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Om H.C. Andersens romaner 

 

At H.C. Andersen ikke var nogen stor romanforfatter, er forlængst blevet påvist og 

næsten blevet bevist, endda af så kyndige mænd som Søren Kierkegaard og Georg 

Brandes. De havde langtfra samme syn på Andersen, men de var dog enige om at 

han som forfatter var for egocentrisk og stemningsbetonet til at kunne skrive store 

romaner, der kræver det store nøgterne overblik. Hans romaner bliver ikke 

almengyldige livsbilleder, men omskrivninger af hans eget privatliv. 

Det er rigtigt at der er meget - og også for meget - selvbiografisk stof i 

romanerne, men det ville man ikke være helt så opmærksom på, hvis ikke 

Andersens biografi i forvejen var så kendt. Andersen er jo heller ikke den eneste 

forfatter der har interesseret sig for sig selv; enhver forfatter har det som rensdyret 

i ”Sneedronningen”, der nok fortalte hele Gerdas historie, men først sin egen, for 

det syntes den var meget vigtigere. Hvor skulle man kunne tage sine 

medmenneskers problemer på sig hvis man ikke kan komme af med sine egne, - 

rensdyr og digtere har også det til fælles at de har meget at slæbe på. 

Selv om man ikke ved, hvordan den digteriske fantasivirksomhed kommer i gang, 

kan man sagtens konstatere at den, når den først er i gang, uvægerligt fører 

digteren derhen hvor hans største problemer er. Derfor kredser de moderne digtere 

om de negative sider af tilværelsen og siger deres læsere ubehageligheder, som de 

ikke ønsker at høre; til gengæld siger læserne digterne den ubehagelighed at de er 

mennesker af ond vilje fordi de kun har blik for det onde. Og så er de dog 

mennesker af god vilje og kan derfor ikke tillade sig at se bort fra det onde, men 

må bestandig angribe det. Det kan være oplevelser i deres eget liv, de ikke er 

kommet over, det gruelig meget onde de har måttet gå igennem; det kan være 

problemer i samtiden, der bliver ved at trænge sig på; det kan også være de 

”evige” problemer, som menneskene aldrig kommer over, døden f.eks. som alle 

store digtere har kæmpet Jakobskamp med, Andersen med så lykkeligt et udfald 

som ”Historien om en Moder.” 

At digte er at fortolke livet så det får mening, - netop derfor er det 

meningsløse, det gruelig meget onde, den store anstødssten for digteren. Og 

betragter man en stor digters værk under ét, vil man ofte finde at han fra værk til 

værk har formået at tage flere og flere problemer på sig og kastet lys over flere og 
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flere af tilværelsens mørke sider: fra de individuelle problemer trænger han frem til 

de sociale eller til sin tids problemer, fra dem igen til de ”evige”, som hører alle 

tidsaldre til. 

Sådan kan H.C. Andersens romaner anskues. Tilsammen er de et forsøg på at 

give en positiv tolkning af livet, det som man med et gammelt ord kunne kalde en 

teodicé. Teodicé betyder netop en positiv fortolkning af det onde. Ordet er dannet 

af filosoffen Leibniz, der i 1714 skrev sit ”Essai de Théodicée”, hvis konklusion var 

at vi, trods alt, lever i den bedste af alle verdener. Leibniz var visselig ikke blind for 

at der var megen elendighed til i denne verden, men han hævdede så logisk som 

det sømmer sig for en filosof at hvis der ikke fandtes ulykke, fandtes der heller ikke 

lykke, og han gik så vidt som til at påstå at selv om flertallet af menneskene evigt 

pintes, ville deres smerte drukne i verdensharmoniens sum af lykke. Således 

formåede nu han at forsone sig med det onde, og det gjorde stort set de tiders 

mennesker, der hvilede i en religiøs overbevisning; mange religiøse mennesker var 

jo ligefrem tilbøjelige til at betragte lidelsen som noget særlig værdifuldt. H.C. 

Andersen polemiserede mod denne opfattelse, f.eks. i ”En Historie fra Klitterne”, 

hvor det hedder: ”… det skal være saa godt at døje Ondt i Ungdommen, siger man, 

- ja, naar Alderdommen da bliver god.” 

H.C. Andersen levede og skrev i en tid, da det overleverede religiøst 

forankrede verdensbillede var ved at sprænges; den sidste store teodicé, der 

formåede at ophæve det negative i verden og gøre det til noget positivt, var Hegels 

filosofiske system. Den desillusionerende videnskabelige orientering trængte frem 

og trak den materialistiske livsanskuelse med sig, jorden mistede sin himmelske 

horisont, og det blev sværere at tro på en udlignende retfærdighed i det hinsidige. 

Samtidig faldt den jordiske uretfærdighed desto stærkere i øjnene med samfundets 

industrialisering og den skærpede modsætning mellem klasserne, mellem rig og 

fattig. Indignationen over disse forhold var en af inspirationskilderne til socialismen, 

der fik sin første udformning i 1840'erne, og også til de første egentlige sociale 

romaner, fra Dickens’ ”Oliver Twist” (1837) til Dostojevskijs debutroman ”Fattige 

folk” (1845). Skal man nævne udtryk for det samme i den danske litteratur, må det 

blive Andersens romaner. 

Men at folket så småt begyndte at tiltrække sig digternes opmærksomhed, 

skyldtes jo at det begyndte at gøre sig stærkere gældende i samfundet. Endnu var 

poesien kun for de dannede, og man bebrejdede ikke, som nu, digterne at de ikke 

skrev for folket, det var knap begyndt at læse. Der fandtes også underlødige 

forfattere dengang - Johannes Wildt var berømt som en sådan - men en egentlig 
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underholdningslitteratur fandtes endnu ikke; den er jo, så mærkeligt det end kan 

lyde, et produkt af den stigende folkeoplysning og det jævnsides dermed voksende 

publikum, - det som allerede Andersen i 1857 kunne kalde ”Hr. Massen”. Men hr. 

Massen var på vej; af hensyn til ham dannedes folkelige læseforeninger i 

København i 30’erne og 40’erne. Almanaklitteraturen, der havde sin blomstringstid 

netop i de tiår Andersen skrev, altså ca. 1830-1870, søgte at komme det nye 

publikum i møde, men det var stadig for en stor del de respektable digtere der 

skrev historier til almanakkerne, Andersen gjorde det selv. De nye læsere mente da 

også at det var den højeste visdom der stod i almanakkerne - i ”O.T.” siger en 

gammel kone meget karakteristisk om studenten der er kommet på besøg fra 

København: ”Nu er han blevet meget visere der i Staden: kan skrive en Almanak, 

om det skulde være!” Det skyldtes vel ikke et bevidst hensyn til det nye publikum, 

men snarere ændringen i hele den sociale situation at tidens romaner faktisk blev 

mere underholdende og spændende; den klassiske dannelsesroman gik af mode, en 

mere romantisk romantype, hvori heltens følelsesmæssige udvikling var 

væsentligere end hans åndsudvikling, blev dens efterfølger: eksempler er 

Hoffmanns ”Die Elixiere des Teufels” - og Andersens ”Improvisatoren.” 

Men samtidig med at den litterære dannelse trængte ud til almuen, var den 

gamle almuekultur truet. Kultur er jo ikke det samme som litteratur; at have kultur 

vil sige at hvile harmonisk i sig selv og et fællesskab af en bestemt livsanskuelse; 

udannet bliver almuen først efterhånden som dannelsen, den moderne viden, 

forstyrrer de gamle forestillinger. Da folket lærte at læse og skrive, begyndte det at 

glemme de eventyr og viser det havde kunnet udenad, - også denne proces er 

registreret i ”O.T.”: i Peer Krøblings fattige hytte blader studenten i ”...”nye, 

sørgelige Viser” – ”om det gruelige Mord –”, ”den frække Forbryder –”, ”Fanden i 

Laxegaden –,” ”Roats Fald,” og lignende Sager, som nu have fortrængt hos Bonden 

de bedre gamle Folkeviser.” 

Denne tidsbaggrund er det vigtigt at erindre sig fordi den erindrer om i hvor 

høj grad Andersens udvikling forløb parallelt med udviklingen i tiden, i hvor høj 

grad hans personlige problemer var tidsalderens mest fremtrædende. Han 

gennemløb selv denne udvikling fra rodfæstet almuekultur til moderne dannelse; 

det var grunden til at hans erfaringsområde blev større end de samtidige digteres, 

der havde fået dannelsen ind med modermælken og derfor anså Andersen for 

halvdannet, det var også grunden til at spændingerne i sindet blev større, thi at 

omplantes fra et element til et andet er forbundet med alle de kvaler, den lille 
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havfrue følte da hun kom fra havet op på land og følte det som om hun gik på 

knive. 

Andersens ”private” problem, da han brød op fra Odense og drog til 

København, var jo at han ikke kunne acceptere den plads, som samfundet havde 

bestemt ham til, - ”det ville være synd”, som han selv sagde. Netop fordi han ikke 

havde nogen selvfølgelig adkomst til den dannelse han søgte, måtte han gå gruelig 

meget ondt igennem, hvad man især kan se af det på mange måder rystende 

dokument, der hedder ”H.C. Andersen og det Collinske hus”. Men det er jo ikke 

tilfældigt at netop Andersens liv er blevet en myte, hvad et almindeligt privatliv nu 

engang ikke bliver. I ”Den grimme Ælling” skrev han denne myte, i romanerne 

skrev han sig frem til den ved at skrive sig fri af det gruelig meget onde. Men at 

skrive sig fri af det onde vil sige at finde den gode mening i det, at fortolke det som 

noget der i sidste instans var godt. 

I den første roman, ”Improvisatoren” (1835) er helten Antonios barndom rig 

på sørgelige begivenheder, men netop de fører til noget godt: ”Mit eget Liv stod 

klart for mig, jeg saae en forunderlig Ledelse og Styrelse i det Hele; selv hver 

Ulykke, hver Sorg var Overgangen til noget Bedre. Min Moders ulykkelige Død ved 

de løbske Heste, syntes jo at afskjære mig al bedre Fremtid, idet jeg stod som et 

fattigt, hjælpeløst Barn; men var det maaskee ikke den egentlige og ædlere Grund, 

der siden drev Eccelenza til at sørge for min Opdragelse, da han var den uskyldige 

Aarsag i min Ulykke...” - Den fattige dreng stiger stadig på den sociale rangstige; 

det fører til mange ydmygelser undervejs: et langt, ja ligefrem det længste kapitel i 

bogen (Anden dels kap. 9) skildrer Antonios forhold til den adelige familie, som har 

bekostet hans uddannelse og som han derfor er forpligtet til at være taknemmelig 

overfor, skønt han bestandig føler sig miskendt af den. Allerede ved bogens 

fremkomst sagde man at dette kapitel vidnede om Andersens utaknemmelighed og 

man har lige siden villet læse hans egne kvaler ud af det, skønt man dog kunne 

nøjes med at læse Antonios. Kapitlet er psykologisk på sin plads i bogen; ligesom 

Antonio nærer blandede følelser over for sine velgørere, der har ført ham ud af 

hans oprindelige miljø: taknemmelighed på den ene side, krænket stolthed på den 

anden, føler han både afsky og medlidenhed, angst og dårlig samvittighed over for 

dem han har lagt bag sig på sin vej mod samfundets top. 

Repræsentant for dem der lever på samfundets bund er den fæle Peppo, 

”kongen på den spanske trappe”, Antonios morbroder, der skulle have været hans 

opdrager efter moderens død, men som han flygtede fra. Da han siden, som elev i 

den fornemme jesuiterskole hvor hans formynder har anbragt ham, uforvarende 
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møder Peppo på den spanske trappe, bliver han grebet af panik: ”... mit Hjerte 

bankede af Skræk, af - ja hvad skal man kalde det, krænket Stolthed; jeg syntes 

mig forhaanet for alle Mennesker, der havde seet os; men kun nogle Øieblikke var 

denne Følelse herskende, da vaagnede en anden, en langt bittrere. Hvert Ord, han 

havde sagt, var jo Sandhed, jeg var jo hans Søsters eneste Barn. Jeg følte det 

Grusomme i min Opførsel, skammede mig for Gud og mig selv, det brændte mig 

som Ild i Hjertet; havde jeg nu været ene med Peppo, jeg kunne have kysset ham 

paa de hæslige Hænder og bedet om Forladelse. Jeg var rystet i mit Inderste.” 

For at købe sig fri al sin dårlige samvittighed, løber han den dag han har taget 

eksamen og som belønning fået 100 scudi af sine velgørere, hen til Peppo: ”I min 

Glæde stormede jeg op ad den spanske Trappe, kastede en blank scudo til onkel 

Peppo og fløi bort, uden at høre mere end hans ”Eccellenza, Eccellenza Antonio.” 

Antonio opnår virkelig at lægge afstand mellem Peppo og sig selv: han bliver 

til sidst gift med ingen ringere end en datter (en plejedatter ganske vist) af 

borgmesteren i Venezia, og alt ender såre godt, men slutningen er ikke det bedste i 

bogen. Et korrektiv til Antonios strålende levnedsløb, et vidnesbyrd om at det ikke 

altid går så glat her i verden, er Annunziatas skæbne, den fattige pige, der bliver en 

fejret sangerinde som alle forelsker sig i, også Antonio, men som siden synker ned i 

nød og elendighed og svigtes af alle. Også Antonio har svigtet hende, ganske vist 

som følge af en misforståelse, der bliver begyndelsen til hendes ruin. Hun kastes 

selv ud i en krise: ligesom den sociale konflikt mellem det høje og det lave raser i 

ham, spaltes hans følelser i en sanselighed, som fristerinden Santa vækker i ham, 

og en åndelig kærlighed, der gælder Flaminia, hans velgørers datterdatter, der 

meget passende går i kloster. Til slut føjer det skilte sig atter sammen: 

borgmesterens plejedatter er som Antonio oprindelig et fattigt barn, forsoner altså 

de sociale forskelle i sin skikkelse, derimod næppe kærlighedslivets forskellige 

sider, hun er lutter ånd, en drømmeskikkelse, romanens slutning er en alt for skøn, 

alt for idyllisk ønskedrøm. 

Men i bogens slutning, i den traditionelle opregning af hvordan det siden gik 

personerne, hedder det: ”Af gamle Bekjendter lever endnu Onkel Peppo, han sidder 

paa den spanske Trappe, hvor han vist i mange Aar vil sige sit ”bon giorno!”” 

Af denne formulering fremgår det ikke just at Antonio, der selv fortæller 

romanen, stadig føler sig knyttet til sin onkel; han beretter om ham som en turist 

der tilfældigvis har set ham. At romanillusionen hyppigt brydes af sådanne 

turistbemærkninger virker som tekniske ubehjælpsomheder, mens det fra 

Andersens side tydeligt nok er et forsøg på at understrege virkelighedspræget. 

 5



Bemærkningen om Peppo vidner dog først og fremmest om et forsøg på at skubbe 

det uløste problem på afstand, særlig tydeligt bliver det i romanens tredie udgave 

(1854) hvor Andersen endda har tilføjet en fodnote: ”Han levede endnu i 1846.” 

At han levede endnu i 1861 fik Andersen at mærke da han det år besøgte 

Rom. Han var da sammen med Bjørnstjerne Bjørnson, der bildte ham ind at Peppo 

var rasende over at være blevet skildret som skurk i ”Improvisatoren”; det havde 

nu i mange år væsentlig nedsat hans turistindtægter. Andersen troede at Peppo 

ville lade ham myrde og fik sit ophold i Rom fordærvet. 

Det ville man i vore dage kalde en neurotisk angst - men en sådan opstår jo 

af de uløste problemer. Uden tvivl havde Andersen under sit første besøg i Rom, 

som inspirerede ham til at skrive ”Improvisatoren”, følt væmmelse over for Peppo, 

men samtidig medlidenhed; Peppo var altså velegnet til at indgå i romanen som 

repræsentant for den fortid Antonio stadig var bundet til. Den dårlige samvittighed 

Antonio havde over at have brudt forbindelsen med ham, var Andersen selv i stand 

til at føle 25 år efter. 

Det kan da heller ikke undre at Peppo-problemet gik igen, ja blev hovedtema i 

den næste roman, ”O.T.”. (1836). 

Helten Otto Thostrup er blevet student og har et venskabsforhold til en anden 

student, Vilhelm, der karakteristisk nok er baron, og hvis søster Sophie han 

forelsker sig i.1 Men som et vidnesbyrd om at noget stiller sig i vejen for hans 

forbindelse med disse højere kredse bærer han tatoveret på skulderen bogstaverne 

OT, hvilket betyder Odense Tugthus, hvor han har tilbragt sin første barndom. Den 

såkaldte tyske Heinrich, en betler ligesom Peppo, har kradset bogstaverne, der jo 

også simpelthen er hans egne initialer, ind i hans hud. Denne tyske Heinrich render 

Otto siden bestandig på, også når han er sammen med sine adelige venner. Lidt 

                                                           
1 Det er så at sige Ottos venskabelige følelser for Vilhelm, der potenseres til 
kærlighed til hans søster Sophie: i en central scene kan Ottos fantasi ikke holde 
Vilhelm og Sophie ude fra hinanden. Denne kærlighedstrekant kan påvises i 
”Improvisatoren”, hvor Antonio ”overtager” vennen Bernardos følelser for 
Annunziata, og endnu i ”At være eller ikke være” (Niels - Julius - Esther), ligesom 
Andersens egne lidenskabelige relationer kunne antage denne trekantede form. 
Men temaet er for elementært i digtningen til at blive opfattet som et udtryk for 
den særlig ”kvindelige” komponent i Andersens eget følelsesliv. Man finder det 
hyppigt kombineret med dobbeltgænger- eller tvillingetemaet (således hos 
Shakespeare): i forelskelsessituationen ønsker og frygter jeget at give sig hen og 
skyder så at sige et nyt jeg ind som formidler og beskytter mellem det gamle jeg 
og den nye kærlighed. 
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anstrengt virker, alle disse tilfældige sammentræf, men meningen med dem er jo at 

den uforløste fortid stadig påny gør sig gældende i den fremadstræbende Otto.  

På selve baron Vilhelms gård konfronteres Otto med tjenestepigen Sidsel der 

er styg og grim og som vækker en særlig afsky hos ham og dog samtidig en art 

medlidenhed. Hun er naturligvis i ledtog med den tyske Heinrich, der på et 

tidspunkt afslører at hun, ”den skrækkeligste af dem alle” er Ottos egen søster, 

hende som han voksede op sammen med i Odense tugthus, - hvor hun blev ladt 

tilbage, mens han i tide kom ud og fik - hvad han kalder - åndsudvikling. 

Denne afsløring af hans slægtskab med det hæslige fremkalder panik i hans 

sjæl - som Antonio blev grebet af panik, da han stod over for Peppo - han føler sig 

for altid skilt fra frk. Sophie:... ”Hvorledes kunde han da siden udtale Hjertets 

Kjærlighed? Hvor dybt under hende vilde han da staae, og som en Søn af Armod og 

Skjændsel.” - Det er ikke blot klasseforskellen han føler stærkere; selve angsten, 

splittelsen i selvet er en hindring for hans hengivelse. Det hedder at kærligheden 

uddriver angsten, men det omvendte er også tilfældet. Og netop i denne kritiske 

situation – ”hans Lidelsers høieste Moment” - da han føler at han må opgive 

Sophie, kommer hendes blide søster Louise ham til hjælp. Og straks derefter giver 

Sophie rivalen, en brav, men komisk og meget fornøjeligt skildret kammerjunker, 

sit ja. Det er ikke just sandsynligt at den raffinerede Sophie skulle have noget 

synderligt til overs for den plumpe kammerjunker, men romanhandlingen er også 

her, som i ”Improvisatoren”, det ydre udtryk for heltens sjælshistorie: Sophie skal 

unddrages Otto, da Sidsel først dukker op, og gives til en af sin egen stand; det er 

der noget latterligt i, og derfor er kammerjunkeren en lidt latterlig person! 

Ottos konflikt mellem gammelt og nyt kommer til udtryk i hans bevidste 

opfattelse af de sociale problemer. Han udtaler sin sympati for borgerkongen 

Kristian II, og da baron Vilhelm siger: ”I Odense holdt sig Aristokratie og 

Demokratie længst... endnu i min Barndom, naar Adelen og de Borgerlige ved 

Kongens Fødselsfest mødtes paa Raadstueballet, dandsede vi hver for sig” - svarer 

Otto: ”Vare da de Borgerlige ikke stærke nok til at kaste den lette Adel ud af 

Vinduet!” Dette udelukker dog ikke at Ottos sympati for de lavere klasser er 

behersket: han er samtidig angst for det miljø han har lagt bag sig. - I romanens 

tredie kapitel står Otto og Vilhelm sammen og lytter til tre fattige drenge der 

synger i gården; den yngste af dem - Jonas hedder han - synger særlig smukt og 

ser også smukkest ud; ham kalder de op og Vilhelm forærer ham tøj. Vilhelm 

mener at hans stemme bør uddannes: ”Han skal være Genie” - og Otto siger: ”Det 

ryster mig saa forfærdeligt, naar jeg ser Elendighed og Genie samlet...”, han mener 
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at den lille har bedst af at blive skomager eller skræder. - De to ældre drenge, der 

er lige så fattige, tænker ingen på at give noget, for de synger falsk; så tager de 

selv fra den lille Jonas: de ”havde solgt baade de Støvler og Klæder, han fik. De 

skulde dele, paastode de.” - Og det er jo god social retfærdighed, men Andersen og 

hans helte er tilsyneladende enige om at opfatte det som ”denne himmelraabende 

Uretfærdighed.” 

Endnu en person hører hjemme i denne problemkreds: Eva, der er ”lige så 

from og uskyldig som hun er smuk,” og som siges at være søster til den lille Jonas 

med sangstemmen. Hun efterstræbes af et par galante herrer der til gengæld vil 

hjælpe hendes forældre ud af deres fattigdom - i en berømt scene viser det sig at 

de to galante herrer er far og søn, to meget ”moralske” borgere - men hun slipper 

fra det farlige København og havner ad omveje på Vilhelms gods. Hendes levned 

forløber altså parallelt med Ottos; hun er også nær ved at blive optaget i 

adelsstanden, da baronen frier til hende, men hun dør før det kommer så vidt, men 

efter at det er kommet for en dag at hun - og altså ikke den fæle Sidsel - er Ottos 

forsvundne søster. Og dermed er problemet løst såre smukt for Otto, angsten er 

uddrevet - til dels ved Vilhelms anden søsters hjælp, som han altså derefter kan 

tillade sig at elske. Og dog er problemet ikke helt løst, angsten ikke helt besejret. 

Ligesom Otto tidligere har ønsket sin søster død, før han vidste at det var Eva der 

var hans søster, udbryder han nu: ”Louise elsker mig! Jeg er saa lykkelig, at jeg 

frygter for, at der snart maa møde mig en stor Sorg, saaledes pleier det jo altid at 

skee. Var dog tydske Heinrich død! Først naar han er borte, kan jeg være 

fuldkommen rolig, fuldkommen lykkelig.”  

Det er ikke just et fromt ønske, - det giver Otto ret i hans selverkendelse: ”ja, 

der er noget Djævelsk i Mennesket!” Ikke desto mindre er ønsket opfyldt - af 

forfatteren - endnu før det udtales: han arrangerer en rask lille skibskatastrofe, 

hvor både Heinrich og Sidsel omkommer, om den sidste siges det lovlig ukærligt at 

hun drukner med et ”hæsligt Skrig”. Deus ex machina har grebet ind, den gud der 

opfylder vore forfængelige ønskedrømme; men at skibskatastrofen alligevel har en 

tragisk karakter, fremgår af at også den lille Jonas er med i ulykkesbåden, - han 

der altså alligevel ikke var Evas rigtige bror, for det var jo Otto; han som skulle 

være geni, men ikke blev det på grund af sin herkomst. Man kan sige at Andersen 

har anbragt ham i båden for at slippe for at tilføje en note om hvordan det siden gik 

ham, men det er dog ikke tilstrækkeligt. Jonas’ skæbne er det korrigerende 

modstykke til Ottos lovlig smukt arrangerede levnedsløb, en sidste påmindelse om 

at Ottos private problem nok er løst, men at det sociale problem ikke er det. Thi 
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nok er det kun sin private lykke Otto tænker på når han ønsker sin søster død og 

ønsker forbindelsen med fortiden og med samfundets bund afbrudt helt; men til 

andre tider er det medfølelsen, den sociale samvittighed der præger hans holdning: 

”- min Søster, min stakkels tilsidesatte Søster, hun som havde haft samme Ret til 

Aandsudvikling som jeg!” Men så tilføjede han: ”Jeg har jo Formue! jeg vil reise!” - 

ligesom Antonio rejste fra sin fortid og gav onkel Peppo én af sine hundrede scudi. 

I skildringen af denne undertiden lidt pinlige sociale ambivalens er Andersens 

ungdomsromaner højst realistiske: de mindreværdige i samfundet, d.v.s. de der af 

de toneangivende anses for at være mindre værd, har ikke blot de ydre hindringer 

at besejre, men også deres egen bevidsthed om at de er mindre værd, - deres 

oprindelse står mærket i deres egen krop. Den som har problemerne inde på livet 

eller endda i blodet har svært ved at nå til en klar stillingtagen. At det ikke blot 

gælder disse romaners helte, men også deres forfatter, er tydeligt nok: både i 

”Improvisatoren” og i ”O.T.” er den lykkelige slutning en ønskedrøm; forfatteren 

lader problemet stå tilbage, som i Peppos skikkelse, eller tager egenmægtigt livet 

af det, som af tyske Heinrich, Sidsel og Jonas. Den hæslige sanselige Sidsel bliver 

til den skønne æteriske Eva.2

Men det er den lille Jonas’ problem der tages op i den næste roman ”Kun en 

Spillemand” (1837). Den musikalske dreng, der i stedet for geni blev skibsdreng og 

som sådan gik under, går igen i den Christian der er hovedperson i den nye roman: 

også han bliver en overgang skibsdreng i stedet for kunstner og går også under, 

omend ikke så bogstaveligt og først i en lidt senere alder. 

”Kun en Spillemand” adskiller sig altså fra de to foregående romaner ved at 

mangle deres - lidt letkøbte - lykkelige udgang: her går ønskedrømmen ikke i 

opfyldelse. Den adskiller sig også fra dem ved at være en bevidst anklage, 

Andersen formulerer direkte dens ”idé”: ”Geniet er et Æg, der trænger til Varme, til 

Lykkens Befrugtigelse, eller det bliver et Vindæg.” Og Christian tigger alle 

mennesker, som han kommer i nærheden af og som han tiltror nogen indflydelse, 

                                                           
2 Den sociale underklasse associeres umiddelbart med det sexuelt fordægtige. Den 
moralske borger anser ”fuldstændig sexuel nydelse” (”Freud, se her s. 81) med en 
lige så moralsk borgerinde for udelukket: sin egen splittelse og mangel på evne til 
hengivelse projicerer han ud i samfundet og anser derfor underklassen for lige så 
umoralsk som han selv er i sine drømme. I sin stræben efter at blive accepteret af 
overklassen overtog Andersen dens umoralske associationer; da hans egen hidtil 
forsvundne halvsøster giver sig til kende for ham i 1842, noterer han i dagbogen: 
”Sandselighed og Fortvivlelse fyldte spottende min Tanke!” idet han - uden grund - 
frygtede at den socialt lavtstående søster var skøge! - Sidsels ”forvandling” til Eva 
er ikke en sublimering af det sexuelle, men dets moralske fortrængning. 
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om at hjælpe ham til en uddannelse, men han har ikke lykken med sig - heller ikke 

i kærligheden. Den pige han forelsker sig i, Naomi, er i alle måder hans 

modsætning: hun er rig og han er fattig, hun har det gå-på-mod han mangler - og 

netop fordi han mangler mod til at gøre sig til herre over sin egen skæbne, mister 

hun ganske interessen for ham. 

Men karakteristisk nok gør Andersen det også - og interesserer sig i stedet for 

Naomi. Romanen går i stykker, og det skyldes igen splittelsen i Andersens egen 

holdning: han ville anklage samfundet for dets ubarmhjertighed - men hans 

egentlige sympati gjaldt dog kun den der kunne klare sig, selv om samfundet ikke 

hjalp. Derfor er hans skildring af Christian snart meget sentimental, snart temmelig 

ironisk. Det passer på denne livsskildring hvad han selv siden skrev som ironisk 

epilog til historien om portnerens søn, der blev berømt arkitekt og fik grevens 

datter: ”Saa vidt bragte Georg det, og endnu meget videre, ellers havde det ikke 

været Umagen værd at fortælle om Portnerens Søn.” - Så længe Christian bevarer 

troen på sig selv, tror også Andersen på ham; da Christian giver op og kun bliver 

spillemand, giver Andersen også op. 

Det var denne bog der fik Kierkegaard til at angribe Andersen og frakende 

ham evner som romanforfatter: ”Andersen fremstiller ikke et Genie i dets Kamp, 

men snarere et Flæb, om hvilket det forsikres, at det er et Genie, og som kun har 

det tilfælles med et Genie, at det lider en Smule Gjenvordigheder, som det vel at 

mærke endda bukker under for.” 

Kierkegaard havde næppe synderlig forståelse for den art genvordigheder, 

Andersen og hans romanhelte måtte kæmpe med. Men da det jo ikke kan bestrides 

at Andersen, som var geni, ikke bukkede under som Christian, står den 

Kierkegaardske indvending ved magt. Og ti år efter kunne Andersen da også 

indirekte give ham ret: ”Jeg ville vise, at Talent er ikke Genie, og naar ogsaa 

Lykkens Solskin udebliver, da gaaer det her paa jorden til Grunde, men ikke den 

ædlere bedre Natur.” 

I mellemtiden havde Andersen skrevet ”Den grimme Ælling” og med dette 

eventyr leveret den stolte fortolkning af sine egne genvordigheder, der direkte 

modsagde moralen i ”Kun en Spillemand”: ”Det gjør ikke Noget at være født i 

Andegaarden, naar man kun har ligget i et Svaneæg.” Først da Andersen var 

kommet så vidt og altså havde fået sit eget problem på afstand, kunne han ganske 

uselvisk indigneres på deres vegne som ikke havde ligget i et svaneæg og som dog 

blev nøflet i andegården. Og året efter at han havde revideret sin opfattelse af 
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ideen i ”Kun en Spillemand”, kom så den fjerde roman, der er mere afklaret, men 

vel også mindre lidenskabelig: ”De to Baronesser” (1848). 

Den ene af bogens hovedpersoner, den gamle lidt sære baronesse, bærer 

også på en erindring fra fortiden som hun ikke er kommet over og derfor bestandig 

må vende tilbage til. Som barn, thi også hun var fattigmandsbarn, oplevede hun at 

hendes far, fæstebonden, kom på træhesten fordi han ikke kunne betale sine 

afgifter til herremanden, og da hun selv forsøgte at skubbe en sten ind under 

faderens fod, fik hun herremandens pisk at føle. Nu sidder hun selv på herresædet, 

thi ved skæbnens luner blev hun gift med herremandens søn, men hvert år på den 

dag da faderen red træhesten, tilbringer hun en stund på et ellers aflåset kammer, 

hvor hun opbevarer resterne af træhesten. På denne dag kalder hun godsets folk til 

sig og giver dem gaver, men hun er ikke mere sentimental end at hun bagefter 

lader sig tilbørligt fejre som baronesse. En ske lavet af træ fra det gamle 

torturinstrument lader hun gå i arv til det unge herskab for at de skal huske at 

”Fattigmands Barn - det er vi alle for Vorherre.” 

Den gamle baronesse er en af Andersens mest vellykkede romanpersoner. 

Det er en velkendt sag at han ellers havde sin styrke i de ironiske øjebliksbilleder af 

bipersonerne, mens de mere omstændeligt udførte portrætter af hovedpersonerne 

ikke fik samme liv. Men det gælder ikke portrættet af baronessen, måske fordi der i 

denne bog er større afstand mellem hovedperson og forfatter, det fremgår allerede 

af at de to hovedpersoner - de to baronesser - er kvinder. Sine tre første 

romanhelte skildrede Andersen overvejende indefra, baronessen ser han udefra, 

med et utrættet humoristisk blik for alle hendes charmerende særheder. Men hun 

er dog langtfra en komisk figur. Da den lille Elisabeth, der siden bliver stor og den 

anden baronesse, forvilder sig ind i det hemmelighedsfulde kammer, hvor 

træhesten står, er baronessen nær ved at prygle barnet, ligesom hun selv som barn 

fik prygl af herremanden. Thi fortidens grumhed lægger man ikke af sig blot fordi 

man har fået bedre dage, den bliver siddende i sjælen og nager, baronessen holder 

just andagt i lønkammeret for at blive den kvit, men det lykkes ikke: ”... jeg har 

følt Pidskeslaget brænde ned over min Tinding, og at jeg ikke er blevet gal, er ikke 

min Skyld. Men man skal være christelige Mennesker; jeg har gjerne villet være 

det, men vi due ikke rigtigt... Villien er ikke nok. Men nu er den Tidsregning ude...” 

Her er det tydeligt vist, som det også blev antydet i ”O.T.”, at det sociale 

problem også er et psykologisk problem: samfundet griber ind i den enkeltes sind. 

At Georg Brandes, der jo forlangte at digterne skulle sætte samfundsproblemer 

under debat, kunne bebrejde Andersen at han ikke forstod betydningen af året 
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1848, forekommer noget uretfærdigt når man betænker at ”De to Baronesser” 

udkom netop i det år. Andersen satte ganske vist ikke bevidst sin tids problemer 

under debat, men han havde dem i blodet 

Den mere personlige side af det sociale problem havde Andersen nu overskud 

og humor nok til at fremstille i et lidt (selv)ironisk lys, - i kammerjunkerens 

skikkelse. ”Han bider sig ordentlig fast herovre” - siger den unge greve hvis gods 

den klaverspillende kammerjunker besøger, thi kun på godserne finder han jo et 

publikum for sin kunst – ”man har ham ordentlig i Kost herovre! det er en af disse 

Folk, der skulle være fornemme og ere færdige at døe af Sult. Hans hele Stræben 

er gaaet ud paa at blive Kammerjunker.” - Han er villig til at tåle alle forhånelser 

fra de fine folks side; det skyldes også de unge grevers letsindighed at han ved en 

færdselsulykke brækker håndleddet, så han ikke mere kan fantasere på klaveret, 

hvad der var hans eneste adkomst til at færdes på herregårdene. Til gengæld bliver 

han så, kraftigt understøttet af den gamle baronesse, en berømt komponist! 

At netop en ulykke bliver anledning til at kammerjunkeren udvikler sit geni, er 

en bekræftelse på den fortrøstningsfulde livsfortolkning, den teodicé, som allerede 

improvisatoren formulerede: ”selv hver Ulykke, hver Sorg var Overgangen til noget 

Bedre.” Det er også ideen i ”De to Baronesser”: ”Igjennem hvert enkelt Menneskes 

Liv gaaer der i Smaat og Stort en usynlig Traad, der viser, at vi tilhører Gud.” Og 

Elisabeth - hedder det dernæst – ”følte Sandheden heraf ved at see tilbage i sit Livs 

Dage”: også hun går meget ondt igennem - på sin vej fra samfundets bund til 

samfundets top. 

H.C. Andersen følte i eget navn sandheden heraf og fortolkede sit liv i dette 

lys i sit næste store prosaarbejde, selvbiografien ”Mit Livs Eventyr” (1855). ”... Selv 

af Ondt kom Godt, af Smerte kom Glæde,” er konklusionen i denne bog, der som 

bekendt skulle sige verden hvad den havde sagt ham: ”Der er en kjærlig Gud, der 

fører Alt til det Bedste.” - Men strengt taget kunne han kun sige det i sit eget navn: 

Gud havde ledet hans liv, thi han havde haft lykken med sig. Og det er 

karakteristisk for Andersen at hans gudstro var og blev en lykketro, lige fra han 

som barn i tillid til sin lykke drog ud i det uvisse, og til han som gammel mand led 

voldsomme sjælekvaler når han ikke vandt i lykkelotteriet: det var for ham et tegn 

på at gud ikke var med ham. En udtalt religiøsitet træder da også først frem i 

Andersens værker på det tidspunkt da han selv var begyndt at have lykken med 

sig: den religiøse følelse er for ham en taknemlighedsfølelse, en følelse af at være 

accepteret af magterne, både dem i himlen og dem på jorden - og det sidste 

forklarer en del af Andersens stræben efter berømmelse, efter at blive erkendt som 
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han var. Det som Andersen kaldte lykke havde intet med borgerligt velvære at 

gøre, det var snarest et magisk begreb som det oldnordiske lykkebegreb: at have 

lykken med sig vil sige at opleve at alt hvad man foretager sig har mening, at være 

”lykkelig” vil sige helt at være sig selv. Men dette er kernen i al religiøs mystik: at i 

samme nu man helt er sig selv, er man også noget mere, det er som om man 

træder i berøring med noget, som ellers er skjult for mennesket og som det 

egentlig ikke må se, - det kan digteren føle i sin lykkelige inspiration, og det kunne 

på sin vis hovedpersonen i ”O.T.” også føle da han sagde: ”Jeg er saa lykkelig, at 

jeg frygter for, at der snart maa møde mig en stor Sorg, saaledes pleier det jo altid 

at skee.” Lykken bærer straffen i sig selv, alene fordi den ikke kan fastholdes. Det 

viste Annunziatas skæbne i ”Improvisatoren”, hvori fortælleren også kommenterer 

en kunstners triumf således: ”Den meest hædrede Sangerinde, der fremkaldtes 

atter og atter, smilende i sin Triumf, syntes jeg, som en ulykkelig Mager at kunne 

spaae en Fremtid fuld af Elendighed, jeg ønskede hende at døe i dette Skjønheds 

og Lykkes Moment, Verden vilde da græde over hende, hun ikke over Verden.”  

Lykkens kulmination og samtidig dens straf må da være at dø i sin højeste 

triumf: den guderne elsker dør ung. Og denne højeste lykke lod Andersen da 

vederfares sin sidste romanhelt Lykke-Peer (1870). I denne bog gennemspilles 

Andersens hovedtema for sidste gang: den fattige dreng når til ærens top, men var 

tidligere hovedvægten lagt på det gruelig meget onde han måtte gå igennem og 

som forhindrede ham i at være sig selv, gås der nu let hen over det, Lykke-Peer er 

sig selv fra begyndelsen til enden, Andersen er det også, fra begyndelsen til enden 

er det en helt suveræn humoristisk fortælling. 

Men det er ikke alle mennesker givet at blive lykkelig som Lykke-Peer, han 

kaldes ”den Lykkelige fremfor Millioner”. - I mellemtiden havde Andersen skrevet 

sin sidste store roman – ”Lykke-Peer” er dog snarest et langt eventyr - med den 

filosofiske titel ”At være eller ikke være” (1857), nemlig sig selv, at være eller ikke 

være lykkelig i den nævnte betydning. En række ulykkelige menneskeskæbner 

indføres i denne bog som tilsyneladende modbeviser på Andersens teodicé: at der 

er en kærlig Gud der fører alt til det bedste. Der er en taterkone med et åndssvagt 

barn, der er den sindsforstyrrede lappeskræder der bukker under i sindssyge, - og 

som et minde om den ulykkelige Christian der kun blev en spillemand optræder 

Musikant-Grethe, om hvem det siges at havde hun ”været født i andre Livsforhold, 

andetsteds, hun var maaskee, som musikalsk Geni, blevet en europæisk Storhed i 

Tonernes Verden - nu var hun kun Musikant-Grethe.” Hvordan kan tanken om en 

mening i tilværelsen opretholdes ansigt til ansigt med sådanne meningsløse 
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eksistenser? Bogens filosofiske talerør, mærkelig nok en yndig ung pige, 

grossererdatteren Esther, hævder at netop de beviser at der er en mening; det ville 

være umuligt at forsone sig med deres absurde skæbne uden at henvise til en 

højere fornuft: Gud er den der forsoner mennesket - med det absurde. Det er ikke 

tilstrækkeligt at en gammel baronesse, der selv har oplevet det absurde på sin 

krop, spiller Vorherre og rækker de fattige en hjælpende hånd, der er problemer 

der slet ikke kan løses, der er problemer der er endnu større end de sociale. 

Esthers forløsende ord lyder: 

”Vi Alle, ihvor snæver vor Levekreds i Verden er, fornemmer Disharmonien, 

ser den ulige Fordeling af Velværen, af det Godes Løn i denne Verden. Hvor 

underlig skilles Menneskene, hvor meget er ikke som spildt, som kun en Leeg! De 

har fortalt mig om Musikant-Grethe paa Heden, de bortkastede Evner der; De har 

fortalt mig om den stakkels Lappeskræder, der som et Legetøj for Tilfældigheden 

piintes og kastedes hen, hvor det at høre op er en Velsignelse! ... Regnestykket her 

gaaer kun op ved det Tal: et evigt Liv. Dette er derved for mig saa mathematisk 

vist, som to og to er fire!" 

Andersen vidste jo at denne religiøse fortolkning var truet af de nye tider og 

deres materialistiske lærdomme. Udviklingen i tiden søger han da at anskueliggøre i 

et enkelt menneskes levnedsløb: Niels Bryde er vokset op i en præstegård på 

heden og kommer til København for at læse til præst, men i begejstring for de nye 

naturvidenskabelige opdagelser bryder han af og bliver mediciner, i konflikt med 

barndomshjemmet. Han ved at citere de nye materialistiske dogmer: ”Mennesket er 

et Product af Forældre og Amme, af Art og Tid, af Luft og Veir, af Lyd og Lys, af 

Føde og Klædning!” Men det højere i os, Tanken? ”Er en Bevægelse af Stoffet! uden 

Phosfor ingen Tanke! Stoffets Bevægelse, ved Elektriciteten, forbundet med 

Nerverne, bliver Hjerne-Fornemmelse, det vi kalde Bevidsthed.” 

Sammenstødet mellem den religiøse livsfortolkning og den moderne 

naturvidenskabelige erkendelse var et kors for de religiøse tænkeres tanke. Søren 

Kierkegaard kæmpede med den i sin dagbog, hvor man kan finde følgende 

galgenhumoristiske notat: ”Med Naturvidenskaberne kan det slet ikke hjælpe at 

indlade sig. Man staaer der værgeløs og kan aldeles ikke controlere. Forskeren 

begynder straks at adsprede med sine Enkeltheder, nu skal man til Australien nu til 

Maanen, nu ned i en Hule under Jorden, nu Fanden i Vold i Røven - efter en 

Indvoldsorm; nu skal Teleskopet bruges, nu Mikroskopet: hvo Satan kan holde det 

ud!...” 
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Kierkegaard og Andersen havde den udmærkede arbejdsdeling imellem sig, at 

den ene profeterede om fremtidens rædsler, den anden om dens herligheder - ret 

fik de begge. Ligesom Andersen ikke frygtede at hr. Massen skulle ødelægge den 

gamle dannelse, men glædede sig over at også hr. Massen efterhånden blev 

dannet, troede han ikke at videnskaben var Satans værk, men at den tværtimod 

var et våben imod ham. I hans berømte dithyrambe om jernbanen i ”En Digters 

Bazar” finder man den frapperende formulering: ”Raskere kunde ikke 

Mephistopheles flyve med Faust paa sin Kappe! vi ere ved naturlige Midler i vor Tid 

lige saa stærke, som man i Middelalderen har troet, at kun Djævelen kunde være 

det! vi ere ved vor Kløgt komne paa Siden af ham, og før han selv veed det, ere vi 

ham forbi.” Ja, på jernbanen føler Andersen ligefrem at han har ”ligesom skuet Gud 

Ansigt til Ansigt,” hvad vi blaserte trafikanter vel ikke kan svinge os op til, men det 

viser hans ærlige begejstring. For ham var det en selvfølge at stræben efter 

sandhed ikke i nogen form kunne være af det onde, at konflikten mellem religion 

og videnskab, mellem følelse og tanke blot var en børnesygdom. Konflikten i 

samtiden mellem følelse og tanke kunne lignes ved den krise, som det unge 

menneske skal igennem, når det skal danne sig en selvstændig opfattelse af 

tilværelsen og bliver rasende af sin egen lærdom - og sådan skildres den netop i ”At 

være eller ikke være” i Niels Brydes skikkelse, han som i begyndelsen af bogen 

kaldes den nye Montanus, i slutningen den nye Aladdin. 

Indirekte polemiserer Andersen nemlig mod den romantiske 

menneskeopfattelse, som Oehlenschläger havde givet udtryk for i ”Aladdin”. At 

være – ”lykkelig” - var jo helt at være sig selv, men den lykkelige Aladdin var netop 

kun et halvt menneske: intellektet havde han uden for sig som sin fjende, 

Noureddin. Andersen vidste så godt som nogen at intellektet kunne være satanisk, 

han havde selv skrevet om troldspejlet, hvis splinter får mennesket til at standse 

ved hvad der er galt ved en ting. Men er intellektet blevet satanisk, er det fordi det 

er sat udenfor - ligesom den sataniske skygge i eventyret spaltede sig fri af sin 

herre, der kun havde øje for de gode gamle værdier. 

Niels Bryde helbredes for sin ungdommelige intellektualisme under sin 

deltagelse i treårskrigen og som læge under koleraepidemien, men frem for alt i sin 

kærlighed til Esther, thi først i kærligheden bliver mennesket helt sig selv og ikke 

blot tanke. At den sande følelse også rummer den sande tanke, har Andersen villet 

udtrykke ved at lægge de forløsende ord i munden på Esther. Desværre er Esther 

ikke blevet stort andet end et filosofisk talerør, skønt ordene netop skulle blive kød 

i hendes krop. Ved hendes død under koleraepidemien skulle Niels Bryde sande, at 
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døden er indgangen til det evige liv, at mennesket er mere end stof, at der er 

mening selv i den største ulykke, men denne slutning, der skulle føre Niels Bryde 

ud over ”tanken”, er blevet en ren tankekonstruktion, som det er svært at føle 

noget ved. Det er også svært at tro på Niels Brydes følelser: han kommer for let 

over Esthers død i troen på at den er til velsignelse. 

Men blev det end ved tanken, så var det dog en stor tanke der lå bag 

Andersens sidste store roman, som blev den første filosofiske roman i vor litteratur. 

J.P. Jacobsen tog dens tema op i ”Niels Lyhne”, hvis helt allerede i navnet minder 

os om Niels Bryde. 

H.C. Andersens romaner angriber lidenskabeligt problemer, som ikke havde 

stillet sig for andre danske romanforfattere i hans samtid. Deres problemløsning er 

sjældent tilfredsstillende; derfor giver den ene roman sit største problem i arv til 

den næste - og den sidste roman sit problem i arv til den næste store 

romanforfatter. 

I sine bedste eventyr forsoner H.C. Andersen sig humoristisk med tilværelsen 

- men romanerne er det bedste vidnesbyrd om hvor meget han havde at forsone 

sig med. 
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