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Forord med 
lærervejledning 
 
”Improvisatoren og svanen” er et 
kompendium om H.C. Andersens 
forfatterskab, som er udviklet af 
Bakkehusmuseet til brug i 
danskundervisningen på gymnasier, HF og 
VUC eller som baggrundsmateriale for 
dansklærere i folkeskolen. Kompendiet kan 
også læses af alle andre med interesse for 
H.C. Andersen og hans forfatterskab. 
 
H.C. Andersen kom i sin tidlige ungdom i 
Bakkehuset hos det litterært interesserede 
ægtepar Kamma og K.L. Rahbek. K.L. 
Rahbek var medvirkende til, at Andersen i 
1820’erne fik støtte til at komme på 
latinskole i Slagelse. 
 
Bakkehusmuseet har i dag en stor samling 
af H.C. Andersens originale breve og 
manuskripter, som er søgbare via 
databasen www.bakkehussamlingen.dk, og 
dette kompendiums indhold kan læses som 
et supplement til dette originale materiale. 
 
Som titlen angiver, lægges der i 
kompendiet særligt vægt på Andersens 
forfatterskab, herunder hans prosaværker: 
romaner, eventyr og rejselitteratur. 
Værkerne og forfatterskabet sættes i 
forbindelse med den litteraturhistoriske 
periode ”romantikken”. Kompendiet kan 
derfor med fordel bruges i forbindelse med 
danskundervisningens discipliner: genrer, 
forfatterskab og periodestudier.  
 
Kompendiet indledes med en kort 
beskrivelse af Andersens barndom og 
tidlige ungdom, og herefter følger en 
beskrivelse af hans forhold til ægteparret 
Rahbek samt Bakkehuset. Det biografiske 
om Andersens liv er imidlertid prioriteret 
lavere end beskrivelsen af hans 

forfatterskab, som findes i kompendiets 
sidste halvdel.  
Sidst i kompendiet findes en tidslinje over 
Andersens liv og vigtigste udgivelser, som 
kan bruges under læsningen. Kompendiet 
afsluttes med en række forslag til 
elevopgaver og konkrete spørgsmål, som 
kan bruges efter eget behov i forbindelse 
med undervisningen. 
 
Frederik og Emma Kragh’s Mindelegat 
takkes for økonomisk støtte i forbindelse 
med kompendiets udfærdigelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Forsideillustration: 
Wilhelm Marstrand: Adam 
Oehlenschläger læser op i den Stampeske 
kreds, 1842-45, (Thorvaldsens Museum). 
H.C. Andersen står bagerst i midten, 
fanget i et øjebliks næsepilleri. 

http://www.bakkehussamlingen.dk/
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På vej mod 
forfattergerningen:      
H.C. Andersens 
barndom og ungdom 
 
H.C. Andersen levede fra 1805 til 
1875. Han blev født den 2. april, kun 
tre måneder efter forældrenes 
bryllup. Faren, Hans Andersen, var 
skomager i Odense, men selvom H.C. 
Andersens barndomshjem var fattigt 
og mulighederne begrænsede, så 
beskriver han hjemmet som både 
ordentligt og rent. Andersen 
opfattede altså grundlæggende sin 
barndom som lykkelig. 
Faren interesserede sig for 
litteratur, og han vakte sønnens 
interesse for digtning og teater. Han 
læste højt for den lille Andersen af 
Ludvig Holbergs komedier, og 
Andersen så senere en opførelse af 
komedien Den politiske Kandstøber i 
Odense. Efter at have set sin første 
komedie, var han tabt for teatret: 
 

 
”(…) fra jeg så den første komedie, brændte hele 

min sjæl for denne kunst, jeg husker endnu 
hvorledes jeg hele dage ganske ene foran spejlet 

med et forklæde på skuldrene i stedet for en 
ridderkappe spillede Das Donauwaibchen og det på 

tysk skønt jeg næppe kunne 5 gloser.” 
 

(Edvard Collin, H.C. Andersen og det collinske Huus, 
1882, 29-30) 

 

 

 
Andersen blev inspireret af sin læsning, og 
han skrev selv en tragedie ved navn Abor 
og Elvire. I foråret 1819 fik H.C. Andersen 
en statistrolle i et stykke, som nogle 
skuespillere fra Det Kongelige Teater 
opførte i Odense. 
 

Faren døde i 1816, da H.C. Andersen kun 
var 11 år gammel, og dette forværrede 
hjemmets sociale og økonomiske situation. 
H.C. Andersen måtte herefter bidrage til 
husholdningen ved at arbejde på en 
klædefabrik i Odense og på Ørnstrups 
Tobaksfabrik. Arbejdet interesserede ham 
imidlertid ikke, og han begyndte at plage 
om at komme til København. Som 14-årig 
forlod han Odense umiddelbart efter sin 
konfirmation.  
H.C. Andersen havde en stærk vilje og en 
drøm om at blive noget stort. Han ville 
fjerne sig fra de lave sociale kår for at 
realisere sine kunstneriske drømme.  

 

 

Wilhelm Marstrand: Collegium Politicum. Fra Ludvig Holbergs Den Politiske 
Kandestøber, 1. Akt, 2. Scene, ca. 1850-51, (Statens Museum for Kunst). 
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H.C. Andersen og 
Bakkehuset 
 
Den unge H.C. Andersen havde ingen 
personlige bekendtskaber at trække på, da 
han ankom til København i 1819. Til 
gengæld var han ikke bange for at opsøge 
samtidens betydningsfulde kulturpersoner 
i håbet om, at de ville hjælpe ham på vej. 
Syngemesteren ved Det Kongelige Teater, 
Giuseppe Siboni, og komponisten C.E.F. 
Weyse fattede på den måde hurtigt 
interesse for Andersens flotte sangstemme, 
og Siboni begyndte at undervise ham gratis 
i sang.  
 
Efter et halvt års tid mødte Andersen 
digteren Frederik Høegh-Guldberg, som 
hjalp ham økonomisk og gav ham 
undervisning i dansk og tysk. I den 
forbindelse skrev Andersen sin første 
tragedie: Skovcapellet.  
 
H.C. Andersen kom også i kontakt med 
litteraten og forfatteren Knud Lyne Rahbek 
(1760-1830) kort efter sin ankomst til 
København i 1819. K.L. Rahbek var 

teatercensor og litterær direktør ved Det 
Kongelige Teater fra 1809 til sin død i 
1830.  
 

Rahbeks opgave som censor bestod i, at 
han læste de indsendte skuespil igennem 
og gav skuespilforfatterne svar på, om 
deres stykker kunne blive opført ved 
teatret eller ej. I 1821 blev Jonas Collin 
meddirektør ved teatret, og mens Rahbek 
varetog de litterære og teaterfaglige 

Prospekt af det tidligere Kongelige Teater på Kongens 
Nytorv, malet af H.G.F. Holm (Fattigholm), (privat eje).  

Portræt af K.L. Rahbek, malet af Christian 
Horneman, 1814. 

Bakkehuset på Frederiksberg. Kamma og K.L. Rahbek boede i 
hovedfløjen bag træet fra 1802 til deres død i henholdsvis 1829 
og 1830. H.C. Andersen besøgte hjemmet flere gange i 
1820’erne. Akvarel, malet af Viggo Dahl, 1921. 
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spørgsmål, tog Collin sig af de 
administrative og økonomiske spørgsmål.  
  
Andersen besøgte med jævne mellemrum 
en anden venlig støtte, nemlig Enkefru 
Colbiørnsen, som boede til leje om 
sommeren i Bakkehuset hos Kamma og K.L. 
Rahbek.  
I forbindelse med sine besøg hos 
Colbiørnsen begyndte Andersen også at 
færdes i ægteparret Rahbeks hjem. Kamma 
inviterede ham indenfor og lod ham læse 
op for sig i dagligstuen.  
 
Andersen har beskrevet sit møde med 
ægteparret Rahbek på følgende måde:  
 
 
 
 

 
 

”Rahbek selv talte aldrig nogensinde til mig, den 
eneste tilnærmelse var en gang i haven, hvor han 

styrede lige hen imod mig, som om han ville sige et 
par ord, men idet han var mig nær og fæstede 

øjnene på mig, vendte han pludselig om igen og gik. 
Fru Rahbek, med sin livlighed og venlige karakter, 
indlod sig derimod en del med mig. Jeg havde da 

begyndt at skrive en slags komedie og læste den for 
hende. Straks ved de første scener udbrød hun: 

”Men der er jo hele stykker deri, De har skrevet ud 
af Oehlenschläger og Ingemann!”. ”Ja, men de er 
også så dejlige!”, svarede jeg ganske uskyldig og 

læste videre.” 
 

(H.C. Andersen, Mit Livs Eventyr, 1855, 47-48) 
 

 
Ved et senere besøg hos Colbiørnsen mødte 
Andersen igen Kamma Rahbek. Kamma 
stod i Bakkehusets have, da Andersen var 
på vej op til enkefruen, og hun rakte 
Andersen en buket med roser og sagde: ”Vil 
De tage dem med op, det vil vist fornøje 
Konferentsrådinden at få dem af en digters 
hånd!” Det gjorde et stort indtryk på den 
unge forfatterspire, da Kamma kaldte ham 

Hjørnestuen i Kamma og K.L. Rahbeks hjem, som H.C. Andersen blev 
inviteret ind i. På billedet ses Kamma og K.L. Rahbek omkring arbejds- 
og spisebordet. Billedet er lavet af Christian Hetsch i 1883 – mange år 
efter Rahbekkernes død. 

Kamma Rahbeks silhuet, som er det eneste 
portræt fra hendes levetid. Silhuetten er 
klippet af Franz Liborius Schmitz i 1805. 
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for ”digter”. Andersen skrev senere, at 
Kamma var den første, som gjorde ham 
bevidst om sit digterkald:  
 

 
”(…) det var første gang, at nogen satte digternavnet 

i forbindelse med mit, det gik mig gennem blod og 
sjæl, vandet kom mig i øjnene og jeg ved, at fra dette 

øjeblik af var min tanke vakt for at skrive og digte, 
det havde før kun været mig en leg til afveksling 

med dukketeatret, nu stod det højere – nu var det 
målet.” 

 
(H.C. Andersen, Mit Livs Eventyr, 1855, 48) 

 

 
Andersen skrev en ny tragedie med titlen 
Røverne i Vissenberg, som han sendte 
anonymt ind til direktionen ved Det 
Kongelige Teater i marts 1822. 
Direktionen, hvor K.L. Rahbek sad, afviste 
stykket. Rahbek skrev i afslaget til 
Andersen, at det skyldtes ”den fuldkomne 
mangel på elementær dannelse” og ”alle 
uundværlige forkundskaber”. Andersens 
hæmsko var den mangelfulde 
skoleuddannelse i Odense. Han var ikke 

lærd, som man ellers ville forvente sig af en 
kunstner på den tid. 
 
Kort efter teaterdirektionens afslag blev 
Andersen i juni 1822 afskediget som 
korsanger ved Det Kongelige Teater. Heller 
ikke danse- og syngeskolen havde brug for 
ham længere, men Andersen opgav ikke sit 
mål. Han skrev derfor endnu en tragedie: 
Alfsol, som han læste op for provsten Carl 
Frederik Gutfeld, der var ungdomsven af 
K.L. Rahbek. Gutfeld blev begejstret for 
stykket, og Andersen fik ham til at skrive 
en fin anbefaling. Gutfeld lovede endda at 
aflevere stykket og anbefalingen personligt 
til Rahbek. 
 
Rahbek og direktionen var imidlertid ikke 
til at formilde, og endnu en gang afviste de 
en tragedie af Andersen. I afslaget skrev 
Rahbek, at stykket manglede dramatisk 
handling og karakter.  
Selvom direktionen afslog stykket, blev 
deres diskussion af Alfsol alligevel et 
vendepunkt i Andersens liv. Rahbek 

Landskab med stente 
på Møn, malet af C.W. 
Eckersberg, 1810 
(Statens Museum for 
Kunst). 
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anbefalede nemlig afslutningsvis, at man 
skulle finde økonomisk støtte, så Andersen 
kunne læse 3 år på en latinskole og 1 år ved 
universitetet. Formålet med at yde den 
unge Andersen denne støtte var, at man 
ville se, hvad han kunne drive det til på sigt. 
I september 1822 blev det endeligt 
besluttet at søge kongen, Frederik 6., om 
økonomisk støtte til Andersens 
uddannelse. I efteråret 1822 begyndte 
Andersen sine studier. 
 
 
Skoleopholdet på latinskolen i Slagelse blev 
imidlertid ikke den store succes. Andersen 
fik udmærkede karakterer, som han 
meddelte til Jonas Collin i månedlige breve, 
men han mistede efterhånden gejsten. Til 
sidst blev selv Collin opmærksom på 
Andersens utilpashed, og det blev besluttet, 
at Andersen skulle vende tilbage til 
København og afslutte sin 
studentereksamen i form af 
privatundervisning hos teologen Chr. 

Ludvig Müller. Andersen blev på den måde 
student i 1828, og hans forfatterkarriere 
tog herefter fart. 

Den romantiske periode 
 
H.C. Andersens forfatterskab folder sig ud i 
løbet af den periode, man kalder for 
”romantikken”. Romantikken er ikke kun et 
dansk fænomen, men en betegnelse for en 
europæisk strømning inden for både 
litteratur, musik, filosofi og billedkunst. I 
dansk litteraturhistorie daterer man 
romantikken til årene ca. 1800-1870. 
 
Romantikkens forfattere og digtere var 
fælles om at tage afstand fra 1700-tallets 
dyrkelse af fornuften. Det gjorde de ved at 
sætte fokus på de områder, som fornuften 

Adam Oehlenschläger var personligt ven af 
Henrich Steffens, og det var efter mødet med 
Steffens i 1802, at Oehlenschläger skrev 
digtet Guldhornene, som indgik i hans 
debutsamling Digte. Her ses de sammen i 
Søndermarken. Tegning af Carl Thomsen, 
1895. 

Portræt af Adam Oehlenschläger, tegnet 
under hans dannelsesrejse af de tyske 
kunstnere Johannes og Franz 
Riepenhausen i 1809. Oehlenschläger 
mødte de to kunstnere under sit ophold i 
Rom. 
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havde svært ved at erkende f.eks. fantasi, 
følelser, mystik, overnaturlighed, 
kærlighed og drifter.  
 
I årene 1802-1803 holdt den norsk-
danske geolog Henrich Steffens en 
forelæsningsrække på kollegiet Elers i 
København, og blandt tilhørerne var både 
videnskabsmænd og kunstnere. Steffens 
var inspireret af den tysk-romantiske 
naturfilosofi, og den præsenterede han i 
sine forelæsninger.  

 
En af de ideer, som Steffens overtog fra de 
tyske romantikere, var den såkaldte 
”organismetanke”, dvs. ideen om, at 
naturen, historien og kunsten udgør en 
harmonisk enhed. Alt levende hænger 
sammen som én stor organisme, og de 
enkelte dele påvirker hinanden gensidigt. 
Denne forestilling inspirerede ikke kun 
kunstnere, men også videnskabsmænd.  
Fysikeren H.C. Ørsted var meget optaget af 
ideen om, hvordan alting bindes sammen af 
en fælles mystisk kraft, og i 1820 opdagede 
han elektromagnetismen, dvs. 

sammenhængen mellem magnetisme og 
elektricitet. 
 
I sine forelæsninger præsenterede Henrich 
Steffens også en forestilling om, at 
kunstneren var et særligt gudsbenådet 
geni. Geniet var ifølge ham en, som havde 
fået en særlig indsigt i tilværelsens rette 
sammenhæng ved at hente inspiration i 
naturen og historien. Den indsigt kunne 
kunstneren videregive igennem poesi og 
kunst: 
 

 
”Geniet er guddommens egen stråle, der nu og da, 
glansfuld bryder ud af massen, og i klar harmoni 

samler, hvad talentet ensidig adsplitter. Til at 
bedømme et geni kan man aldrig bruge regler, som 
tiden give, thi der er intet geni, som ikke rager ud 

over sin tid, skaber en ny.” 
 

(Henrich Steffens, Indledning til philosophiske 
Forelæsninger, 1968, 141-142) 

 

 

København set fra Dosseringen, malet af Christen Købke ca. 1837, 
(Statens Museum for Kunst). Blandt guldaldertidens malere blev det 
efterhånden almindeligt at tage ud i landskabet og skildre den danske 
natur helt stedsspecifikt. Her er kontrasten mellem by og land blevet 
tydeliggjort med antydningen af hovedstaden i baggrunden. 

Portræt af fysikeren H.C. Ørsted, som var 
ungdomsven af Adam Oehlenschläger. H.C. 
Ørsted opdagede elektromagnetismen i årene 
omkring 1820. 
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Digteren Adam Oehlenschläger hørte 
Steffens’ forelæsninger, og han gik direkte 
hjem og skrev teksterne til sin 
debutsamling Digte under inspiration 
herfra.  

 

Oehlenschlägers Digte 1803 betragtes i dag 
ikke alene som hans eget gennembrud, 
men som selve romantikkens gennembrud 
i Danmark. 
 
Naturen spillede en stor rolle for 
romantikerne, og den blev ofte hyldet i 
digtning og prosa. Digterne søgte efter den 
uberørte natur, som ikke var blevet dannet 
og kultiveret af mennesket. Den fandt de 
som regel uden for byerne, og den vilde 
natur blev for dem knyttet sammen med 
menneskets oprindelse. 
 
Ud over naturen satte de romantiske 
digtere den danske historie i centrum. 
Digterne begyndte at inddrage viden om 
middelalderens og renæssances konger og 

helte i digtningen, og de henlagde deres 
skildringer til fortiden. Samtidig 
genopdagede de gamle ord og vendinger, 
som også blev en del af digtekunsten.  
Oehlenschlägers debutsamling indeholdt 
bl.a. det berømte digt, Guldhornene, hvor 
han beskriver guldhornenes historie fra 
skabelsen i bronzealderen, til de blev 
stjålet fra Det Kongelige Kunstkammer og 
omsmeltet i 1802. De oprindelige guldhorn 
var udvendigt dekoreret med en række 
symbolske tegn, som stammede fra 
bronzealderens religiøse mystik før 
kristendommens indførelse i Danmark. De 
to horn blev fundet i henholdsvis 1639 og 
1734 i Sønderjylland, hvorfra de blev bragt 
til kongens kunstkammer i København, og 
her blev de udstillet for publikum indtil 
omsmeltningen.  

 

Oehlenschläger og andre romantiske 
digtere følte, at kunsten i deres egen 
samtid havde mistet sin kontakt med 
religionen og historien om mennesket. De 
så derfor op til oldtidens kultur, hvor 
kunsten, religionen, historien og filosofien 

Illustration til en udgivelse af Adam 
Oehlenschlägers digt Guldhornene. 

Forside til Adam Oehlenschlägers 
debutsamling Digte. Værket blev 
udgivet i december måned 1802, men 
på titelbladet står der 1803. 
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virkede til stadig at fungere som ét 
samlet hele. De idealistiske romantikere 
ville derfor gerne genetablere den tabte 
enhed af religion, kunst, historie og natur 
i deres egen nutid. 
  
De romantiske digtere var ikke kun 
inspireret af historiens genstande, men 
også af den tidlige danske folkedigtning: 
folkeviser, folkeeventyr og folkesagn, som 
man begyndte at samle ind og udgive. 
Oehlenschlägers Guldhornene tilhører 
den særlige digttype, som kaldes for 
romancer, og romancens versform var 
netop inspireret af gamle folkeviser.  
 
I løbet af romantikken fik interessen for 
historien og naturen en mere national 
drejning, og kunsten blev bidragyder til 
opbygningen af en dansk national 
identitet. Derfor kalder man også dele af 
romantikken for ”nationalromantikken”. I 
digtning og prosa blev de særegne træk 
ved den danske historie, det danske 
landskab, det danske folk og det danske 
sprog hyldet.  
 
Adam Oehlenschläger skrev digtet 
Fædrelands-Sang omkring 1819 som en 
hyldest til det danske land, sprog og folk, 
og digtet blev senere udråbt som 
Danmarks nationalsang under titlen Der 
er et yndigt Land. Fædrelands-Sang 
udkom første gang i 1823 i andet bind af 
hans Samlede Digte. 
 
Igennem den romantiske digtning forsøgte 
digterne at idyllisere og skabe harmoni i 
forholdet mellem menneske og omverden, 
men omkring år 1820 begyndte der at 
opstå kritik af denne idyllisering. Frem for 
at betragte mennesket som et harmonisk, 
helt individ, begyndte nogle digtere at 
sætte fokus på det uharmoniske og 
kaotiske i mennesket. De beskrev de 
fortrængte, dæmoniske, onde eller erotiske 
sider, som man tidligere havde forsøgt at 

gemme væk. Mennesket blev altså senere i 
romantikken opfattet som et sammensat og 
splittet væsen, der rummede ukontrollable 
drifter. De fortrængte skyggesider blev 
hermed aktuelle i kunsten. Denne del af 
romantikken kaldes for ”romantismen” 
(1820-1870), og blandt romantismens 
repræsentanter finder vi H.C. Andersen. 

 
 
 

Niels Simonsen: Kirstine Svends finder guldhornet ved 
Gallehus den 20. juli 1639, 1859, (Statens Museum for Kunst). 
Efter guldalderperioden var der stadig kunstnere, der 
skildrede begivenheder fra den danske historie, som på dette 
maleri, hvor ét af de to bronzealderhorn bliver fundet. 
Historien er selvfølgelig blev fortolket frit af kunstneren, da 
der ikke findes samtidige billeder af fundet fra 1600-tallet.  



 
 11 

H.C. Andersens 
forfatterskab 
 
 
H.C. Andersens forfatterskab er generelt 
drevet af en trang til at eksperimentere og 
lege med genrer, synsvinkler og stil. Hans 
forfatterskab spænder over næsten alle 
tænkelige genrer: digte, romaner, 
fortællinger, eventyr, skuespil og 
rejsebøger. Det er imidlertid først og 
fremmest Andersens prosaværker – 
romanerne, eventyrene, fortællingerne og 
rejsebøgerne, som har fået størst betydning 
i eftertiden. 
 

 
 
 
 

Forfatterdebut 
 
 
H.C. Andersen forsøgte i foråret og 
sommeren 1822 at få udgivet sine første 
skrifter under pseudonymet Villiam 
Christian Walter. Værket hed Ungdoms-
Forsøg og bestod af tre dele: 1. Prolog, 2. 
fortællingen Gjenfærdet ved Palnatokes 
Grav og 3. tragedien Alfsol. 
I den periode, hvor han studerede ved 
latinskolen i Slagelse, havde han lovet ikke 
at skrive digte, men den 17. august 1827 
debuterede han offentligt med digtene 
Aftenen og Den rædselsfulde Time. De blev 
trykt i forfatteren J.L. Heibergs tidsskrift 
Kjøbenhavns flyvende Post under 
signaturen h--. Andersen skrev altså stadig 
ikke under sit eget navn, men under 
pseudonym. 
 
Den 2. januar 1829 udkom hans første 
roman Fodreise fra Holmens Canal til 

Tegning af H.C. Andersen som yngre, udført af 

Ernst Meyer, (Statens Museum for Kunst). 

Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, malet af 
Christen Købke i 1838, (Statens Museum for Kunst). 
Opbygningen af national bevidsthed hos befolkningen var en af de 
ideer, som lå til grund for nationalromantikken. Billedkunstnere var 
sammen med forfattere med til at definere, hvad det særligt danske 
var i landskab, sprog, traditioner og symboler.  
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Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, 
og denne gang skrev Andersen ikke under 
pseudonym, men i eget navn. 
Fodreisen handler om en ung person, som 
foretager en vandring fra det østlige 
Amager ind til Københavns centrum 
nytårsaften 1828-1829. Det spændende i 
romanen beror ikke så meget på selve den 
fysiske vandring, men på alle de indfald, 
den unge mand får undervejs. Han bliver 
besat af Satan, der fortæller ham, at han 
skal blive forfatter, og romanen handler 
derfor om hovedpersonens fantasi og hans 
sprælske ideer. Ud over den fysiske 
vandring foregår der en vandring i 
hovedpersonens indre, han vandrer nemlig 
frem imod at blive digter. Romanen 
beskriver derfor alle de veje og broer, som 
hovedpersonen må krydse i sjælelig og 
kunstnerisk forstand. Under vandringen 
lærer hovedpersonen sig selv at kende, og 
han gennemgår en dannelsesproces som 
kunstner.  

Romangenren 
 
I 1700-tallet blev romanen en populær 
genre blandt publikum i lande som 
Frankrig, England og Tyskland, og 
efterhånden blev den også betragtet som 
en seriøs genre hos de litterære kritikere. I 
Tyskland udgav forfatteren Johann 
Wolfgang von Goethe romanen Den unge 
Werthers Lidelser i 1774, og det blev en stor 
succes. Med denne roman banedes vejen 
for genrens udbredelse i resten af Europa. I 
Danmark fik romanen som genre dog først 
sit endelige gennembrud i 1830’erne.  
Romangenrens udbredelse i Danmark hang 
bl.a. sammen med det moderne samfunds 
fremvækst. I midten af 1800-tallet 
erstattedes det enevældige samfund af 
moderne demokrati, folk flyttede i stigende 
grad fra landet mod byerne, og i stedet for 
at arbejde med landbrug, blev mange af 
tilflytterne arbejdere i fabrikker og 
håndværksvirksomheder. Københavns 
volde blev nedbrudt, og byen voksede ud i 
det omgivende landskab. Mange nye 
teknologiske fremskridt så dagens lys, som 
f.eks. jernbanen, dampmaskinen og 
fotografiapparatet. Følgerne af de mange 
forandringer af samfund og hverdag var 
bl.a., at mange oplevede en følelse af 
identitetsløshed og splittelse. Disse følelser 
blev derfor ofte tematiseret i 1800-tallets 
romaner. 
 
H.C. Andersen udgav sin mest berømte 
roman Improvisatoren i 1835 og herefter 
fulgte i hurtig rækkefølge romanerne O.T. i 
1836 og Kun en Spillemand i 1837. Først 
mange år senere udgav Andersens sin 
sidste roman Lykke-Peer i 1870.  

Forside til J.L. Heibergs tidsskrift Kjøbenhavns 
flyvende Post. H.C. Andersen fik udgivet nogle af 
sine første digte og eventyret Dykker-Klokken 
under pseudonymet h - - i tidsskriftet i 1827. 
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Andersens romaner var med til at markere 
romangenrens gennembrud i Danmark, og 
Improvisatoren var en af de første 
samtidsromaner, som udkom i Danmark. 
Ligesom flere af samtidens øvrige romaner 
udsprang Andersens romaner af den 
moderne splittelse og længslen efter at 
opnå harmoni i individets indre, dvs. en 
længsel efter at forene kroppen og sjælen.  
 

 

Improvisatoren 
 
I april 1833 modtog Andersen et toårigt, 
kongeligt rejsestipendium, som gjorde ham 
i stand til at foretage en længere rejse. Han 
tog afsted til Tyskland, Frankrig, Schweiz 
og Italien, og på denne rejse hentede han 
inspiration til romanen Improvisatoren. 
Romanen påbegyndtes i Rom i december 
1833, men udkom først i 1835, da 
Andersen for længst var vendt tilbage til 
Danmark. Romanen udkom også i Tyskland 
i 1835 og i Sverige i 1838. Improvisatoren 
blev Andersens store gennembrud som 
forfatter, og i både ind- og udland fik den 
gode anmeldelser.  
 
Hovedpersonen i Improvisatoren er den 
unge Antonio, hvis udvikling vi følger fra 
barndom til voksenalder. Antonios 
udvikling kaldes i romanen for hans 
”åndelige opdragelses kamp”, og denne 
kamp er præget af forskellige kriser.  
Antonio kommer fra en fattig familie i Rom, 
men efter morens død bliver han optaget 
som plejesøn hos den fornemme Borghese-
familie, som sætter ham i en streng skole i 
Rom, for at han kan få en god uddannelse.  
Antonio er dygtig til at improvisere, dvs. 
fremføre tekster og melodier på stående 
fod uden at have øvet sig forud. Antonio 
forelsker sig i sangerinden Annunziata, 
men der opstår forviklinger mellem hende, 
ham og medbejleren Bernardo. Derfor 
flygter Antonio til Napoli.  

Under en bådtur forulykker han, og da han 
vågner, befinder han sig pludselig i Den blå 
Grotte, som er en klippegrotte ved den 
italienske ø Capri. Antonio bliver fundet i 
grotten af to redningsfolk: en gammel 
mand og den unge kvinde Lara, som er 
blind.  
Antonio vender herefter tilbage til Rom, 
hvor han forsætter studierne. Da hans 
uddannelse er slut, rejser han nordpå til 
Venedig, hvor han igen optræder som 
improvisator. Han husker igen og igen 
tilbage på oplevelserne i klippegrotten og 
den mystik, der hersker omkring hans 
forlis med båden. Mens han optræder i 
Venedig, oplever han forskellige 
drømmesyn. Blandt andet ser han den 
døende Annunziata for sig, og han forelsker 
sig i kvinden Maria, som til forveksling 
ligner den blinde Lara. Antonio frier til 
Maria, som ligger syg, og pludselig indser 
han, at Maria i virkeligheden er Lara. Han 
erkender altså nu sin tidligere fejltagelse og 
kan herefter leve et lykkeligt liv sammen 
med Lara. En af romanens pointer er, at 
Antonios kærlighed gør ham i stand til at 
forene krop og sjæl på den rette måde. 
 

Francesco Diofebi: Indkørsel til Villa Borghese i Rom, 
1838, (Thorvaldsens Museum). 
H.C. Andersen må have besøgt Borghese-familiens villa 
under en af sine rejser til Italien. Villaen og familien 
Borghese spiller nemlig en rolle i hans roman 
Improvisatoren.  
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I Improvisatoren spiller kunsten en stor 
rolle for hovedpersonens dannelse og indre 
udvikling. Når Antonio improviserer sine 
sange og numre, fortæller han i 
virkeligheden om sit eget liv, og først idet 
han fortæller om det, forstår han sig selv. 
Han bliver dermed forfatter til sit eget livs 
fortælling. 
 
Selvom der er mange genkendelige træk fra 
den virkelige verden i romanen, så er der 
tydeligvis også elementer af eventyrlig 
karakter. Det eventyrlige træder bl.a. frem i 
klippegrotten, hvor Antonio oplever et 
drømmesyn, mens han ligger besvimet hen. 
I slutningen af romanen fortæller Antonio 
følgende om scenen i Den blå Grotte:  
 

 
”Hin forunderlige strålende verden, hvor vi mødtes, 

var det uopløselige, den faste knude mellem det 
overnaturlige og virkeligheden”. 

 
(H.C. Andersen, Improvisatoren, 1943, 317) 

 

 
Det interessante ved drømme er altså, at 
virkelighed og mystik kan forenes her. 
 
De eventyrlige passager har den vigtige 
funktion i romanen, at de giver mulighed 
for, at der kan ske et skred i forhold til 
Antonios udvikling og identitet. Når han 
drømmer og dermed er uden for 
bevidsthed, kan han trænge ind i sit 
dybeste indre, hvor identitetsdannelsen 
finder sted. Han kommer altså i kontakt 
med sit indre. 
 
Improvisatoren er en dannelsesroman, 
hvilket var en af de mest populære 
romantyper i romantikken. 
Dannelsesromanen er karakteristisk ved 
kun at have én hovedperson, som 
gennemgår en udvikling i retning af større 
selverkendelse. Hovedpersonen står ved 
romanens begyndelse ofte uden for eller i 
opposition til det omgivende samfund, men 

efterhånden som dannelsen og 
selverkendelsen skrider frem, må han/hun 
acceptere at være en del af en større helhed 
dvs. samfundet, naturen, nationen, 
religionen osv. Dannelsesromanerne 
handler altså både om at finde sig selv og 
om at finde sin plads i samfundet. 
I Andersens dannelsesroman er den unge 
Antonio i konflikt med det omgivende 
samfund, fordi hans vilje og frihedstrang 
ikke kan forenes med samfundets normer. 
Han befinder sig i et mentalt kaos og har 
svært ved at finde ud af kærlighedslivet, 
fordi han er splittet mellem sit begær og sit 
ideal om den ophøjede kærlighed. Hans 
udvikling er først til ende, da han sidst i 
romanen finder afklaring på sin egen 
identitet og dermed bliver i stand til at 
elske Lara fuldt ud. 
 
  

H.C. Andersen og eventyrene 
 
Eventyrgenren dannede mode i det 
litterære liv i 1800-tallet. I 1790’erne 
forsøgte nogle tyske digtere sig inden for 
genren, og i midten af 1800-tallet 
kulminerede eventyrgenrens popularitet. 
Hvis man følger eventyrets udvikling fra 
begyndelsen af 1800-tallet til 1800-tallets 
midte, vil man opdage, at de tidlige eventyr 
ofte er mere filosofiske, mens de senere er 
mere folkelige og realistiske.  
 
Eventyret er en af de ældste litterære 
genrer, og det er i familie med genrer som 
myte, sagn og fabel. Disse fire genrer er alle 
sammen en del af den mundtlige 
fortælletradition. Fabler, myter, sagn og 
eventyr blev sjældent skrevet ned. I stedet 
blev de overleveret fra generation til 
generation igennem mundtlig beretning.   
 
Eventyrgenren blev særligt populær i 
romantikken på grund af ønsket om at 
genoplive den tidlige danske litteratur og 
folkedigtning. De romantiske forfattere 
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dyrkede i stor stil den folkelige fortællestil, 
som bl.a. kendes fra eventyrernes og 
folkevisernes verden. På samme tid blev 
barnet og barndommen et centralt emne 
for digterne, fordi de mente, at børn var 
tættere på menneskets oprindelige natur, 
end voksne. Digterne søgte efter at 
genfinde naturen og naiviteten, dvs. alt det, 
som ikke var påvirket af dannelse og 
kultur, og idealet blev derfor barnet. 
Selvom eventyrgenren oprindeligt var 
målrettet et voksent publikum, så 
bevægede genren sig i 1800-tallet i retning 
mod børnelitteraturen. På den måde fik 
eventyrene både en underholdende og en 
opdragende funktion. 
 
I 1800-tallets Danmark blev man 
opmærksom på, at samfundets ændringer, 
vandringen fra land mod by samt 

befolkningens øgede læsefærdigheder 
bevirkede, at de mundtlige 
fortælletraditioner og overleveringen af 
gamle sagn, myter og eventyr var ved at 
forsvinde. Folk læste romaner og digte 
alene i stedet for at samles og fortælle 
hinanden historierne. For at redde de 
gamle myter, sagn og eventyr fra at 
forsvinde satte man storstilede projekter i 
gang for at nedskrive og dermed redde de 
mundtlige fortællinger. Romantikkens 
interesse for folkedigtning og folkeeventyr 
var ikke kun et dansk fænomen. I Tyskland 
samlede brødrene Jacob og Wilhelm Grimm 
folkeeventyr og folkeviser ind og i Norge 
samlede Peter Chr. Asbjørnsen og Jørgen 
Moe folkeeventyr ind. I Danmark blev 
Evald Tang Kristensen og Svend H. 
Grundtvig nogle af de mest berømte 
indsamlere af folkeeventyr. Svend 
Grundtvig udgav en række danske 
folkeeventyr i værket Gamle Danske Minder 
i Folkemunde i årene 1854-1861 og senere 
fulgte hans samling af Danske Folkeæventyr.  
 
H.C. Andersens første eventyr udkom i 
samlingen Digte i 1830. Selvom samlingens 
titel indikerer noget andet, indeholder den 
eventyret Dødningen, som var en 
gendigtning af et gammelt folkeeventyr. I 
forbemærkningen til digtsamlingen skrev 
Andersen om eventyret: 
 

 
”Som barn var det min største glæde at høre 

eventyr, en stor del stå endnu ret levende i min 
erindring, og nogle af disse er kun lidet eller intet 
bekendte; jeg har her genfortalt et, og dersom jeg 

ser det optaget med bifald, vil jeg således behandle 
flere, og engang levere en cyklus af danske 

folkeeventyr.” 
 

(H.C. Andersens samlede værker. Eventyr og Historier, 
bind 1, 2003, 189) 

 
Andersens næste eventyr udkom i hæfter 
med titlen Eventyr, fortalte for Børn. Han 
havde ingen forhåbninger om, at 
eventyrene ville give ham prestige i det 

Fotografi af H.C. Andersen med tegninger af figurer 
fra Andersens eventyrfigurer i kanten. Tegningerne 
er lavet af Lorentz Frølich i 1876, (Statens Museum 
for Kunst). 
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litterære miljø, men han havde brug for 
penge, og eventyrgenren var på det 
tidspunkt en lidt ukendt niche på det 
litterære marked i Danmark. Andersen 
håbede derfor, at han med hæfterne ville 
nå ud til et bredt publikum.  
Han udgav i alt 5 eventyrhæfter i årene 
1835-1839, og i løbet af den tid gik det op 
for ham, hvor store muligheder 
eventyrgenren rummede. Selvom 
eventyrene i begyndelsen primært var 
målrettet børn, så blev de efterhånden også 
populære blandt voksne.  
 
Andersens eventyr er befolket med talende 
og følende dyr, planter og ting, der reagerer 
som mennesker, i stedet for at reagere som 

planter, dyr og ting normalt ville gøre. Ved 
at udstyre sine figurer med menneskelige 
holdninger og egenskaber, kan læserne 
meget let identificere sig med dem. 
Planternes, dyrenes og tingenes verden 
skal forstås som en spejling af menneskets 
verden og ikke mindst som en spejling af 
den sociale orden i menneskeverdenen.  
 
I Andersens univers er verden som 
udgangspunkt god, fordi den er skabt af 
Gud, men menneskerne handler af og til 
tankeløst, grusomt og ondt i denne verden, 
og derfor udsættes de svage for lidelser og 
modgang. Den lille Pige med Svovlstikkerne 
fra 1845 er et godt eksempel på, hvordan 
hovedpersonen, den fattige pige, må dø i 
kulden og mørket, mens hun kigger 
længselsfuldt ind gennem vinduet på de 
riges nytårsfest.   
 
Nogle måneder før udgivelsen af det første 
eventyrhæfte i maj 1835 skrev H.C. 
Andersen til vennen og forfatteren B.S. 
Ingemann:  
 

 
”Dernæst har jeg begyndt på nogle: ”Eventyr fortalte 
for Børn”, og jeg tror de lykkes mig. Jeg har givet et 
par af de eventyr jeg selv som lille var lykkelig ved, 

og som jeg ikke tror er kendte. Jeg har ganske 
skrevet dem således som jeg selv ville fortælle et 

barn dem.” 
 
(Brev fra H.C. Andersen til B.S. Ingemann, 1835) 
 

 
Andersen siger her noget essentielt om 
sine eventyr, nemlig at de blev skrevet på 
en måde, så børn også kunne forstå dem. 
Eventyrene var tiltænkt oplæsning, og 
derfor var de sprogligt set opbygget sådan, 
at de nærmerede sig det talte sprog, frem 
for det skrevne sprog.  
 
 
 
 
 

Illustration til H.C. Andersens 
eventyr Den lille pige med 
svovlstikkerne, udfærdiget af H.C. 
Henneberg efter Johan Thomas 
Lundbye i 1843, (Statens Museum 
for Kunst). 
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Om sin fortællestil i eventyrene skriver H.C. 
Andersen:  
 

 
”Man skulle i stilen høre fortælleren, sproget måtte 

derfor nærme sig det mundtlige foredrag; der 
fortaltes for børn, men også den ældre skulle kunne 

høre derpå.” 
 

(H.C. Andersens Eventyr og Historier, bind 2, 1863, 
418) 

 

 
Forbilledet for H.C. Andersens eventyr var 
folkeeventyrene, men hans kaldtes i stedet 
for kunsteventyr. 
 
 

 
Folkeeventyrene udspringer af den 
mundtlige fortælletradition, og de 
mundtlige fortællinger forandres og 
gendigtes ofte, når de fortælles fra mund til 
mund. Der findes derfor gerne flere 
forskellige variationer af samme 
folkevenetyr. Man kender som regel ikke 
oprindelsesåret for folkeeventyrene, dvs. 
man ved ikke, hvornår de blev fortalt første 
gang, og man kender heller ikke forfatteren 
til dem. Folkeeventyrene er typisk 
opbygget efter en enkel skabelon med 
indledningen Der var en gang… og 
afslutningen De levede lykkeligt til deres 
dages ende. Der skal som regel være en helt 
og en modstander/skurk. Helten skal 
gennemgå forskellige prøvelser, før målet 
kan nås, og det hele kan ende lykkeligt. Der 
kan optræde forskellige magiske elementer 
i folkeeventyrene, f.eks. trolde, nisser, 
hekse, feer osv., og der kan indgå talmagi. 
Tallet 3 indgår f.eks. meget ofte i 
eventyrene. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Kunsteventyrene er i modsætning til 
folkeeventyrene blevet skrevet ned fra 
begyndelsen, dvs. de knytter sig til 
skriftkulturen frem for til den mundtlige 
fortællekultur. Forfatteren og 
oprindelsesåret er kendt, og stilen kan ofte 
bære præg af forfatterens personlighed 
f.eks. en særlig personlig måde at bygge 
fortællingerne op på, eller en personlig 
sprogtone. Mange af kunsteventyrene 
følger den samme, enkle opbygning som 
folkeeventyrene, dvs. de indledes med ”Der 
var en gang…” og afsluttes med sætningen 
”De levede lykkeligt til deres dages ende”, 
men der findes også eksempler på, at 
denne regel brydes. Kunsteventyrene kan 
ofte have en mere avanceret opbygning, 
end folkeeventyrene. 
Hvor folkeeventyrene primært er 
fokuserede på handlingen alene, så betoner 
kunsteventyrene i højere grad stemninger 
og naturbeskrivelser. H.C. Andersens 
eventyr er netop karakteristiske ved de 
sceniske beskrivelser og ved brugen af 
replikker. Til gengæld er det langt fra alle 
H.C. Andersens eventyr, som indledes med 
sætningen ”Der var engang…”. Eventyret 
om Den grimme Ælling indledes f.eks. med 
sætningen ”Der var så dejligt ude på 
landet…” og eventyret om Dryaden indledes 
med ordene ”Vi reise til Udstillingen i Paris”. 
 

 
I H.C. Andersens første eventyrsamling var 
flere af eventyrerne gendigtninger af 
allerede kendte folkeeventyr, det gælder 
f.eks. Fyrtøiet, Lille Claus og Store Claus og 
Prinsessen paa Ærten, men hurtigt 
begyndte han at opfinde eventyrene fra 
bunden, det gælder bl.a. eventyret om 
Tommelise, som udkom i hans andet 
eventyrhæfte i december 1835. 
  
Mange af de helte, som optræder i 
Andersens eventyr er naive, uskyldige 
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figurer, som rummer noget barnligt og 
oprindeligt i sig. Flere af hans eventyr 
handler om tab af uskyld, og heltene er 
sjældent hverken dannede eller rige, men 
udstødte og foragtede af det øvrige 
samfund. I flere af de tidlige eventyr som 
f.eks. Den lille Havfrue, Rejsekammeraten, 
Tommelise og De vilde Svaner starter 
fortællingen med, at hovedpersonen er 
utilfreds med sin livssituation. Af 
forskellige årsager må han/hun derfor 
drage ud i verden eller til fantasiens verden 
for at finde hjem og blive lykkelig. De er 
altså alle sammen drevet af en længsel 
efter at nå et højere mål, selvom målet ikke 
altid er bevidst for dem selv. 
Dette mønster er også kendetegnende for 
det berømte eventyr om Den grimme Ælling 
fra 1843. Ællingen bliver mobbet og 
udstødt af ænderne i andegården, fordi den 
ikke ligner de andre ællinger. Den er grim 
og grå og bliver ”nøflet” af de andre. Derfor 
forlader ællingen andegården, og den må 
gå grueligt meget igennem, før den til sidst 
udvikler sig til en smuk svane. Det viser sig, 
at ællingen fra naturens side er skabt som 
en svane, men i andegården har man anset 
den for at være ælling, og derfor tror den 
selv at være det. Ællingen er en uskyldig og 
uselvisk helt, som må gennemgå en række 
prøvelser, før den endelig finder sin sande 
identitet til sidst. Den bukker ikke under i 
kampen med omgivelserne, fordi den i 
virkeligheden er i besiddelse af noget 
højere og mere ædelt i verden, som de 
andre snæversynede dyr i andegården ikke 
har sans for. Mange har tolket eventyret 
om Den grimme Ælling biografisk, dvs. som 
et udtryk for Andersens personlige kamp 
med sine omgivelser. Andersen følte sig 
ofte udstødt, som en, der ikke passede ind i 
de dannedes og overklassens normer, og 
han kæmpede med at realisere sig selv som 
kunstner, selvom kritikerne var imod ham.  
 
I 1844 gik H.C. Andersen bort fra 
titelbetegnelsen fortalte for Børn. Det 

gjorde han for at indikere over for læserne, 
at de senere eventyr i højere grad var 
henvendt til et voksent publikum. I de 
senere eventyr har figurernes handlinger 
som regel en dybereliggende betydning, 
som man skal lede efter i teksten, og 
fortælleren bruger både flertydighed og 
ironi. På den måde virker fortællestilen i 
disse eventyr mere avanceret, end i de 
tidlige eventyr.  
 
I årene omkring 1850 skete der et 
vendepunkt i H.C. Andersens eventyr. Han 
flyttede sit fokus mod den realistiske 
skildring, og dette vendepunkt krævede en 
ny betegnelse. I 1852 forlod han derfor 
betegnelsen eventyr og kaldte i stedet sine 
fortællinger for historier. Nu begyndte han 
også at låne træk fra andre genrer som 
f.eks. fabler og ammestuehistorier. 
Andersens prosaværker/romaner havde 
hele tiden haft realistiske elementer, men 
nu flyttede de realistiske træk også ind i 
historierne. Det betød, at der kom mere 
fokus på figurernes psykologi og den 
sociale kontekst. Samtidig ændrede 
historiernes slutninger karakter. Fra at 
ende lykkelige og harmoniske, så endte 
historierne i højere grad tragisk. Nogle 
gange handler slutningen om ulykkelig 
kærlighed andre gange dør hovedpersonen, 
eller heltens drømme viser sig umulige at 
indfri. De tragiske slutninger finder vi f.eks. 
i historierne Under Piletræet fra 1853, De 
røde Skoe og Pebersvendens Nathue fra 
1858. 
 
I 1858 genindførte Andersen 
eventyrbetegnelsen med udgivelsen af Nye 
Eventyr og Historier. Fortællingerne i denne 
samling kan man kalde for 
”novelleeventyr”, og herunder finder vi 
f.eks. Dynd-Kongens Datter fra 1858, 
Iisjomfruen fra 1861, Psychen fra 1862 og 
Dryaden fra 1868. Ved siden af de 
realistiske elementer optræder der nu igen 
mytisk-symbolske elementer som f.eks. 
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talende og følende dyr, nymfer osv. 
Forskellen mellem de sene novelleeventyr 
og de tidligere eventyr er, at 
novelleeventyrene betoner det mytiske i 
højere grad. I Dryaden er hovedfiguren en 
talende trænymfe, dvs. en slags kvindelig 
naturgud. Fortællingen foregår i Paris, og 
læserne hører om Verdensudstillingen, 
som fandt sted i 1867. I dette eventyr får vi 
altså præcise oplysninger om et virkeligt 
sted (Paris) og om en historisk og 
tidsmæssig placering (Verdensudstillingen 
i 1867). Placeringen af eventyret inden for 
den faktiske verdens geografi og historie er 
et brud med de traditionelle eventyrtræk.  
 
Dryaden længes efter at komme væk fra 
den smukke natur, som hun er en del af i 
fortællingens begyndelse, og hun ender 
derfor med at komme til storbyen Paris. 
Nogle af temaerne er derfor længsel, 
eksistens og hjemløshed, fordi Dryaden til 
sidst må erkende, at hun ikke er i stand til 
at være ordentligt tilstede i nuet, når hun 
hele tiden længes efter at være et andet 
sted.  
 
Mange af H.C. Andersens eventyr kredser 
netop om figurernes indre splittelse – dvs. 
splittelsen mellem drifter og fornuft, 
mellem erotik og afholdenhed, mellem 
drømme og virkelighed. Den typiske 
hovedfigur er en, som skal overvinde sin 
splittelse eller forsone sig med de sider, 
som man ellers gerne ville fortrænge. I 
nogle eventyr lykkes det for helten at finde 
forsoning, i andre ender det med, at helten 
bukker under. Det gælder f.eks. for 
eventyret Skyggen fra 1847, hvor 
hovedpersonen, den lærde mand, spaltes 
fra sin skygge ved eventyrets begyndelse. 
Den lærde mand er naiv og godtroende, og 
han kan ikke gennemskue verdens 
ondskab. Han skriver derfor kun om det 
sande, det smukke og det gode i 
tilværelsen. Skyggen forstår derimod at 
tilegne sig viden om de ting, ingen 

mennesker vil have frem i dagens lys, og 
derfor bliver han meget populær. Mandens 
litteratur er ikke så populær, fordi alle 
synes, det er kedeligt kun at høre om det 
gode, det sande og det smukke. Manden 
ender til sidst med at rejse sydpå sammen 
med Skyggen, som er blevet en holden 
person, men forholdet imellem dem er nu 
vendt rundt. Manden er blevet til skygge i 
stedet for Skyggen, og Skyggen er blevet en 
rigtig, selvstændig person. I sin kamp for 
sandheden, ender manden med at blive 
smidt i fængsel, hvor han begår selvmord, 
fordi ingen vil tro på ham. Den durkdrevne 
og manipulerende skygge opnår til 
gengæld lykken ved at blive gift med 
kongedatteren. 
 

 

Rejselitteratur 
 
H.C. Andersen rejste meget igennem hele 
sit voksne liv, og han er muligvis en af de 
mest berejste forfattere i 1800-tallet. Han 
besøgte Tyskland, Sverige, England, 
Frankrig og Italien, men også mere 
eksotiske steder som Spanien, Portugal, 

Ud over skriften og fortællekunsten var H.C. Andersen 
berømt for sine papirklip. Andersens klippede både 
for at underholde sine beundrere, men også for at give 
dem noget at tænke over. Ligesom eventyrene havde 
papirklippene derfor en dobbeltfunktion. 
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Grækenland og Tyrkiet, som på det 
tidspunkt var en del af Det Osmanniske 
Rige. Nogle af landene vendte han tilbage 
til flere gange, det gælder f.eks. Italien. 
Allerede ved den første rejse i 1831 blev 
han opmærksom på, at rejselivet var en 
vigtig del af hans livsform. På rejserne 
mødte han internationale berømtheder, 
han hentede inspiration til sine værker, og 
han kunne flygte fra sine hjemlige 
konflikter.  
Under rejserne skrev han 
rejsebeskrivelser, som blev sendt hjem og 
udgivet i diverse danske blade og aviser. 
Ud over disse rejsereportager skrev han 
flere rejseromaner: Skyggebilleder fra 
1831, En Digters Bazar fra 1842, I Sverrig 
fra 1851, I Spanien fra 1863 og Et Besøg i 
Portugal 1866, som udkom i 1868.  
 
H.C. Andersens rejsebog Skyggebilleder 
indledes med en beskrivelse af, hvad 
rejselivet betød for ham. Han skriver, at 
man ikke kun rejser for at opleve 
fremmede lande og kulturer, men også for 
at kunne fortælle andre om oplevelserne. 

Det, at kunne skrive om sine oplevelser og 
dermed bearbejde dem, var altså lige så 
vigtigt for Andersen som at opleve verden i 
sig selv. 
 
H.C. Andersen var en ”romantisk følsom 
rejsende”, dvs. en turist, som ikke alene 
portrætterer den verden, han rejser 
igennem, men også portrætterer sig selv 
undervejs. I mødet med det fremmede og 
ukendte blev Andersen bevidst om, hvad 
han selv kom fra, og hvem han var. 
 
En Digters Bazar er H.C. Andersens 
hovedværk blandt rejsebøgerne. Heri 
skildrer han sine oplevelser under en rejse 
til Italien og videre til Orienten. De mange 
indtryk fra bl.a. basarer og gadegøglere 
omsættes til en række små enkeltbilleder, 
og der er altså ikke tale om en roman med 
én lang handlingstråd. Det er snarere 
stemnings- og sanseindtryk, som er sat 
sammen på en usystematisk måde, der kan 
minde om de eksotiske basarer, Andersen 
besøgte på rejsen.
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H.C. Andersens liv og værker 
 

1805: 2. april bliver Hans Christian Andersen født i Odense. Forældrene er friskomager Hans 
Andersen (1782-1816) og Anne Marie Andersdatter (1775-1833). 
 
1819: Andersen bliver konfirmeret og drager herefter til København. 
 
1820: Frederik Høegh-Guldberg underviser Andersen i dansk og tysk, og syngemesteren 
Guiseppe Siboni underviser ham i sang. 
 
1820-1821: Andersen får undervisning i ballet ved Hofteatrets danseskole. 
 
1821: Andersen debuterer som statist i Vincenzo Galeottis ballet Nina.  
 
1822: Andersen får udgivet værket Ungdoms-Forsøg under pseudonymet Villiam Christian 
Walter. Andersen får afslag fra Det Kongelige Teater på opførelse af tragedierne Alfsol og 
Røverne i Vissenberg. Han begynder som elev på Slagelse Latinskole. 
 
1823: Andersen indleder sit mangeårige venskab med forfatteren B.S. Ingemann, som bor i 
Sorø. 
 
1826: Andersen flytter til Helsingør sammen med latinskolerektor Simon Meisling, og han 
fortsætter sin skolegang dér. 
 
1827: Andersen opgiver latinskolen i Helsingør og flytter til København for at modtage 
privatundervisning. Han får udgivet digtet Det Døende Barn i avisen Kjøbenhavnsposten. 
 
1828: Andersen bliver student og får udgivet tre digte i Scandinavisk Nytaarsgave for Aaret 
1828 under pseudonymet H--. 
 
1829: Andersen udgiver sit første prosaværk Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af 
Amager i Aarene 1828 og 1829 i eget navn. Dette værk betragtes som Andersens debutværk. 
 
1830: Andersens første digtsamling, Digte, udkommer. 
 
1831: Andersen rejser til Tyskland for første gang. Digtsamlingen Phantasier og Skizzer samt 
rejsebogen Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 
1831 udkommer. 
 
1833-1834: Andersen foretager sin første større Europarejse, hvor han besøger Tyskland, 
Frankrig, Schweiz, Italien og Østrig.  
 
1835: Romanen Improvisatoren udkommer, og hermed bliver Andersen for alvor en berømt 
forfatter. Andersens første eventyr udkommer i hæfteform under titlen Eventyr for børn. 
Eventyrhæfterne fortsætter med at udkomme under samme titel indtil 1842, hvorefter 
Andersen udelukkende kalder de små historier for eventyr. 

http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=1302
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1836: Romanen O.T. udkommer. 
 
1837: Romanen Kun en Spillemand udkommer. 
 
1838: Søren Kierkegaard debuterer med værket Af en endnu Levendes Papirer, som 
indeholder en skarp kritik af Andersens romankunst og især af værket Kun en Spillemand. 
 
1839: Billedbog uden Billeder udkommer og bliver en stor succes i Tyskland. 
 
1840: Mulatten. Originalt romantisk Drama i fem Akter samt Maurerpigen. Original Tragedie i 
fem Akter opføres på Det Kongelige Teater. 
 
1840-1841: Andersen foretager endnu en stor Europarejse, hvor han bl.a. besøger 
Grækenland og Tyrkiet.  
 
1842: Rejsebogen En Digters Bazar udkommer. 
 
1846: Andersen skriver teksten til operaen Liden Kirsten. 
 
1851: Hæftet Fædrelandske Vers og Sange under Krigen samt rejsebogen I Sverrig udkommer. 
 
1855: Andersens selvbiografi Mit Livs Eventyr udkommer. 
 
1856: Andersen ophører med at bruge betegnelsen eventyr og kalder dem i stedet for 
historier. 
 
1862-1863: Større rejse, hvor Andersen bl.a. besøger Spanien og Marokko. 
 
1863: Rejsebogen I Spanien udkommer. 
 
1866: Europarejse, hvor Andersen bl.a. genser Spanien og besøger Portugal.  
 
1868: Rejsebogen Et Besøg i Portugal 1866 udkommer. 
 
1870: Andersens sidste roman Lykke-Peer udkommer. 
 
1875: H.C. Andersen dør. 

 
 

 

 

 

http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=614
http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=1307
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Forslag til opgaver  
 

1. Analyser og sammenlign H.C. Andersens to eventyr: ”Den lille Havfrue” (1837) og 
”Dryaden” (1868). 

 
 Hvad handler de to eventyr om? 
 Hvilken udvikling og forvandling gennemgår hovedpersonerne (havfruen kontra 

dryaden)? 
 Er der magi eller symbolik involveret i de to eventyr (på hvilken måde)? 
 Hvordan ender de to eventyr – negativt eller positivt? 
 Hvad betyder det, at Andersen ikke slutter ”Den lille Havfrue” med havfruens 

opløsning i skummet, men tilføjer en ekstra del om luftens søstre og sjælens 
udødelighed? 

 Hvad er moralen i de to eventyr? 
 Tid og sted: Hvor finder de to eventyr sted? Hvornår foregår de to historier, og hvilken 

rolle spiller den virkelige (historiske) tid for de to eventyr? 
 Hvordan opfattes moderniteten/det moderne liv i ”Dryaden”? 
 Hvilken målgruppe er de to eventyr skrevet til? 
 Hvad er forskellen mellem de to tekster, hvis man tænker på eventyret som genre? 
 Find træk fra romantikken/romantismen i de to tekster? 

 
 

2. Analyser og sammenlign H.C. Andersen eventyr ”Den lille Havfrue” (1837) og B.S. 
Ingemanns eventyr ”Helias og Beatricia” (1816) 

 
 Hvad handler de to eventyr om – hvilke forskelle og ligheder er der mellem teksterne? 
 Hvilke overnaturlige elementer optræder i de to eventyr – og hvilken betydning har 

de? 
 Hvilke disharmonier eller dæmonier kan I finde i hovedpersonernes indre i begge 

eventyr?  
 Er ”Helias og Beatricia” et rigtigt eventyr, hvis man analyserer teksten genremæssigt? 
 Hvilken målgruppe er de to eventyr skrevet til? 
 Find træk fra romantikken/romantismen i de to tekster? 

 
 

3. Analyser og kunstnerrollen og udviklingstanken i H.C. Andersens roman 
”Improvisatoren” (1835) 
 

 Hvordan beskrives hovedpersonen Antonio, og hvilken udvikling gennemgår han? 
 Hvilke sociale miljøer færdes Antonio i, og hvilken rolle betyder miljøskildringen for 

romanens handling? 
 Se på romanens komposition – hvordan hænger komposition og hovedpersonens indre 

udvikling sammen? 
 Hvilken rolle spiller kærligheden og seksualiteten for hovedpersonen (se på 

beskrivelsen af og hans forhold til de tre forskellige kvindelige bipersoner: Lara, Maria 
og Annunziata)? 
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 Hvad betyder Antonios oplevelse i Den blå Grotte ud for øen Capri? 
 Hvordan tematiseres kunstnerrollen i Improvisatoren? 
 Hvilke forskelle/ligheder er der mellem H.C. Andersen og Antonio? 
 Hvilke romantiske træk findes der i romanen? 
 Hvad betydet det, at romanen kaldes en udviklings- og dannelsesroman? 


