
”Genrebilledet”, ”Genrebilledets tid. Biedermeier” og
”Den ny stil: gevinst og omkostning. Dødningen og
rejsekammeraten”.

Af Jørgen Bonde Jensen

Genrebilledet [s. 16-33]

Genren er litteraturens og kunstens køn. Som det biologiske er nedarvet, er genren

traderet. Som kategoriseringsbegreb er genren erfaringer overført til forventninger.

De kan være så stærke at usikkerhed om genren virker lige så usædelig som usik-

kerhed om et menneskes forhold til sit køn. Denne form for usikkerhed er den mo-

derne kunsts formel. Det privilegerede sted i litteraturen for usikkerhedsrelationer-

ne er prosaen, i billedkunsten er det genrebilledet, en slags fælleskønsbillede eller

intetkønsbillede, - alt efter om man betoner det genreblandende eller genreoplø-

sende moment i billedet. Genrebilledets kategori er genren overhovedet.

I Mit Livs Eventyr siger H.C. Andersen om bogen I Sverrig (som man gerne kalder

en rejsebog): ”at fremfor noget andet enkelt af mine Arbeider aabenbarer sig her

det Eiendommeligste hos mig: Naturskildringer, det Eventyrlige, Humor og Lyrik,

som denne sidste kan gives i Prosaen.” (Bd.2 s. 104). I samme åndedrag fremhæ-

ver han en svensk anmeldelse der siger: ”det hela är en dikt på prosa, fördelad i

flera fristående taflor, men utgörande ett helt, ...” Fra de første rejsebøger til den

sidste roman kan man iagttage denne tendens til opløsning af beretningen i fritstå-

ende tableauer, og følge arbejdet med at finde principper for sammenkædningen af

dem. Hvad er vejledende for den episke beretning i Lykke-Peer? Skæbnen eller

skæbnetroen? Virkeligheden eller myten? Er Lykke-Peer en lille roman eller et stort

eventyr?

Genren i billedkunsten er som i litteraturen et inddelingsprincip der tillader at tale

om portrætgenren, landskabsgenren osv. Men derudover blir ordet i den franske

kunstkritik i det 18. århundrede udtryk for interessen for alt det som kunstkritikken ikke

kan lyse sikkert i kuld og køn: det almindelige, generelle, alt det der ikke har historie,

ikke er singulært, ikke har noget navn (egennavn) og ikke er spektakulært! Genremaleri-

et defineres i Encyklopædien (den Store) som det der ikke er historiebillede, hvorunder

også hører det mytologiske og religiøse billede. Genremalere er alle der beskæftiger sig

med scener fra det huslige, almindelige liv, siger Diderot i 1799.1 Genrebilledet er det der

stritter imod en inddeling efter de hævdvundne principper: Det er ikke portræt, ikke
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landskab, ikke blomsterbillede, ikke dyrebillede, ikke religiøst billede, men måske alt det

på én gang, i et samspil der gør det til scene. Genrebilledet er billedkunstens fait divers.

Og som sådant den borgerlige geskæftigheds øjebliksbillede. Det er artsbillede, et billede

af det borgerlige liv overhovedet, og dermed vejledende for en besindelse på billedet

overhovedet.

Ved sit forhold til klichéen er det et folkeligt billede. Det har (som påpeget af Louis

Hautecœur1) sin oprindelse i den kunstneriske skildring af den hellige familje. I be-

gyndelsen fulgte kristendommen Sinai-loven og viste ikke Gud og hans søn og Jomfruen,

for at det ikke skulle blive mennesket i højere grad end de guddommelige væsener, man

så og tilbad. De første fremstillinger af Gud og hans søn kom fra Orienten (Syrien) og

vakte skandale både i Byzans og vestpå. De bredte sig ikke desto mindre som en

indrømmelse til den folkelige fromhed, der til gengæld for at spejle sig i den hellige

familje tvang denne til at se sig selv i den jordiske. I det 14. århundrede vrimler det frem

med jordiske detaljer i de religiøse billeder. Da det er om vinteren frelseren fødes, må

der være et ildsted i nærheden af fødestedet. Der må være både varme og mad til den

sultne fødende. Det véd man. Genrebilledet opstår hvor det fysiske liv ligestilles med det

metafysiske.2 Det sker for alvor i Holland, ”den første rent borgerlige verdensmagt.”1 Det

der træder beskueren imøde i det nederlandske genrebillede i det 16. og 17. århundrede

er beskueren selv og beskuerens egen verden. Haner trådt ind i billedet og blevet ét med

det. Genrebilledet antyder at skrankerne mellem liv og kunst kan nedbrydes. Hvilket ikke

må forstås sådan at genrebilledet inkarnerer eller varsler en realisme uden skranker. Det

rummer en stærkt kodet virkelighedsskildring, sådan var nemlig livet: stærkt kodet.

Hvad der på et billede af Jan Steen (i Rijksmuseum, Amsterdam) kan tage sig ud som en

skildring af en overstadig familjefest, viser sig at være en fremstilling af ordsproget ‘som

de gamle sjunge, sådan pippe de unge’. Man skal ikke lære de små at drikke eller ryge,

men tværtimod foregå dem med et godt exempel. Det didaktiske viser sig at være et

afgørende træk ved det hollandske genremaleri. Det kommer af opgøret med den

katolske tro og den deraf følgende interesse for belæring af almenheden. Allerede i

slutningen af det 16. århundrede er der i Holland taget beslutning om skolegang for alle.

I det 17. århundrede er der foruden underskoler over 70 højere skoler og 5 universiteter

med 77 professorer og et årligt optag på 600 studenter. Sådan skabes et dannet

publikum og forudsætninger for en kunst, en filosofi og en litteratur. Genremaleriet i

Holland kan ses som ”en ny, protestantisk form for kunst, der spejler den unge og
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trosivrige hollandske republiks idéer og omstændigheder.”2 Når hverken fromheden eller

den pædagogiske iver virker æstetisk belastende eller bare påfaldende, skyldes det den

selvfølelse hvormed det endnu upolerede folk træder op i og med disse billeder. Selvfø-

lelsen kommer af den heldige frigørelseskamp mod den spanske overmagt, og af det

nationale borgerskabs og dermed byernes evne til at hævde sig over for de lokale fyrster

med krav på magten. Endelig, som forudsætning for alt dette: af velstanden, dvs. af

industrien, landbruget, den blomstrende handel, skibsfarten, det glimrende system af

vand- og landeveje, det fortrinlige postvæsen.

Det historisk-religiøse feudale maleri er det billede der på forhånd er sandt. Genre-

billedet er billedet der først må bevise sin sandhed. Det begrunder det 18. og 19. århun-

dredes moralske genrebillede - der hele tiden pukker på sin dyd overfor iagttageren.

Hvorfor? Fordi borgerskabet nu over en bred europæisk front attrår magten uden at være

sikker på dens gunst. Blandingen af selvfølelse og servilitet er normal for den der vil til

uden i enhver henseende at vide hvordan man gør.

Om hunde: i Fyrtøiet digter H.C.Andersen videre på et folkeeventyr. Han gør det

med en selvfølelse der er i pagt med historien. Hundene er hans tilskud. Men de slipper

bare egenskaber løs som man føler ligger på spring i historien. Hvad er hundenes

vagtsomhed og trofasthed, deres vildskab og snedighed, deres styrke og lydighed andet

end den folkelige histories, ja folkelighedens egne egenskaber? Passer hundenes store

øjne ikke som fod i hose til billedet af fyrtøjet. Er det ikke store øjne der skal til for at

drage nytte af det lys fyrtøjet tænder. Og kan de ikke selv slå gnister, ville de ikke kunne

kaste en brand i sjælen på en hvilken som helst hundeprinsesse? Man skulle tro det var

dem soldaten lånte prinsessen når hun besøgte ham om natten.

Fyrtøiet er måske for folkeligt til at være et genrebillede? Det er som om det

sprænger akkorden. Genrebilledet er ikke bare et folkeligt men også et borgerligt billede,

det betyder at det gennemgående, er meget decent. Af de karaktertræk hundene i

Fyrtøiet lægger for dagen holder genrebilledet sig gerne til trofastheden. Det fremgår

f.eks. af det samtidige franske illuminerede træsnit der viser en hund, der stadig venter

(‘il attend toujours’) på isen ved vågen, hvor dens herre forsvandt uden at efterlade

andet end en hat med rødt for. Hunden er læserens pant på heltens situation i H.C.

Andersens roman O.T., hvor der dvæles ved billedet (s. 24f. og s. 164f.). Som de øvrige

romaner Andersen skrev (forsøgte at skrive) behandler O.T. netop opkomlingens

bestræbelse på og vanskelighed ved at blive en agtet borger. Hans retskaffenhed og

trofasthed er det der taler hans sag.
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2 Christopher Brown: Scenes of Everyday Life. Dutch Genre Painting of the Seven-
teenth Century. London 1984, s. 60.



På den måde fremhævede også Louise Rasmussen sit trofaste sind i sine bestræ-

belser på at blive en agtet grevinde (Grevinde Danner) i sit ægteskab med den danske

konge. I sit våbenskjold anbragte hun en løve og en hund, der står på bagbenene. De

symboliserede ikke, som folkeviddet ville vide, kammerherre Berling og Kong Frederik,

men styrken og troskaben, som dannerkvinden lagde for dagen - ved eksempelvis ikke at

opgive den intime forbindelse med Berlingske Tidendes udgiver, da kongen forelskede sig

i hende. Kongen tog ikke simpelthen over. Hun lod sig ikke sådan overtage. Hendes

valgsprog var: Min troskab er min hæder. Rakket lod sig dog ikke dupere. I Dansk

Biografisk Leksikon (1934) læser man om hende at hun havde træk (ansigtstræk) der

var brede og fladtrykte og alle dage røbede proletaren.

Som det er sagt om genremaleriernes hunde1 gir de bevis for deres herrers godli-

denhed. Det genrebilledet i O.T. siger om helten er: hunden bider ikke. Han er en god

hund. Måske nok en lidt sørgmodig hund, men en hund der længes efter at blive en glad

hund. I At være eller ikke være møder vi en sådan glad hund. Den hedder Hvaps, hvilket

allerede antyder at den får de godbidder den skal have: ”Hvaps, gulbruun som en

velbagt Kommenskringle og let som en Hind, sprang foran, tilfreds fordi den skulde ud,

det saae man i de kloge bruune Øine og i Bevægelsen med Halen, der er Hundens

Smiiletøi." (88). I dette lille billede møder vi som læsere os selv i vores egen verden: Det

er os der med hunden glæder os til turen, og til kaffen, kringlen og klappet på kinden,

som vi gør os fortjent til. Genrebilledet gengir os i vores huslighed, det fryder sig med os

over de afstukne rammer for livet, velordnetheden, trygheden, det uskyldige kræ og dets

trofasthed. Genrebilledet opfylder her de stærkeste forventninger som det som genre

selv har skabt - om at det skønne er kønt, ikke stort men småt, ikke fjernt men nært, og

ikke ophøjet men lavt (lavbenet), ikke ude, men inde og ude på én gang, i stuen, din

have, din egn, dit lille land. Aldrig er der langt fra det ene til det andet. Genrebilledet er

tilsyneladende her blevet en fast etableret genre, der gir garanti mod overraskelser, som

var det netop det trofastheden forjættede.

Edwin Landseer’s billede af Den gamle hyrdes nærmeste pårørende (The Old

Shepherd’s Chief Mourner) er fra 1837 (og idag på Victoria and Albert Museum, London).

Det viser en kiste med tilspigret låg på en lav buk. En bred hyrdehat ligger på gulvet,

vandrestaven er der, og på en taburet er der en tyk bog hvorpå der ligger et par

sammenfoldede briller, og ved vinduet står den tomme armstol. Så viser det hunden med

brystet ind mod kisten og snuden fast ned over låget. Den har lavet uorden i uldtæppet

der dækkede kisten. Den har sat sig på fligen af tæppet og trådt det lidt ned så vi ser

kisten. Hunden er sindbilledet på den følelse, der ikke lader sig narre. Den er trofasthe-
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den selv, for hvilken der ingen erstatning findes. Og altså billede på vores sorg i en tid

der gør alt til erstatningsvare - via masseproduktionen. Den betydelige formue Landseer

efterlod sig, stammede ikke mindst fra massereproduktionen af hans værker. Teknisk

udfærdigede han dem med henblik på deres mangfoldiggørelse som stik, radering,

træsnit, litografi. Hvad der erindrer om at genrebilledet havde sit europæiske gennem-

brud under Reformationen, som stik, snit og radering. Det var tegning før det blev

maleri, udkast før det var færdigt resultat. Det var en experimenterende repro-

duktionskunst, der ikke for ingen ting fik sin renæssance i forbindelse med gennembrud-

det for den ny visuelle reproduktionsteknik, foto’et.

I øvrigt havde Landseer kongehuset og adelen som kunder til sine originaler. Han var

Dronning Victoria’s yndlingsmaler. Ved hans død ejede hun 39 af hans oliemalerier for-

uden tegninger, stik og en komplet fotografisk gengivelse af hvad han i øvrigt havde

lavet. Han var Sir Edwin, blev begravet fra St. Paul’s Cathedral. Hans ry på kontinentet

var i den victorianske æra større end nogen anden britisk kunstners. I 1855 fik han

guldmedalje på verdensudstillingen i Paris - hvor Courbet var afvist. Han havde Rubens

som forbillede og satte Horace Vernet højt. Han var berømmet for sin finish. Man inddeler

hans kunstneriske løbebane i tre faser: hundeperioden, hjorteperioden og løveperioden

(det er ham der har lavet løverne til monumentet på Trafalgar Square i London). John

Ruskin sagde om Den gamle hyrdes nærmeste pårørende: at det var ’et af de mest

fuldendte digte eller billeder [Ruskin skelner ikke] som er set i moderne tid’. De tanker

Ruskin gjorde sig ved synet af billedet (eller digtet) om hvor ensomt den gamles liv

havde været, hvor upåagtet hans afsked fra det var og hvor alene han nu lå i sin søvn,

viste, sagde Ruskin, at Landseer var en mand af ånd, der skilte sig ud fra hundredevis af

andre der havde gjort sig fortjent på lignende måde.1 Landseer blev på sine gamle dage

gal og drikfældig. I sine forrykte stunder vendte han sig i raseri mod både vennerne og

The Establishment.

Edouard Manet var afvist på verdensudstillingen i Paris 1867. Året efter udstillede han

billedet Balkonen. En kritiker skrev: ”På denne balkon bemærker jeg to kvinder, hvoraf

én ganske ung. Er det to søstre? Er det mor og datter. Jeg ved det ikke. Desuden sidder

den ene ned og synes at have anbragt sig udelukkende for at følge med i hvad der sker

på gaden; den anden tar handsker på som om hun skal til at gå. Disse modstridende

stillinger forvirrer mig.”2 I Manets billede er de brogede bånd der knyttede os sammen i

familjen brudt i levende live. Menneskene er isolerede, skilt ad som bærrene blir fra

                                                          
1 Efter Ian Barras Hill: Landseer. An Illustrated Life of Sir Edwin Landseer. 1802-
1873, 1973, s. 25.
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hækken. Det er den nye tid. Hans billede er ikke et genrebillede. Det varmer ikke,

forsikrer ikke om noget, imødekommer ingen forventninger. Personerne indtar ingen

kendte holdninger med deres kroppe, spillet mellem dem er som mellem leddeløse

dukker, de spiller dårligt. Er det anderledes på forbilledet, Goyas Fruentimmerne på

balkonen? Det er karakteriseret som Scène de genre: ”Personerne (to kvinder) bøjer sig

mod hinanden og synes - overvåget af jaloux skygger - tiskende at udveksle små

hemmeligheder.”1 Ja det er anderledes, for så vidt sceneriet, dragterne, tilsløringen,

formumningen, teatret, træder i forgrunden hos Goya. Det kontrasterer med Manets

fotografiske kølighed. Men det er ikke anderledes for så vidt der også over Goyas billede

er noget hemmelighedsfuldt, der fjerner det fra ’genrens’ varme fællesskab. Dog ser man

netop i forhold til det hemmelighedsfulde hvori springet mellem Goya og hans beundrer

består: Den mand kvinderne hos Goya, måske, har for sig og fælles erfaringer med, står

på Manets billede bag de to kvinder, så fraværende (stiv og isoleret) som de, med cigaret

i hånden og stort violet slips om halsen. Det hemmelighedsfulde er i alliance med desil-

lusionen blevet ’unheimlich’. Det moderne billede udspringer af genren.

Louis Hautecœur bemærker at Manets forældre på sønnens billede af dem (1860,

Musée d’Orsay) ikke gør nogen af den lykkelige menages gestus.2 Nej, som det også er

sagt, er det eneste bånd mellem de gamle deres tøjs sorte farve, sammen med målet for

deres nedslåede øjne uden for billedets rand. Intet er dem eller billedet helligt, som

kritikken fastslog. Personerne er hinanden nær, og samtidig som stod de hinanden fjernt,

han med sin opsparede bitterhed, hun med sin formålsløse venlighed.3 Det er genrebille-

dets endeligt uanset at der også siden laves genrebilleder. Også af Manet.

Hegel kunne se en ende på kunsten overhovedet, fordi den, fanget i det anskuelige,

var ude af stand til at præstere enheden af det umiddelbare og det der kun er for tanken.

Med de gamle hollændere som eksempel, pegede han på en kunst (deres genremalerier)

der gjorde fremtrædelsesformen (das Scheinen) til alt (og for så vidt var beundringsvær-

digt bestikkende). Et dybere gemyt (Hegels) tilfredsstiller den dog ikke. Spørgsmålet

rejser sig for Hegel om man overhovedet skal kalde den slags produktioner for kunst.4

Det interessante er at Hegel gør det han beskylder hollænderne for. Fanget i den

umiddelbare anskuelse af billederne frakender han dem enheden, eller overhovedet

forbindelse, med en idé om noget andet end det han umiddelbart ser. Hvad han med sit

krav til kunsten om enhed, selv i praksis bedriver, er splittelsesvirksomhed. Det er også

splittelse selve kravet om enhed beretter om. Som Peter Bürger fremhæver, gir Hegels
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begreb om kunsten som en dobbelt enhed af sanselighed og ånd (dobbelt, fordi ånden i

sig selv er bestemt som enheden af begreb og realitet) ”kun mening på baggrund af den

moderne oplevelse af fremmedgørelse.”1 Det Hegels opfattelse af hollænderne vidner om,

er ikke at han er en dårlig analytiker, men at han deler sin tids krav (ikke om men) til

åndelighed. Den skal være af en særlig beskaffenhed, den skal være følelig, gøre sig

bemærket så at sige for sig!

Det er i hvert fald hvad der er en tendens til i det 19. århundredes genrebillede,

hvad enten det er litterært eller billedkunstnerisk. Dets indhold er ikke bare et kendt

andet, billedet er ikke en simpel kliché. Den gengivne virkelighed indgår i en anet større,

ja det billedet fortæller dig - næsten rituelt - er at virkeligheden altid er større end den

du ser. Du selv og dine omgivelser er blot momenter i denne større virkelighed eller

eksempler på den. Det lader billedet dig indse. Billedernes gennemgående små formater,

begrænsningen til de små forhold, er således ikke udtryk for nogen principielt indskræn-

ket verdensopfattelse. I sin lidenhed peger genrebilledet og dets lilleverden udover sig

selv mod en ophøjet menneskelighed, der som et vandmærke helst skal genfindes i hver

detalje. Aner man i det citerede hundebillede fra At være eller ikke være, at hunden

(Hvaps) er den der senere ikke bare redder den anskudte helt på slagmarken i Slesvig,

men er redskabet hvormed trosspørgsmålet rejser sig for helten påny? Han ligger og

prøver at vænne sig til tanken om at dø. Kvinderne i hans liv passerer revy, deriblandt

hans mor. Han strejfes af sin barnetro, bare et øjeblik. Realiteten er døden i grøften. Så

kommer hunden, to øjne der ser på ham, den har ’søgt og fundet’ ham. Han, mennesket,

der var ved at give slip på alt, slægt, venner, sjæl og Gud, blir fundet af dyret, den

skabning der står lavest. Hunden omfavner ham med forbenene som var det en menne-

skelig omfavnelse, slikker ham i ansigtet, hyler, farer rundt og sætter sig så, hvorved en

figur opstår, der gentar billedet i O.T. af Hunden der stadig venter ved vågen: ”Han laae

stille, udstrakt; hans Hund sad klynkende ved hans Hoved, og klart skinnede Maanen hen

over Valpladsen, det store Blad med Døds-Hieroglypher, der gjemte Nøglen til

Spørgsmaalet: ”’At være eller ikke være!’” (170). Således findes han og blir reddet. Der

indgår forestillinger om gengæld for det gode han engang har gjort dyret i dets redning

af ham. Men teksten har allerede i en form for indre monolog reflekteret over det skete

og givet sit bud på en forståelse: ”Hunden kom til ham -! var dette kun Instinct? var

dette kun Hjernens Function, Nervernes og Blodets Bevægelse, der førte til denne

Slutning og Handling, eller var der noget Høiere, og skulde Dyret her, imellem Liv og Til-

intetgjørelse forkynde ham det?” (169). Dette indre perspektiv der etablerer en sam-

menhæng (om ikke en enhed) mellem ’det laveste’ og ’noget højere’ er det vigtigt for
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H.C. Andersen (som for Hegel) at fremhæve som kunstens adelsmærke. Han gør det

både her i dette genrebillede og i sit forsvar for sin hofgenre, eventyret, (exempelvis i

Sneedronningen), og i sin spot over Fru Gyllembourgs ’hverdagshistorie’, se f.ex.

Lygtemændene ere i Byen,... hvor mosekonen har et helt skab fuldt af poesi på flasker,

og: ”Her stod Flasken for alle Flasker; den bredte sig i det halve Skab: Flasken med

Hverdagshistorier, den var bunden til baade med Svineskind og med Blæreskind, for den

kunde ikke taale at tabe af sin Kraft.” (190). Alt efter som man vender og drejer flasken

gir den tysk blodsuppe med filosofiske fedtøjne, engelsk guvernantesuppe og fransk

cancan-suppe (lavet på haneben og spurveæg), ”men den bedste af Supperne var den

Kjøbenhavnske. Det sagde Familien.” Dvs. familjen Heiberg. Flasken for alle flasker: det

er som en definition på genrebilledet! I den udgave af det, H.C. Andersen ikke kan lide,

er det der mangler kraft. Det kan tolkes som mangel på ånd. I hvert fald er det en

mangel på noget flygtigt, der af flere grunde skal passes godt på. Eksemplerne Andersen

i øvrigt gir på hverdagshistorier uden kraft kunne desuden friste til at oversætte kraft

med smag. Hverdagshistorierne er ikke historier uden smag men undertiden uden god

smag. Sådan forsvarer man hvad man selv gør ved at angribe andre for det samme.

Klassisk.

Det gælder for den postrevolutionære generation af intellektuelle, at det sædelige

og det skønne kom til at stå hinanden nær. Det var en arv fra den prærevolutionære

oplysning man forvaltede. Et godt billede henvendte sig ifølge Diderot mere til sjælen end

synet. I Greuzes genrebilleder havde han ”en komplet afhandling om den huslige moral.”1

Det skønne opfattede Diderot som et alfabet hvormed man lærer at stave til det gode.

Det gode var målet for den æstetiske stræben. Der findes et billede af Borel (omtalt hos

Hautecœur), der hedder Det indgåede ægteskab. Billedet viser et ægteskab der indgås in

extremis mellem en døende mand og en ung kvinde, der bærer et barn i sine arme. Det

er sædelighed, in extremis, og således ikke uden forhold til usædeligheden, der som et

dydigt pikanteri indgår i den moralske appel til beskueren. Den ubændige lyst findes, det

sædelige billede medgir det. Hvad helliger hvad? Ægteskabet kærligheden? Eller den fri

kærlighed det ufri ægteskab? Ægteskabet in extremis var en figur der indgik i rækken af

figurer der havde afskeden som tema og rakte frem til afskeden i det 20. århundredes

første halvdel ved de store dampere og de store damptog. Vi genfinder figuren på tryk i

Carl Baggers Min Broders Levned (1835), hvor den danner slutoptrin og som i det

omtalte billede peger på en villighed til at gå på kompromis med det bestående og dets

krav om at børn skal være legitime for at godtages.
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Genrebilledet har i kraft at sit positive forhold til den vedtagne moral et galleri af

skikkelser der går igen i de forskelligste sammenhænge i de forskellige kunstarter overalt

i Europa. Hasenclever malede ’Blind violinspiller med sin dreng’, Waldmüller ’Fattig

Spillemand’,1 Wilhelm Müller skrev om Liremanden og Franz Schubert satte i musik i Vin-

terrejsen. H.C. Andersen skrev Kun en Spillemand og genanvendte figuren i De to

Baronesser (1. del kap.V). Han skrev om Musikant-Grethe i At være eller ikke være. Og

digtet om Spillemanden, der måtte spille op til sin elskedes bryllup - med en anden. Og

syngespillet Den anden April, hvis helt ikke kan få heltinden fordi han hverken er en

nyttig borger eller kunstner, men ’en sølle Musikant’. Og det dramatiske digt Agnete og

Havmanden (1833), hvor den sagtmodige elsker, Hemming (”Jeg er for blød som Mand”2)

er spillemand. I Skyggebilleder læser man (s.57): ”Ved Elbingerode, en lille Bjergstad,

sagde jeg Levvel til mit Reiseselskab. Tæt ved Broen, der førte over Floden, stod en Lire-

mand og spillede ’Adieu Français!’ - Et Slags Skjermbræt var opreist ved Siden af ham og

bemalet med Karikaturer, Pjerot, Harleqvin, Liniedandsere og Kunstberidere. En Flok

Bønderbørn med Bare Fødder stode og stirrede derpaa, medens Solen skinnede paa dem

og de store Bjerge langt borte; det var virkelig en Situation, hvorover man kunde skrive

en lang poetisk Afhandling, og sætte oven over: ’Natur og Kunst’.”

Tidligere i Skyggebilleder har den rejsende bemærket at kunst er det modsatte af natur

uden at være unatur, den er snarere, siger han, ”det ideale Billede af Naturen” (20).

Kunst og natur er ikke modsætninger der udelukker hinanden, i kunsten står de i et

komplementært forhold til hinanden: kunsten er ’det ideale Billede af Naturen’. Det ideale

billede betyder, som vi ser af det lille genrebillede fra Elbingerode: afbillede (gengivelse),

Det indbefatter som sådant det man i samtidens kunstlære kaldte gehalt, hvilket ikke

simpelthen er indhold men den indre sandhed, der fremgår af foreningen af ideal og

realitet.

Andersens billede er på én gang hans og naturens eget billede. Det har sig selv

som genstand: overfor naturen i skikkelse af bønderbørnene med bare fødder, solen,

floden og de store bjerge, har vi kunsten tæt ved broen i skikkelse af lirekassemanden

og hans skærmbillede. Det hele fastholdt i billedets vision. Og for så vidt forenet. Det

ideale billede er det ærligt bestræbte billede, et idealistisk billede.

Billedets pointe og afgørende argument er de enkelte deles elementære karakter:

børnenes bare fødder, deres naive stirren, solen der skinner på både dem og bjergene,

og på den anden side den fattige lirekassemusik der spiller alle stemmer på én gang,

skærmbrættet der på én gang er scene, kulisse, handling, maleri, reklamesøjle, - og
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skærmbræt. Det er ikke bare elementært, men altomfattende, universelt. Nøjagtig som

gadescenen i det privat-teater vores rejsende digter i Skyggebilleder hører om i Schnell-

posten på vej til Goslar. Scenen viser byens torv, så man som tilskuer kan øjne sit eget

hjem, ligegyldigt hvilket stykke der spilles. (jf. s.90). I øvrigt i sig selv en passe par-

tout-scene. I Skyggebilleder er det en skolemester der fortæller om dette elementære

middel til indlevelse hos tilskuerne. I Mit Livs Eventyr (I,85) er det Andersens skoleby

Slagelse der kan fryde sig over at være vis på altid at møde sig selv i teaterkunsten. -

Det elementære i kunsten har således en kunstnerisk selvironisk side, og sin alvorlige,

velmente side, der peger på det barnlige, det oprindelige, og det tilfældige og træfet, -

sammentræffet med det hele, som her.

Allerede i det nederlandske genremaleri i det 17. århundrede har vi spillemandens

figur. Von Ostade lavede f.ex. ’en blind spillemand’. Og så sent som 1862 lavede Manet

Den gamle spillemand - som citat, dvs. uden medfølelse men ikke uden reverens for en

kollega i kunsten og hans publikum, gadens. Og motivet lever endnu i det 20. århundre-

de hos malerne Picasso, Chagal, hos en fotograf som Kertész.1 Figuren var i det 19.

århundrede en social figur af lignende relevans som kunstneren på ’støtten’ i det 20.

århundredes 2. halvdel, og langt mere synlig i gadebilledet. Han spillede for penge. Og

for kontant modydelse var billederne af ham lavet. Ikke for ingenting var der opstillet

pengebøsser ved nogle af de mest bevægende genremalerier i det 19. århundrede. Med

Kun en Spillemand tematiserede H.C. Andersen ligefrem kunstens materielle grundlag.

Der var opstillet en usynlig pengebøsse ved siden af hans romans genrebillede af den

begavede spillemand, der var uden midler til at komme frem i verden.

Spillemanden er figuren lige før tiggeren. Den hyppige forekomst af tiggere i H.C.

Andersens forfatterskab er tidstypisk men kan måske også siges at være typisk for

forfatterskabets eget forhold til dele af offentligheden. Det der er karakterisk for

genrebilledets gengivelse af figuren er (hvad Lothar Brieger gør opmærksom på1) at den

selv i sine laser er renvasket og mere rører i kraft af sin øjensynlige moralske lødighed

og måde at gebærde sig på (slå øjnene ned på) end ved den situation den befinder sig i.

Den rører æstetisk. Det er specielt tilfældet hvis det drejer sig om børn, som kunsten

tidligt lærer at skyde foran sig, ligesom fattige forældre gør.

Den figur der er tiggerens modspiller er den blaserte rejsende, der netop ved synet af det

rørende barn mister sin blaserthed og blir blød om hjertet. Hvad den rejsende erkender

ved synet af det fattige barn, der ber om en skærv, er at hans rigdom er hans mobilitet,

der tillader ham at rejse videre fra den fattigdom der lænker den lille til stedet. Sådan

møder i Improvisatoren den omrejsende digter (der også for så vidt er improvisator som
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han bestandig må finde på et nyt sted at være for at finde inspiration til sine improvisa-

tioner) den blinde tiggerpige Lara i Pæstums tempelruiner. Hun blir et billede på den

antik, hvis rystelse netop består i dobbeltheden af skønhed og lasethed (eller forfald).

Den levende barnefigur er en skulptur kunstneren graver fri af dagliglivets overlejringer

og identificerer med det dilemma der marered ham selv (og hans samtid): døden eller

evigheden, - der oversat til praksis stillede ham overfor alternativet: leve livet eller give

afkald på det for kunstens skyld. I den fattige pige genså han sig selv som billede.

Hendes fattigdom var hans engang. Hendes billedskønhed var hans fortælling om sin

barndom. Forskellen mellem dem var at han var sin egen og hendes fortæller, hun alene

fortalt af ham. Ingen tilfældighed at han prøver at vende tilbage til hende og drage

hende med ind i sit liv. Han ville vise at man som digter kunne alt på én gang: leve livet

og opnå udødelighed. Frem for alt måske forvisse sig selv om sin egen rørlighed, at han

virkelig var fri af fortiden, disponerede frit over den, var i stand til at fortælle fremadret-

tet, aktivt. Det blev en tour de force.

Genrebilledet er distancens billede, længslens, bedrøvelsens billede. Det indgår i

begrundelsen for dets stereotyper. Skomageren, vaskekonen hed andre af de faste

figurer, der forklarer at H.C. Andersen var som prædisponeret til at lave genrebilleder.

Hans far var skomager, hans mor vaskekone. Selv var han både en improvisator, en

slags spillemand, en tigger, og et naturtalent - en anden stående figur i genrebilledet.

Hans eget livs eventyr konkurrerede med dem han skrev, og gled jo tit i ét med dem.

Genrebilledet er drømmebillede, det forholder sig som drømmen til virkeligheden:

udspringer af den og vil tilbage til den igen - i bevidstheden om at det blir dets død. Er

det det H.C. Andersen ser i øjnene i sit litterære testamente: Lykke-Peer - ?

Det er i hvert fald hvad han demonstrerer, i betydningen praktiserer, med sit bille-

de af den skidne by Itri i Italien. Det er i hans debutroman, 1835. Den skidne by

forvandler sig her under fortæller-blikket til billede. Dens virkelighed interesserer ikke,

det gør udelukkende dens billedlighed: ”den er saa characteristisk, den er just Noget for

en Maler.” (Improvisatoren 161), erklærer den indskudte iagttager, der er maler, og

derfor véd hvad han taler om. Det hvorved den er karakteristisk, ja selve det karakteri-

stiske for den, er dens billedlighed, der opstår ved en kombination af skidenhed,

italienskhed og afstand til dens virkelighed. Det skident italienske ligger i de ’snævre,

smudsige gader’, de grå stenaltaner, strømperne og underkjolerne til tørre på altanen, de

uregelmæssige vinduer, et oppe, et nede, store, små mellem hinanden, en pludselig høj

trappe op til en dør, hvor en gammel kone sidder med sin ten, et citrontræ med store

gule frugter ud over muren: ”ja, det kan blive et Maleri!” Det karakteristiske kontrasterer
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med det normale der- hjemme: de kultiverede gader, hvor husene står som soldater,

dvs. ret, og hvor trapper og karnapper ’beskæres’. Hvor alt m.a.o. er afmålt, regelmæs-

sigt og rent, og overvåget. Hvad der definerer genrebilledet er ikke just en modsætning

mellem natur og kultur, men mellem to kulturer, mellem ret og krumt, rent og beskidt,

ordentligt og uordentligt, bevogtet og ubevogtet. Mellem styret og tilfældigt. For så vidt

spændingen mellem dem opleves som en modsætning mellem ufrit og frit, kan den også

opleves som en modsætning (og et valg) mellem noget mere ’kultiveret’ og noget mere

’naturligt’. Men den simple modsætning mellem det hjemlige og det italienske er endnu

ikke det karakteristiske (for genrebilledet). Det har vi først i det øjeblik det der frister

med sin billedlighed (Itri) bestikker ved sin repræsentativitet, sin gennemsnitlighed. Det

skal ikke bare være italiensk ved sin modsætning til det københavnske, men ved at være

typisk italiensk. Så opstår muligheden for det karakteristiske genrebillede (en pleonas-

me) fra Italien.

Kontraprøven på at afstanden til Itri er som afstanden til et billede (nemlig uophæ-

velig) - hvis byen skal komme i betragtning som sujet for et billede, leverer romanen

selv. Hvor skidtet ikke kan holdes to skridt fra livet, men er uformidlet livsrealitet for én

af hovedpersonerne, fascinerer det ikke men vækker afsky: ”Gjennem de snevre,

smudsige Slipper førte han mig til et gammelt, forfaldent Hus; øverst oppe i Qvisten

brændte et Lys, han pegede derop. ’Der boer hun!’. udbrød jeg.” (Improvisatoren 290).

Ja, dér bor hans gamle kærlighed, som han har søgt overalt. Kærligheden fornyes bare

ikke under de omstændigheder hun er kommet i. Den går over når kæresten har ligget

fem år i en vandrende og sivet. Genrebilledet havde ikke fri adgang til virkeligheden

selvom det var et virkelighedsbillede og undertiden blev skældt ud for tøjlesløshed.

Diderot opfordrede malerne til at hente deres emner i litteraturen. Unødvendigt.

Genrebilledet vil pr. definition fortælle gode historier. Det er litterært i selve sit anlæg.

Men naturligvis kan det netop derfor gerne inspireres af litteraturens optrin: hos

Shakespeare, Cervantes, Holberg. De talrige genrebilleder af højtlæsning i familjens skød

er ikke bare kære ikoner for tidens læsekultur men for det der foregår i tidens billeder:

fortællinger fortælles, forløb berettes på tryg afstand af det der fortælles om.

Ut pictura poiesis. Inspirationen fra maleriet til litteraturen lettes af at genremaleri-

et ved sin fortællende karakter selv kommer litteraturen i møde, byder sig til som

inspirationskilde. Hvad billedet lærer litteraturen er deskription, det skærper dens

interesse for øjeblikket.

Med sine distinktioner mellem maleri og poesi henviste Lessing (i Laokoon) de bil-

dende kunster til at fremstille legemer ved siden af hinanden i rum og poesien til at lade

handlinger følge efter hinanden i tid. Genrebilledet holder ikke tingene adskilt; hvadenten

det er billedkunst eller litteratur, så er det begge dele, dvs. en kunst der ikke kan vælge



mellem rummet og tiden, uden for så vidt medierne, det naturlige sprog, tegningen,

vælger for det. Genrebilledet er simultanitet og succession på én gang og kan derved

erindre om det nyere europæiske maleris middelalderlige barndom. Set fra eftertiden

(vores nutid), hvor kunstarterne rendyrkede deres midler, er genrebilledet, litterært eller

malerisk, en kunst der ikke er kommet til sig selv. Det ville ikke være sig selv - uden den

anden. Både i litteratur og kunst vidner det om en trang til grænseoverskridelse, der ikke

bare er udtryk for ubehjælpsomhed men for hjælpsomhed overfor publikum, det unge

dannelseshungrende borgerskab, og for en vag bevidsthed om det sammensatte i den

kultur (biedermeierkulturen, spidsborgerkulturen) hvis kunst det var.

Genrebilledets tid. Biedermeier [s. 34-39]

Det hedder: ”Genren var ikke Biedermeiers sag! Tværtimod: Genremaleriet gør en ende

på Biedermeier-maleriets saglighed." Det er kunsthistorikeren Georg Himmelheber der

siger det.1 Han opfatter Biedermeier som en stil der gør sig gældende i et snævert

tidsrum fra 1815 til 1830/35, maximalt 20 år, minimalt 12-13 år, idet opløsningstenden-

ser kan iagttages allerede fra 1827/28. Den manifesterer sig i et geografisk rum, der

strækker sig fra Prag til Amsterdam og fra Wien til København: ”Intetsted viste Bieder-

meier-maleriet sig renere og sandfærdigere end i København.”2 Den omfatter alle

bildende kunster: arkitekturen, skulpturen, maleriet, møbelkunst, husgeråd, tøjmode.

Måske også musikken (exempelvis Schubert). Og litteraturen?

Stikordet er saglighed, hvortil kommer beskedenhed, klarhed, alvor, kølig objekti-

vitet, ringe dybde, fladefornemmelse, trapper ’uden mål’, reducerede former, lagdelte

strukturer, skiveskårede bygninger (Frue Kirke i København), sammensathed, en vis

dobbelthed af nærhed og distance i maleriet, en vis tilfældighed i motivvalg, dvs. en vis

interesse for det tilfældige som sådant, m.a.o. for det almindelige, borgerlige liv, inde

som ude.

Det er en stil der har udgangspunkt i den foregående empire. Den er faktisk selv en

form for neoklassicisme, ikke neoklassicismens udløb, men ”en bevidst gestaltet, ny” ud-

gave af den.3 Det er en borgerlig selvbevidst neoklassicisme.

Blandt Københavnerskolens danske og dansk-tyske og norske Biedermei-

er-kunstnere anfører Himmelheber C.F. Hansen, Thorvaldsen, Bissen, Eckersberg, J.C.

Dahl, Wilh. Bendz, Ditlev Blunck, Emilius Ditlev Bærentzen, J.L. Jensen (Blom-
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ster-Jensen), Constantin Hansen, C.A. Jensen, Christen Købke, Martinus Rørbye, Jørgen

Roed.

Den nøjagtigste litterære pendant måtte måske søges i Jylland. Netop saglighed

forekommer at være en adækvat betegnelse for det Steen Steensen Blicher laver i

1820rne. Er specielt hans noveller ikke også præget af ’beskedenhed’, ’klarhed’, ’alvor’,

’kølig objektivitet’, ’ringe dybde’? Er de ikke ’reducerede former’ (i forhold til roman og

epos)? Er der ikke tale om lagdelte strukturer, om sammensathed, en vis dobbelthed af

nær og fjern i figurtegningen? Råder tilfældigheden, ja fait divers’en ikke i virkeligheds-

udsnittet?

Blicher forsmår bare ikke af den grund genrebilledet: I den saglige redegørelse for

Morten Vinges skæbne i Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog (1824) når vi til nådig-

herrens død. Det er slut med at skyde snepper: ”’Hvor er Vaillant?’ spurgte han. - ’Han

ligger ved Kaminen’, svarte jeg. – ’Kald paa ham,’ sagde han. Hunden kom og lagde sit

Hoved paa Sengestokken. Herren klappede ham længe og saae vemodig paa ham. ’Du

har været mig en tro Svend, sagde han: Du har ikke forladt mig. Naar jeg er død, skal

Du skyde ham og begrave ham under den store Ask udenfor Kirkegaarden, men skyd

ham godt, og lad ham ikke mærke, hvad du har i sinde - lov mig det!’ – ’Ja, naadig

Herre!’ svarte jeg. – ’Han skal ikke i fremmed Være,’ sagde han, idet han sank tilbage

paa Puden...” (20. april 1713). Små fjorten dage senere kan Morten Vinge meddele

dagbogen: ”Stakkels Vaillant! da jeg tog Bøssen, sprang han saa gladelig omkring, han

vidste slet ikke, at jeg førte ham til Døden. - Nei! saadant Skud gjør jeg aldrig i mine

Dage; da jeg spændte Bøssen, og han hørte Knækket, begyndte han at logre og see sig

om, han ventede et Stykke Vildt, og tænkte mindst paa, at det gjaldt ham selv. Da

Krudtet tændte, og han krummede sig i Dødens Krampe, var det som om mit Hjerte

skulde vælte ud af mit Bryst. O! min kjære salige Herre! Det var den sidste, den tungeste

Tjeneste, jeg viste Dig.” (3. maj 1713).

Biedermeier er ikke bare som navnet foreslår en parodi på uskyld men er ægte

uskyld. Det overbeviser Himmelheber om. Spørgsmålet er blot om det er muligt at

udskille den ægte fra den påtagede (og påtvungne) uskyld. Kan genrebilledet udelukkes

fra vores forestilling om Biedermeier. Er det muligt og frugtbart at afgrænse årene 1815-

30/35 så skarpt fra de følgende?

Genrebilledet genkendes i billedkunst på anekdoten, i litteratur på at det bringer

anekdoten til standsning. Det er det der gør maleriet litterært og litteraturen malerisk.

Det rummer dermed en refleksion på tiden. I billedkunsten bringer det før og siden på

tapetet. I litteraturen nu’et på bane. Det fører kunstarterne frem til deres grænser for at

overskride dem. Det er det potentielt moderne ved genrebilledet (for så vidt det moderne

er tidsbevidsthed). Det er under alle omstændigheder det tidstypiske: sammenblandin-



gen af tiderne, af moment og forløb, af billede og litteratur, tid og sted. Den situation

genrebilledet sætter os ind i, er æstetisk karakteriseret ved at sprænge billedets rammer

eller ved at indramme (stedfæste) tiden. Det sidste er litteraturens sag, og derfor måske

har det litterære genrebillede ’det standsede liv’ og melankolien herover som et af sine

yndlingssujetter. Blichers billede af hunden der skal skydes fordi dens herre skal dø er for

så vidt prototypisk. Jævnfør i øvrigt Kaalunds fabler fra i 1840rne til tegninger af

Lundbye.1

Genrebilledet er heller ikke en fjern mulighed i 1820rnes øvrige danske litteratur,

hvor meget man end vil synes at Himmelhebers Biedermeier-karakteristik passer på den.

Hvad enten man har Poul Møller, Grundtvig, Ingemann, J.L. Heiberg, Hertz, Fru Gyllem-

bourg, Chr. Winther, Aarestrup, Bødtcher - eller den unge H.C. Andersen i tankerne,

ligger genrebilledet på spring, i deres sange, scener, noveller og digte. Hvad der viser sig

overalt er ’lokalfarven’, altså aktualiteten, øjeblikket, tidsbevidstheden. Jeg vil mene det

samme gælder billedkunsten. Købkes billede af hestevognen i bagergården på Kastellet i

København (1832, Ny Carlsberg Glyptotek) aktualiseres af forspandet. Vognen står der

ikke bare alene mellem plankeværket og muren på baggrund af voldens træer og

tagrygge. Hestene lader en situation opstå. Man kan ikke bare lade dem stå der i al

evighed. Nogen vil gribe ind og spænde dem fra eller køre bort med dem og vognen, om

ikke så længe, før eller siden.

Fremfor at afgrænse tidsrummet 1815-1830/35 fra de følgende ti-femten år, vil jeg

derfor foretrække at se årene 1815 til 1848/49 under ét.2 Biedermeier betragter jeg

mindre som en homogen stil end som en broget tidsånd, der opstår af nederlaget for den

oplyste absolutisme (ved Napoleon) i den ene ende og kampen for demokratiet i den

anden. Set fra 1815 og Wienerkongressens restituering af den autoritære absolutisme er

tiden Restaurationstid. Set fra 1848 er den i det germanske område Vormärz. Synsvink-

lerne deler tiden i to (ved julirevolutionen i 1830). Men der er grund til at anlægge begge

hele tiden. Biedermeier er tidsånden der mærker sine børn med lige dele underdanighed

og obsternasighed, det sidste gerne i form af ’skrivefrækhed’, det hele i form af et navn

som Selskabet for Trykkefrihedens rette Brug, 1835. Den varer som åndsform ved til

forudsætningerne for den er bristet og afløst af andre, dvs. til demokratiet ikke bare er

vedtaget men ført ud i livet, altså til sent i århundredet. I sit essay om Biedermeier og

                                                          
1 Om Blicher og genrebilledet se Søren Baggesens efterskrift til udvalget Himmel-
bjerget og andre noveller for Dansklærerforeningen. Kbh. 1975.
2 Som det f.ex. sker i Biedermeiers Glück und Ende. Die gestörte Idylle 1815-1848.
Ved et kollektiv. Under redaktion af Hans Ottomeyer og Ulrike Laufer. München
1987.



romantismen siger Erik Lunding, at Biedermeier er ”det aandelige hovedlandskab mellem

Oehlenschläger og Brandes, …”1

Som stil hviler Biedermeier ikke i sig selv. Dens uegentlighed er det stilistisk ny.

Biedermeier indvarsler tiden uden stil - med fri adgang til alle stilarter. Dens stil er

ikke-stilen, eller stilopløsning, eller stilblanding: historisme. Hvad Biedermeier mærker

sine produkter med er aldrig noget positivt nyt, men noget oppustet eller vigende, en

beskedenhed der også kan have karakter af småtskårenhed. Side om side præsenterer

tiden os for den pinligste stilløshed og dennes refleks i glitrende ironi - undertiden i et og

samme livsværk (eksempel: H.C. Andersen).

Biedermeier er eftertidens hånlige udtryk om den germanske småborgerkulturs

modvilje mod industrialismen og dens massebevægelser. Overfor den begyndende

vertikale mobilitet i samfundet (nedefra-op) og overfor den nye horisontale mobilitet (fra

land til by) satte Biedermeier den afsondrede idyl og sorgen over tabet af den. Tabet var

tidligt en realitet. Århundredets teknologiske symbolfigur, toget, kom ganske vist først til

Tyskland 1835 og så sent som 1847 til Danmark, men det startede i England i 1825. Og

dampmaskinen revolutionerede skibsfarten fra århundredets begyndelse. Caledonia blev

indsat på ruten København-Kiel i 1819.

At gøre Biedermeier til saglighed og se bort fra dens usaglighed er at amputere den

og se bort fra dens afmagt, dens udflugter og fortvivlede håb. Det er måske at forstå den

bagfra, fra Bauhaus’ Sachlichkeit i 1920rne og 30rne? I Biedermeiers lethed til tårer,

dens religiøse gebærder, dens hang til det overstrømmende, dens erindringsblomster,

dens miniatureportrætter, dens medaljoner, dens hårlokker, dens skyggerids, dens

afskedsbreve, dens stambøger og patos, dens æresporte og mindesmærker, dens

floskler, dens kærminder og forglemmigejer og violer, dens sommerfugle på nåle

beklages tabet af de tider der er gået tabt (og indvarsles ex contrario de ny).

H.C. Andersens politiske ideal var den oplyste absolutisme (i Napoleons eventyrlige,

handlekraftige skikkelse). Hans kritik af den uoplyste i Nattergalen og for alvor i Kej-

serens nye Klæder gør sig fri af bagudvendthedens nostalgi. Den er saglig. Og fremad-

rettet mod demokrati og nationalstat. Men i andre tekster demonstrerer han sin afhæn-

gighed af helstat og af symbiosen mellem dansk og tysk, det vil sige af kongens salvede

person. Biedermeiers blanding af fremadvendt og bagudvendt er antydet med Natterga-

lens ord til kejseren: ”jeg elsker Dit Hjerte meer end Din Krone, og dog har Kronen en

Duft af noget Helligt over sig!”

                                                          
1 Erik Lunding: ”Biedermeier og romantismen”, i Kritik nr. 7, 1968, s. 37.



Den ny stil: gevinst og omkostning.

Dødningen og Reisekammeraten

Dec. 1929 udkommer eventyret Dødningen i en samling af Digte med årstallet 1830 på

titelbladet. Det er en genfortælling af et eventyr H.C. Andersen har hørt som barn på

Fyn. I december 1835 udsender han en ny bearbejdning af det samme eventyr. Han

kalder det nu for Reisekammeraten.

I den første af Andersens versioner fortæller han for voksne, i den anden udtrykke-

ligt for børn. Skiftet i målgruppe begrunder et stilskifte. Eller rettere: den barnlige

fortællestil søger sin undskyldning i den ny målgruppe. For den ny stil svarer til en

tendens kritikken havde fastslået hos Andersen til at skrive for barnlige læsere, hvad der

var noget andet end at skrive for egentlige børn.1 For at få lov til det første gjorde han

det sidste. Men desuden svarer den ny stil bedre til eventyrets egen på én gang rituelt

båndlagte og løsslupne fantasi. Bedre end den ironisk punkterede novellestil der søger at

gøre sig gældende i første version. Det er imod børneeventyrets allestedsnærvær

(indenfor rammerne af en bredt defineret kultur) at forankre handlingen så præcist i tid

og rum som det sker i første version. Det afleder blot fra eventyrets anliggende, der nok

har noget med kristendom at gøre men ikke med skellet mellem katolicisme og prote-

stantisme. Og det er dårlig stil at raillere over at en skønånd ved nærmere øjesyn blot er

et kålhovede på spidsen af et kosteskaft når man selv som skønånd kan få både et og

andet ud af tre fjer, to svanevinger og tre ris til en røv. Altså sparer man klogeligt lidt på

ironien (gemmer den f.ex. til Nattergalen, hvor den er på sin plads). Skønånderne blir

dér til hoffolk. Ironien er der stadig, men den er mere diskret.

Det barnlige er mundtligt før alt andet. Andersen revolutionerer skriftsproget ved at

mundtliggøre det. Lad os lige minde om hvad det i praksis indebærer: en forskydning fra

abstrakt til konkret, fra begreb til verbalhandling. I Dødningen hedder det, at Johannes i

prinsessen ”troede at see det skjønne Drømmebillede der havde svævet for ham ved

hans Faders Dødsleie” (102). I Reisekammeraten lyder det tilsvarende sted: ”Prindsessen

saae jo ganske ud, som den deilige Pige med Guldkrone paa, han havde drømt om den

Nat, hans Fader var død.” (76). Det indebærer endvidere en forskydning fra underordnet

til sideordnet sætningsbygning. Forud for det citerede har vi i Dødningen: ”Men hendes

Blik havde hvilet paa Johannes, der stoed som forstenet og stirrede ud efter Prindsessen,

i hvem han troede at see...” I Reisekammeraten lyder det samme: ”Da Johannes fik

hende at see, blev han rød i sit Ansigt, som et dryppende Blod; og han kunde knap sige

et eneste Ord; Prindsessen saae jo ...”



Samtidig bemærker vi at sexualiteten gør sig mindre aktivt, mere passivt bemærket i 2.

udgave. I Dødningen ser hun på ham, og med hvilken virkning! I Reisekammeraten er

det et uspecificeret syn af hende, der gør ham rød i hovedet, og det blir han måske bare

fordi hun ligner den han så for sig da hans far døde. Ikke fordi hun rammer ham på

stedet. Det kan man i hvert fald prøve at bilde de små ind hvis de skulle spørge. I

Reisekammeraten har prinsessen ikke længere sorte øjne der kan sende pile gennem det

hårdeste hjerte. Johannes har bare sine blå øjne, der så godt svarer til hans tillidsfulde

sind. Prinsessens sorte øjne er optaget i de sorte vinger hun benytter sig af for at nå ud

til trolden om natten. Til gengæld er Johannes’ blå øjne blevet efterspurgt af trolden. Når

Johannes har gættet galt, som han jo nok vil, skal prinsessen bringe trolden Johannes’

øjne så han kan spise dem. Det korresponderer med at Den Fremmede, der bistår

Johannes og følger efter prinsessen på hendes natlige udflugter til trolden i Reisekam-

meraten er usynlig tilstede i troldens bjerg. Han står lige bag tronen. Dér ser han alt,

selv uset. Den seende der selv er uset har indsigt i tingene, her i sin modsætning: den

blinde (vilde og lidenskabelige) kærlighed, der ikke har blik for andet, end sig selv. Ja de

blå øjne er den lyse realitetsbetonede kærlighed overfor den sorte eros, det er den

seende, den hensynsfulde, og beherskede kærlighed. De blå øjne er billeder på Johannes’

manddom, på det prinsessens Medusa-blik gør dem til for at trolden kan få dem og knuse

ham.

I takt med at indsigten i kroppen øges, mindskes udsigten til den. Hvor det i Død-

ningen om prinsessen hedder: ”og de brune Lokker fløde i store, fyldige Ringe ned over

hendes Barm og den tynde, hvide Kjortel som forraadte Legemets yndige Former” (202),

må vi i Reisekammeraten nøjes med denne antydning: ”Vinden tog i hendes Kaabe, der

bredte sig ud til alle Sider, ligesom et stort Skibsseil, og Maanen skinnede igjennem

den.” (78). Dog ikke ilde.

Er der mindre af hvad Brandes endnu (hos Heine) så som det stofligt grove, er der

til gengæld mere af det immaterielt fine i anden udgaven af eventyret. Gud er med

Johannes allerede i Dødningen, men netop som den der nok skal sørge for at det der skal

ske, sker; som den der nok hjælper (196 og 206). Johannes ser Gud i naturens store

uendelighed (200). Han er natur- og eventyrloven. I Dødningen ’stoler’ man på, man

’tænker’ og ’aner’ disse ting. I Reisekammeraten ’beder’ man desuden. Det begynder

allerede ved faderens død: ”Solen skinnede deiligt paa de grønne Træer, ligesom den

vilde sige: ”Du skal ikke være saa bedrøvet Johannes! kan du see, hvor smuk blaa

Himmelen er; deroppe er nu Din Fader og beder den gode Gud, at det altid maa gaae Dig

vel!” (68). Og det fortsætter med forsikringer fra Johannes om at han nok skal være god,

                                                                                                                                                                           
1 Se C. Molbechs kritik af Skyggebilleder i Maanedsskrift for Litteratur, sjette Bind,



altid, og med at fuglene godt ved at den døde fader er oppe i himlen og har vinger, der

er meget større og smukkere end deres. Og med at Johannes da han vandrer ud i verden

en sidste gang vender sig om og ser den gamle kirke hvor han som lille barn blev døbt

og hver søndag var i kirke og sang salmer med sin gamle far. Og med at han allerede

næste dag går i kirke i det fremmede (det er nemlig søndag), synger en salme og hører

Guds ord og har fornemmelsen af at være i sin egen kirke derhjemme, hvor han er døbt

og har sunget salmer med sin far. Måske er han kommet til Nordtyskland, hvor den

luthersk-evangeliske tro jo også prædikes? Og det fortsætter med aftenbøn og taknem-

melighed mod Gud fordi han er så god mod os alle sammen og har givet os al den

dejlighed, der er i verden. Samtidig med at Gud, den gode Gud, skal udfylde sin gamle

opgave med at få alt til at gå i opfyldelse. Der lægger sig et lag af artighed over texten

(især i første halvdel), som vil den foregå med et godt exempel og pege på eventyrets

forståelsesramme. Fint eller Groft?

Prinsessen er dejlig men just ikke god. Det er det hun skal blive for at hun kan få

Johannes og han hende. Trolden er den onde og i beskrivelsen af ballet hos ham er der i

Reisekammeraten gjort alt for at øge det afskyelige ved ham og det der foregår i bjerget.

Man kan også sige det sådan, at realismen i beskrivelsen af sexualiteten er øget! Der er

over tusind gloende edderkopper i løb op og ned ad muren, blomsternes stilke er fæle

giftige slanger, blomsterne selv er ild, der står ud af munden på slangerne. Troldens

trone bæres af benrade fra heste, puderne man sidder på består af små mus, der bider

hinanden i halen. Der er et tag over tronen af spindelvæv, besat med små grønne fluer,

der kaldes ”de nydeligste smaa grønne Fluer” (79). Trolden selv har krone ”paa det

stygge Hoved”, hvad der er en afsvækkelse i forhold til ”det vanskabte, violetblaae

Ansigt” i Dødningen (204), men karakteristisk nok i retning af hvad man skal mene om

det. Musikken leveres bl.a. af store, sorte græshopper. Det var en løjerlig koncert,

hedder det. Ordet træffer Andersens egen fremstilling. Den er Hieronymus Bosch for

børn! Ude i et pædagogisk ærinde. Her var skildringen i Dødningen måske nok mere

frigjort, mere fair overfor trolden, med større forståelse for at man kan more sig hos

ham. Med mindre den afskrækkende skildring i Reisekammeraten har den modsatte

virkning af den tilsigtede på de fordomsfrie børn, der jo gerne har det med at synes: jo

værre jo bedre!
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