	dør	på	en	fløjlspude,	er	et	af	eventyrets	

mest	utvetydigt	undertrykkende	aspekter.	Som	det	fremgår	af	et	tidligere	citat	fra	Bøggild,	synes	

han	enig	heri.	Imidlertid	tolker	Bøggild	ikke,	at	der	ellers	skulle	være	tale	om	et	påfaldende	ulige	

forhold	mellem	havfruen	og	prinsen,	idet	prinsen,	ifølge	Bøggild,	ikke	synes	at	være	det	egentlige	

																																																								
11.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:349.	
12.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:351.	
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mål	for	havfruen,	ligesom	havfruen	heller	ikke	er	elsket	af	prinsen	på	anden	vis,	end	”som	man	

kan	holde	af	et	godt,	kjært	Barn”.13	Han	skriver:		

Som	det	allerede	er	fremgået,	bliver	prinsen	for	den	lille	havfrue	til	et	middel	frem	for	et	
mål	 i	 sig	 selv.	 Hans	 kærlighed	 gøres	 til	 betingelse	 for,	 hvad	 der	 bliver	 havfruens	
overordnede	mål,	altså	det	at	opnå	en	udødelig	sjæl.	Dette	er	selvsagt	ikke	et	forkasteligt	
mål,	men	desuagtet	gøres	prinsen	til	vehikel,	instrument.14		

	

Hermed	er	den	sidste	af	heksens	præmisser	klargjort.	For	at	opnå	et	vedvarende	menneskeliv	og	

hermed	en	udødelig	sjæl,	må	havfruen	vinde	prinsens	kærlighed.	Skulle	det	derimod	ske,	at	han	

gifter	sig	med	en	anden	kvinde,	må	havfruen	se	sit	fremtidige	liv	–	både	til	lands	og	til	vands	–	for	

mistet,	og	hun	er	dømt	til	at	opløses	til	skum	på	havoverfladen.	Hermed	har	Bøggild	naturligvis	

en	legitim	pointe:	Prinsens	kærlighed	er	livsnødvendig	for	havfruen	at	opnå,	og	han	er	hermed	

både	et	middel	og	et	mål.		

Mens	 Bøggild	 på	 overbevisende	manér	 dekonstruerer	 ”Den	 lille	 Havfrue”,	 så	 er	 hans	

analyse	af	forholdet	mellem	prinsen	og	havfruen	–	i	min	optik	–	imidlertid	forsimplet.	Prinsen	er,	

førend	 havfruen	 overhovedet	 bekendtgøres	 med	 menneskenes	 såkaldte	 udødelige	 sjæl,	 af	

højeste	interesse	for	hende.	Fra	det	øjeblik	hun	ser	ham,	er	hendes	kærlighed	vakt,	og	i	kraft	af	

gentagne	udsagn	som	”Nei,	døe,	det	maatte	han	ikke”15	og	”[hun]	ønskede,	at	han	dog	maatte	

leve”16	klargøres	det	oprindelige	mål,	som	er	prinsens	overlevelse.	Havfruens	ønske	er	i	første	

omgang	 af	 aldeles	 uselvisk	 karakter,	 idet	 hun	 endnu	 ikke	 har	 erfaret,	 at	 et	 liv	 på	 jorden	 er	

ladsiggørligt	for	en	havfrue.	Da	prinsen	nær	omkommer	i	skibbrud,	leder	det	således	til	følgende	

overvejelser	hos	havfruen:		

Ligestrax	blev	hun	ganske	fornøiet,	for	nu	kom	han	ned	til	hende,	men	saa	huskede	hun,	
at	Menneskene	ikke	kunne	leve	i	Vandet,	og	at	han	ikke,	uden	som	død,	kunde	komme	
ned	til	hendes	Faders	Slot.	Nei	døe,	det	maatte	han	ikke.17		

	

At	 forestillingen	om	et	 liv	 på	havbunden	med	prinsen	begyndelsesvist	 gør	 havfruen	 fornøjet,	

vidner	om,	at	hun	gerne	tog	til	takke	med	livet	som	havfrue,	forudsat	at	det	var	med	prinsen	ved	

																																																								
13.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:171.	
14.	Bøggild,	Svævende	stasis,	84.	
15.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:160.	
16.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:161.	
17.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:160.		
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sin	 side,	 idet	 han	 ifølge	min	 tolkning	 her	 gøres	 til	 hendes	 primære	målsætning.	 At	 prinsens	

overlevelse	er	havfruen	magtpåliggende,	ændrer	sig	ikke,	heller	ikke	efter	havfruen	bekendtgøres	

med	muligheden	for	en	evig	sjæl.	Dette	vil	vise	sig	i	eventyrets	slutning	og	senere	i	denne	artikel.		

Ved	grundig	nærlæsning	af	eventyret	afsløres	en	hierarkisk	inddeling	af	havfruens	ønsker.	

Det	ene	ønske,	drømmen	om	en	udødelig	sjæl,	forudsættes	godt	nok	af	det	andet,	drømmen	om	

prinsen,	men	det	er	alligevel	værd	at	bemærke,	hvordan	prinsen	altid	 står	 som	det	 første	og	

primære	 på	 listen	 over	 havfruens	 målsætninger.	 Derfor	 foreslår	 jeg,	 at	 dette	 hierarki	 er	 af	

vigtigere	betydning,	end	Bøggilds	læsning	formår	at	tillægge	det.	Dette	på	baggrund	af	udsagn	

som:	”[H]un	[havfruen]	kunde	ikke	glemme	den	smukke	Prinds	og	sin	Sorg	over	ikke	at	eie,	som	

han,	en	udødelig	Sjæl”18	og	”Alt	vil	jeg	vove	for	at	vinde	ham	[prinsen]	og	en	udødelig	Sjæl.”19	

Disse	er	tanker,	som	havfruen	gør	sig,	før	hun	konfronteres	med	heksen	og	den	kendsgerning,	at	

prinsens	 kærlighed	 er	 en	 forudsætning	 for	 erhvervelsen	 af	 en	 udødelig	 sjæl.	 Hermed	 synes	

prinsens	kærlighed	helt	fra	første	færd	at	være	det	primære	mål,	mens	den	udødelige	sjæl	bliver	

en	naturlig	og	velkommen	konsekvens	heraf.		

Bøggild	observerer	ganske	rigtigt,	at	havfruen	blot	er	et	barn	i	prinsens	øjne,	og	det	falder	

ham	aldrig	ind	at	gøre	hende	til	sin	prinsesse.	Der	er	ganske	simpelt	ikke	tale	om	en	kærlighed	

baseret	på	hverken	begær	eller	forelskelse.	 I	det	omfang	kærligheden	skulle	bevæge	sig	 i	den	

retning,	skyldes	det	mest	af	alt	genkendelsen	af	et	andet	elsket	objekt;	nemlig	den	kvinde,	som	

prinsen	tror,	reddede	hans	liv	ved	skibbruddet.	Denne	kendsgerning	retfærdiggøres	imidlertid	af	

Bøggild,	 idet	 han	 tolker,	 at	 også	 havfruens	 kærlighed	 baserer	 sig	 på	 genkendelsen	 af	 en	

marmorstøtte,	som	hun	har	stående	i	sit	hjem	på	havbunden,	og	som	tilsyneladende	har	visse	

ligheder	med	prinsen.20	Bøggild	argumenterer	altså	for,	at	hverken	havfruen	eller	prinsen	nærer	

nogen	 dybere	 interesse	 i	 den	 anden.	 Kærligheden	 baseres	 for	 begges	 vedkommende	 på	

genkendelse	og	udnyttelse.	Prinsen	kan	bruge	havfruen,	fordi	hun,	som	han	siger,”	er	mig	meest	

hengiven,	og	du	ligner	en	ung	Pige	jeg	engang	saae,	men	vistnok	aldrig	mere	finder”.21	Ydermere	

kan	han,	 ikke	at	 forglemme,	bruge	hende	som	tjenestepige,	 slavinde	om	man	vil,	der	pynter,	

																																																								
18.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:164.	
19.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:164.	
20.	Bøggild,	Svævende	stasis,	84-85.	
21.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:171.	
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underholder	og	er	prinsen	aldeles	tjenestevillig.	Havfruen	kan	derimod	bruge	prinsen	som	middel	

til	at	opnå	den	udødelige	sjæl.	Jeg	mener	imidlertid,	at	Bøggild	i	arbejdet	med	at	dekonstruere	

eventyret	også	dekonstruerer	sit	eget	argument.	Som	han	selv	understreger,	så	får	havfruen	i	

eventyrets	slutning	faktisk	muligheden	for	at	forhindre	det	nært	forestående	ægteskab	mellem	

prinsen	og	kvinden,	han	identificerer	som	den	redningskvinde,	han	har	søgt	efter.	Muligheden	

gives	hun	af	 sine	 søstre,	der,	 som	havfruen	 selv,	 repræsenterer	beslutsomme,	handlekraftige	

kvinder.	De	har	solgt	deres	lange	hår	til	heksen	i	bytte	for	en	god	aftale,	der	kan	sikre	havfruens	

overlevelse.	Alt,	havfruen	skal	gøre,	er	at	dræbe	den	prins,	som	Bøggild	allerede	har	konstateret,	

ikke	 i	 sandhed	 ejer	 hendes	 hjerte,	 men	 blot	 er	 et	 instrument	 i	 hendes	 stræben	 efter	 den	

udødelige	sjæl.	Men	naturligvis	kan	havfruen	ikke	slå	prinsen	ihjel.	Hun	ofrer	i	stedet	sig	selv,	og	

der	gives	associationer	 til	 langt	 tidligere	 i	eventyrets	handling	og	havfruens	 første	møde	med	

prinsen,	hvor	hans	overlevelse	bliver	hende	særdeles	vigtig.	Drabet	på	prinsen	vil	selvfølgelig	ikke	

markere	den	direkte	indgangsvinkel	til	havfruens	ønske	om	en	udødelig	sjæl.	Men	med	den	viden	

havfruen	og	læseren	på	det	givne	tidspunkt	i	handlingen	har,	vil	selvopofrelsen	være	den	sikre	

opgivelse	af	 selvsamme	ønske.	Dette	er	havfruen	klar	over,	hvorfor	 jeg	 tolker,	at	hun	ved	sin	

ofring	viser	prinsen	den	ultimative	kærlighed,	som	Bøggild	ellers	ikke	mener,	hun	nærer,	og	som	

prinsen	helt	afgjort	ikke	nærer	for	hende.	Hermed	fastslås	det	ulige	forhold	mellem	kvinden	og	

manden,	 og	 navnlig	 bekræftes	 det	 åbenlyse	 hierarki,	 der	 tidligt	 i	 eventyrets	 handling	

manifesterede	sig	i	de	to	karakterers	forskelligartede	sovepladser.			

	

Den	(u)afhængige	kvinde	

Vælger	man	 imidlertid	 et	 andet	 synspunkt	 på	 forholdet	mellem	de	 to,	 opstår	 også	 en	 anden	

kønsmæssig	 problematik.	 Accepteres	 Bøggilds	 præmis,	 at	 havfruens	 primære	 mål	 er	 den	

udødelige	sjæl,	mens	prinsen	blot	er	et	middel	hertil,	synes	det	oplagt	at	rette	en	kritik	mod	den	

kendsgerning,	at	en	beslutsom	og	handlekraftig	kvindes	målsætning	pakkes	ind	i	et	typisk	1800-

tals	motiv;	ægteskabet.	Hendes	drømme	og	mål,	der	–	skal	vi	følge	præmissen	–	intet	har	med	

prinsen	eller	mænd	i	det	hele	taget	at	gøre,	afhængiggøres	alligevel	af	–	en	mand.	Eventyret	er	

naturligvis	skrevet	i	netop	1800-tallet,	og	en	lang	række	af	periodens	litterære	værker	vidner	om,	

at	 giftermålet	 var	 tidens	 kvinder	 særdeles	magtpåliggende,	 så	 særligt	 iøjnefaldende	er	 netop	
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afhængighedsforholdet	ikke.	Imidlertid	kan	det	ikke	forbigås,	at	”Den	lille	Havfrue”	er	et	eventyr,	

og	 med	 den	 blotte	 fantasi,	 der	 som	 bekendt	 ingen	 grænser	 kender,	 har	 Andersen	 allerede	

fremskrevet	parallelle	verdner,	hvori	det	umulige	muliggøres.	Dermed	synes	rammerne	at	være	

frie	til	at	også	at	se	ud	over	det	ellers	så	almindelige	giftermålsmotiv.	Således	kan	det	diskuteres,	

hvorvidt	 havfruen	 i	 større	 udstrækning	 havde	 udgjort	 et	 eksemplarisk	 bud	 på	 en	 uafhængig	

heltinde,	hvis	opfyldelsen	af	hendes	store	drøm	ikke	havde	en	mand,	eller	nogen	anden	for	den	

sags	skyld,	som	mellemled.	 Idet	prinsen,	tilmed	helt	uden	at	vide	det,	står	med	magten	 i	sine	

hænder,	er	havfruen	frataget	enhver	mulighed	for	selvbestemmelse,	når	det	kommer	til	hendes	

skæbne.	 Ydermere	 kan	 hun	 som	 bekendt	 ikke	 kommunikere	 sin	 situation,	 hvorfor	 hun	

fuldstændig	er	frataget	sin	ellers	så	store	handlekraft.		

Alligevel	formår	havfruen	ved	sin	afsluttende	ofring	at	tilbagetage	lidt	selvbestemmelse	

over	sin	skæbne.	Hun	fravælger	kompromiset,	nægter	at	nøjes	med,	og	vælger	døden	som	udvej,	

da	hun	ser	sin	drøm	for	uopnåelig.	Hermed	tager	hun	magten	tilbage,	og	selvom	hun	umiddelbart	

ingen	 bevidst	 indflydelse	 har	 herpå,	 lykkes	 det	 hende	 alligevel	 i	 et	 vist	 omfang	 at	 opnå	 den	

udødelige	sjæl,	hun	stræber	efter.	Dette	i	kraft	af	eventyrets	stærkt	omdiskuterede	slutning:		

Nu	 steeg	 Solen	 frem	af	Havet,	 Straalerne	 faldt	 saa	mildt	 og	 varmt	 paa	 det	 dødskolde	
Havskum	og	den	lille	Havfrue	følte	ikke	til	Døden,	hun	saae	den	klare	Sol,	og	oppe	over	
hende	svævede	hundrede	gjennemsigtige,	deilige	Skabninger	[…]	Den	lille	Havfrue	saae,	
at	hun	havde	et	Legeme	som	de,	det	hævede	sig	meer	og	meer	op	af	Skummet.22		

	

De	gennemsigtige,	dejlige	skabninger,	som	havfruen	her	møder,	kalder	sig	luftens	døtre.	Heller	

ikke	de	besidder	endnu	en	udødelig	sjæl,	men	kan	opnå	den	på	egen	hånd	ved	udførelsen	af	gode	

handlinger.	Dette	er	til	forskel	fra	de	vilkår,	havfruen	tidligere	har	måttet	acceptere,	nemlig	at	

hun	”ingen	udødelig	Sjæl	[har],	kan	aldrig	faae	den,	uden	hun	vinder	et	Menneskes	Kjærlighed!	

af	 en	 fremmed	 Magt	 afhænger	 hendes	 evige	 Tilværelse”.23	 Mange	 læsere	 har	 i	 eventyrets	

receptionshistorie	 opfattet	 denne	 slutning	 som	 påklistret.24	 Om	 det	 havde	 tjent	 fortællingen	

bedre	at	udelade	den	og	hermed	lade	heltinden	ende	sine	dage	som	skum	på	havet,	vil	jeg	ikke	

gøre	 mig	 til	 dommer	 over	 her.	 Men	 den	 påklistrede	 slutning	 er	 nøjagtigt	 dét,	 der	 gør,	 at	

																																																								
22.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:174.	
23.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:174,	min	kursivering.	
24.	Bøggild,	Svævende	stasis,	89.	
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eventyrets	heltinde	ikke	helt	og	aldeles	ender	som	endnu	en	af	Andersens	døde	kvinder,	af	hvem	

Heede	i	denne	artikels	begyndelse	konstaterede,	at	der	er	en	del.	I	modsætning	til	sin	tidligere	

situation,	som	påpeges	af	luftens	døtre	i	den	kursiverede	del	af	sidste	citat,	så	formår	havfruen	

efter	sin	ofring	at	træde	ud	af	det	tidligere	afhængighedsforhold,	men	hermed	ikke	sagt	at	hun	

træder	ud	af	ethvert	afhængighedsforhold.	Luftdøtrenes	skæbne	afhænger	også	til	dels	af	ydre	

faktorer,	nemlig	børnene	i	de	hjem,	de	besøger.	Når	de	møder	artige	børn,	trækkes	år	fra	den	tid,	

de	skal	befinde	sig	i	mellemtilstanden	på	vejen	til	den	udødelige	sjæl,	og	når	de	møder	uartige	

børn,	lægges	år	til.	Udover	at	tjene	en	stærkt	moraliserende	funktion	for	eventyrets	unge	læsere,	

så	er	det	også	påfaldende,	at	det	lige	netop	er	børn,	havfruen	nu	begrænses	af.	Akkurat	som	det	

er	lykkes	hende	at	undvige	giftermålet	og	afhængigheden	af	en	mand,	afhænger	hendes	skæbne	

nu	af	børn	og	god	børneopdragelse	–	en	opgave	man	historisk	set,	så	snart	ægteskabet	var	i	hus,	

har	ventet	at	kvinden	tog	sig	af.		

Nøjagtigt	som	det	forholder	sig	for	den	lille	havfrue,	mister	også	Karen	i	”De	røde	Sko”	

løbende	sin	selvbestemmelse.	Som	direkte	konsekvens	af	at	hun	insisterer	på	at	bære	sine	røde	

sko,	forbandes	de	af	en	art	djævel	eller	satan,	der	er	legemliggjort	i	en	rødskægget	soldat:	”»[S]id	

fast	 naar	 I	 dandse!«”,25	 siger	 han,	 og	 hermed	 tager	 hendes	 sko	 magten	 over	 Karen,	 der	

fuldstændig	mister	 kontrollen	over	 sin	 egen	 krop:	 ”Men	da	hun	 vilde	 til	Høire,	 saa	dandsede	

Skoene	til	Venstre,	og	da	hun	vilde	op	ad	Gulvet,	saa	dandsede	Skoene	ned	ad	Gulvet,	ned	ad	

Trappen,	gjennem	Gaden	og	ud	af	Byens	Port”.26	På	denne	måde	straffes	Karens	handlinger,	og	

hun	er	dømt	til	at	”dandse	[…]	fra	Dør	til	Dør	og	hvor	der	boe	stolte	og	forfængelige	Børn,	skal	

Du	banke	paa,	saa	at	de	høre	Dig	og	frygte	Dig!”27	Også	Karen	selv	accepterer	nu	præmissen,	at	

hun	har	syndet,	hvilket	hun	måske	på	sin	vis	har,	idet	hun	har	prioriteret	sine	røde	sko	frem	for	

at	passe	sin	syge	plejemor.	Derfor	beder	hun	en	skarpretter	hugge	sine	fødder	af,	så	hun	kan	

angre	sin	synd:	”Og	saa	skriftede	hun	hele	sin	Synd,	og	Skarpretteren	huggede	af	hende	Fødderne	

med	de	røde	Skoe,	men	Skoene	dandsede	med	de	smaa	Fødder	hen	over	Marken	ind	i	den	dybe	

Skov.”28	 Denne	 brutale	 drejning,	 som	 historien	 tager,	 er	 bemærkelsesværdigt	 nøgternt	

																																																								
25.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:350.	
26.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:351.	
27.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:352.	
28.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:352.	
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beskrevet.	 Fortælleren	er	meget	 lidt	 til	 stede	og	viser	 sin	protagonist	et	minimum	af	empati.	

Karens	afhuggede	fødder	giver	klare	associationer	til	den	lille	havfrue,	som	også	må	gennemgå	

en	smerte,	der	forekommer	meget	utragisk	i	kraft	af	fortællestilen:	”Hvert	Skridt	hun	gjorde,	var,	

som	Hexen	havde	sagt	hende	forud,	som	om	hun	traadte	på	spidse	Syle	og	skarpe	Knive,	men	det	

taalte	 hun	 gjerne”.29	 Ligeledes	 lader	 fortælleren	 læseren	 vide,	 at	 ”skjønt	 hendes	 fine	 Fødder	

blødte,	 saa	de	Andre	kunde	 see	det,	 loe	hun	deraf”.30	Man	kan	 ikke	klandre	Andersen	 for	at	

fremskrive	pylrede	kvinder,	selv	ikke	når	det	der	overgår	dem,	er	på	sit	blodigste.	De	er	begge	

beundringsværdigt,	nærmest	mekanisk,	målrettede,	men	mens	havfruen	fortsat	stiler	mod	det	

oprindelige	mål,	er	Karen	vendt	på	en	tallerken,	og	søger	nu	kristendommen	i	sin	jagt	på	frelse.	

Havfruen	formår	faktisk	ustandseligt	at	holde	sig	sit	mål	for	øje,	og	som	påpeget	tidligere	lykkes	

det	hende	da	også	at	genvinde	en	del	af	den	tabte	uafhængighed,	om	end	det	dels	resulterer	i	et	

nyt	afhængighedsforhold,	og	dels	i	en	eller	anden	forstand	koster	hende	livet.	Karen	derimod	må	

give	fortabt,	og	det	lykkes	omgivelserne	at	overbevise	hende	om	den	synd,	hun	gør	sig	skyldig	i	

ved	 blot	 at	 være	 en	 kvinde	 med	 hang	 til	 skønhed	 og	 den	 røde	 farve	 med	 alle	 de	 forbudte	

konnotationer,	der	hertil	er	forbundet.		

”Den	lille	Havfrue”,	og	i	særdeleshed	dennes	slutning,	har	alle	dage	været	genstand	for	

heftig	diskussion.	Dette	med	god	grund	idet	slutningen	er	ganske	kompleks,	og	det	er	diskutabelt,	

hvad	 det	 helt	 nøjagtigt	 er,	 der	 overgår	 havfruen.	Mange	 tolker,	 at	 hun	 ender	 i	 en	 form	 for	

mellemtilstand,	og	at	hun	altså	hverken	kan	siges	at	være	død	eller	levende,	da	det	afsluttende	

punktum	er	 sat.	 Karens	 skæbne	 er	mere	 vis,	 idet	 hun	med	 større	 sikkerhed	 dør	 i	 eventyrets	

afsluttende	sætning:	”[H]endes	Hjerte	blev	saa	fuldt	af	Solskin,	af	Fred	og	Glæde,	at	det	brast;	

hendes	Sjæl	fløi	paa	Solskin	til	Gud,	og	der	var	der	Ingen	som	spurgte	om	de	røde	Skoe.”31	Hermed	

byder	de	to	eventyr,	helt	i	tråd	med	Heedes	observationer,	på	et	ikke	ubetydeligt	antal	af	døde	

kvinder,	heriblandt	de	to	hovedpersoner	og	heltinder,	som	i	det	omfang	de	 ikke	er	døde,	så	 i	

hvert	fald	heller	ikke	er	levende	i	ordets	almene	betydning.	Også	i	tråd	med	Heedes	observationer	

er	den	kendsgerning,	at	begges	død	forekommer	bemærkelsesværdigt	utragisk	og	synes	faktisk	

for	begges	 vedkommende	at	byde	på	en	 form	 for	 frelse.	 Tonen	er	 ved	beskrivelsen	af	begge	

																																																								
29.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:168.	
30.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:169.	
31.	”De	røde	Sko”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:353.	
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kvinders	endestation	præget	af	positivitet,	og	stemningen	kammer	nær	over	af	lethed	og	lykke	i	

kraft	af	ord	som	”Guds	Sol”	og	”den	rosenrøde	Sky”32	i	havfruens	tilfælde,	og,	som	det	fremgår	

af	tidligere	citerede	passage,	solskin,	fred	og	glæde	i	Karens.		

	

Opsamling	

Denne	artikels	hensigt	har	hverken	været	at	klandre	Andersen	for	et	misogynt	forfatterskab,	eller	

at	 hylde	 ham	 for	 (proto)feministiske	 kvindeskildringer.	 Blot	 har	 jeg	 efterstræbt	 at	 nuancere	

karaktererne	samt	rette	blikket	mod	dem	med	en	nutidig	viden	om	og	forståelse	af	køn.	At	læse	

fortiden	 med	 nutidens	 øjne	 fordrer	 selvsagt	 en	 vis	 forsigtighed,	 idet	 meget	 kan	 tilskrives	

tidsmæssige	aspekter.	Jeg	mener	imidlertid,	at	værkernes	fortsatte	popularitet	er	kvalificerende.	

Der	er	meget	lærdom	at	hente	i	fortidens	litteratur,	ikke	mindst	for	børn,	men	måske	pålægges	

navnlig	højtlæseren	et	ansvar,	idet	der	bør	skabes	en	dialog	om	det	læste.	Dette	gør	sig	gældende	

i	 henhold	 til	 meget	 andet	 end,	men	 bestemt	 også,	 skildringen	 af	 kvinder.	 Denne	 artikel	 har	

beskæftiget	sig	med	to	kvindelige	karakterer,	der	synes	interessante	set	med	et	nutidens	blik.	

Begge	agerer	de	målrettet	og	egenrådigt	og	står	fra	begyndelsen	ikke	i	afhængighedsforhold	til	

mænd.	Det	 adskiller	 dem	 fra	 en	 stor	 del	 af	 de	 kvinder,	 der	 ellers	 skildredes	 i	 litteraturen	 på	

Andersens	 tid.	Mænd	 spiller	 ingen	 central	 rolle	 i	 nogle	 af	 pigernes	 liv,	 idet	 Karens	 far	 aldrig	

nævnes,	mens	den	lille	havfrues	far	forholder	sig	passivt	igennem	fortællingen,	og	det	er	derimod	

havfruens	bedstemor,	der	lærer	hende	om	livet.	Havfruens	bedstemor	spejles	i	”De	røde	Sko”	af	

den	 gamle	 kone,	 der	 agerer	 Karens	 plejemor.	 Eventyrgenren	 har	 givetvis	 muliggjort	 en	

gentænkning	af	magtforholdet	mellem	mænd	og	kvinder,	 idet	der	er	andet	på	spil	end	basale	

nødvendigheder,	 som	 ægteskabet	 historisk	 har	 repræsenteret	 for	 specielt	 kvinder.	 På	

havbunden,	hvor	havfruen	bor,	 spiller	mænd	en	 forsvindende	 lille	 rolle,	og	de	som	agerer,	er	

uden	undtagelse	kvinder:	Et	aspekt	der	forekommer	ganske	moderne.		

Dog	resulterer	kvindernes	ageren	sjældent	 i	 lykke.	Havfruens	søstre	ofrer	deres	hår	og	

mister	deres	søster,	mens	Karen	og	den	lille	havfrue	af	deres	egenrådige	beslutninger	tvinges	ud	

i	situationer,	hvor	de	ikke	mere	står	med	magten	selv.	For	havfruens	vedkommende	manifesterer	

afhængighedsforholdet	sig	i	nødvendigheden	af	et	ægteskab	og	en	mands	evne	til	at	elske	hendes	

																																																								
32.	”Den	lille	Havfrue”,	i	H.C.	Andersens	samlede	værker,	1:175.	
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ydre,	 og	 så	 gik	 det	måske	 ikke	 længere	med	 den	 ellers	 så	 fremsynede	 kvindeopfattelse.	 For	

mange	af	periodens	kvinder	angik	giftermålet	noget	nær	liv	eller	død,	og	for	havfruen	bliver	dette	

tilfældet	 i	bogstaveligste	forstand.	At	prinsen	så	 ikke	nærer	den	store	kærlighed	for	havfruen,	

som	hun	ifølge	min	tolkning	nærer	for	ham,	kan	næppe	siges	at	være	udtryk	for	egentlig	misogyni,	

men	 bliver	 om	 ikke	 andet	 et	 billede	 på	 et	 datidens	 hierarki	mellem	mænd	 og	 kvinder,	 hvor	

kvinden	i	kraft	af	sit	køn	har	lidt	mere	at	kæmpe	for.	Havfruen	ligger	under	for	et	kvindesyn,	hvor	

den	ydre	fremtræden	er	af	altoverskyggende	betydning.	Hun	opgiver	sin	stemme,	bliver	ude	af	

stand	til	at	opnå	sine	mål,	og	konsekvensen	bliver	en	 form	for	død.	Karen	 ligger	under	 for	et	

kontrasterende	 kvindesyn,	 som	 dog	 ikke	 bliver	 mindre	 problematisk	 for	 hende,	 da	 hendes	

insisteren	på	at	modsætte	sig	det	og	søge	seksualiteten	og	kvindeligheden	også	resulterer	i	en	

form	for	undergang.	Betragtet	ud	fra	en	religiøs	synsvinkel,	ville	man	givetvis	ikke	karakterisere	

de	 to	kvinders	endeligt	 som	egentlige	undergange,	men	 idet	min	 interesse	 ligger	andetsteds,	

skriver	jeg	ud	fra	den	præmis,	at	de	skriver	sig	ind	i	rækken	af	Andersens	mange	døde	kvinder.	At	

de	tilmed	mister	livet	som	mere	eller	mindre	direkte	konsekvens	af	deres	målrettethed,	synes	at	

være	et	problematisk	signal	at	sende	til	nutidens	yngre	læsere.		

Andersen	 synes	 at	 nære	 respekt	 for	 sine	 kvindelige	 karakterer	 og	 tildeler	 dem	 stor	

selvstændighed	og	mange	forbilledlige	kvaliteter.	Udover	havfruens	positionering	som	slavinde,	

synes	skildringerne	ikke	på	overfladen	at	være	voldsomt	misogyne.	Imidlertid	kan	og	må	det	ikke	

gå	ubemærket	hen,	at	både	Karen	og	havfruen	udsættes	for	decideret	lemlæstelse	og	løbende	

dehumanisering,	der,	havde	det	ikke	været	for	det	faktum,	at	de	–	i	bogstaveligste	forstand	–	selv	

beder	om	den,	synes	at	forekomme	voldsomt	fornedrende.	Men	måske	er	det	essentielle	ikke,	

at	de	hhv.	beder	om	at	få	fødderne	afhugget	og	halen	gennemskåret,	men	hvorfor	de	gør	det.	De	

drives	tilsyneladende	af	et	kvindesyn	og	en	samtidsopfattelse,	der	kan	tilskrives	ydre	faktorer,	og	

konsekvenserne	af	deres	valg	viser	sig	at	være	altoverskyggende.	Netop	den	kendsgerning	at	det	

er	på	baggrund	af	karakterernes	egenrådighed,	at	de	mister	al	selvbestemmelse,	synes	ikke	at	

tale	for	nogen	egentlig	hyldest	af	selvstændighed.	

Selvom	det	i	eventyrene	er	kvinderne,	der	er	protagonisterne,	så	ender	meget	alligevel	

med	at	foregå	på	mændenes	og	patriarkatets	præmisser.	Begge	kvinder	må	gå	på	kompromis	

med	deres	værdier.	Havfruen	mister	sin	store	kærlighed,	og	det	er	værd	at	bemærke,	at	hun	



The	Swan’s	Egg,	vol.	1	(October	2021)	 106	

mister	 den	 til	 en	 kvinde,	 der	 har	 kæmpet	 minimalt	 for	 den.	 Karen	 mister	 sin	 styrke	 og	 sin	

kvindelighed	og	kaster	sig	i	armene	på	Gud,	mens	verdensordnerne	–	efter	at	være	forsøgt	rykket	

af	 ellers	 så	 beundringsværdige	 kvinder	 –	 står	 uændrede	 tilbage.	 Øverst	 på	 sejrsskamlen	 står	

prinsen	og	de	patriarkalske	værdier,	og	i	graven	ligger	de	to	unge	kvinder.	Selvom	Andersen	har	

skabt	to	heltinder,	så	amputerer	han	dem	løbende.	De	mister	evnen	til	at	tale	og	gå,	fratages	til	

slut	 livet,	og	så	er	det	svært	 ikke	at	strejfe	 tanken,	om	Heede	mon	havde	 fat	 i	noget,	da	han	

hævdede,	at	en	god	kvinde	i	Andersens	univers	i	sidste	ende	og	mest	af	alt	–	er	en	død	kvinde.	
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