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från så vitt skilda historiska förutsättningar. Men dessa kritiska anmärkningar kan förstås 
inte ett ögonblick rubba helhetsintrycket: N iels Thulstrup har skrivit en av Kierke- 
gaardforskningens bästa och viktigaste böcker.

Thure Stenström

H. TOPS0 E-JENSEN : H. C. Andersen og andre Studier. Udgivet som Festskrift i An
ledning af Forfatterens Halvfjerdsaarsdag 15. December 1966. Odense 1966. (436 s.)

NlELS KOFOED: Studier i H. C. Andersens Eortcellekunst. Disputats, Aarhus Universi
tet. Munksgaard. Kbhvn 1966. (344 s.)

A r n e  D u v e : Sym bolikken i H . C. Andersens Eventyr. Psychopress. Oslo 1967. (384 s.)

Andersen und kein Ende. Ingen kan hasvde, at H. C. Andersen er blevet negligeret 
af litteraturforskningen. Det er karakteristisk for de nye Andersenbpger, som her skal 
prassenteres, at alle tre forfattere har fundet det påkrasvet at forudskikke en bemaerk- 
ning om, at meget er gjort fpr dem, men at opgaver altså stadig har syntes dem at 
trasnge sig på.

Ingen har bidraget mere til Andersenforskningen end Dr. Topspe-Jensen: som ud- 
giver af store dele af digterens korrespondance, i store arbejder, hvoriblandt en dispu
tats, om selvbiografiske vasrker, som tilsynsfprende ved tekstudgivelser, som konsulent 
for andre forskere gennem en menneskealder, det vidner mange bibliografier om, og 
endelig i en lang raskke mindre afhandlinger om enkelte problemer. Disse sidste findes 
spredt i en lang raekke forskelligartede publikationer, festskrifter og tidsskrifter, hvor 
de ofte har risikeret at blive gemt lidt af vejen. Det er derfor med taknemlighed, man 
nu ser mange af de vassentligste bidrag samlet i det smukke festskrift, som venner og 
arbejdskolleger tog initiativet til i förbindelse med forfatterens halvfjerdsårsdag i 1966.

Topspe-Jensen hprer som litteraturhistoriker til den gamle skole, hvor sammen- 
hasngen mellem liv og digt stadig understreges. En motivering for sin approach finder 
Topspe-Jensen i Andersens opfattelse af, at hans liv var den bedste kommentar til 
vasrket. De 14 studier her giver ikke Andersens egen utrasttelige syslen med livseventyret 
noget efter. Man imponeres af den sikre beherskelse af det mangeartede materiale i dag- 
bpger og breve. Den positivistiske eksakthed lyser på hver side, det vrimler med navne 
og datoer. Også den, der ikke primaert er personalhistorisk orienteret, har stort udbytte 
af meget i bogen, fx. udredningen af forholdet til den wienske liederposse i studien om 
eventyrkomedien Ole Lukpie (1935) eller Tante Tandpinestudien (1956), der i be- 
skrivelsen af dette meget personlige eventyrs besvaerlige fpdsel virkelig åbner et blik 
ind i digterens vasrksted. —  Men ofte må man spprge sig, om da virkelig alt, der har 
med Andersen at skaffe, kan gpre krav på interesse, fx. at digteren forasrede et af sine 
vaerker til laege N . C. Marcus i Altona, »der i Sommeren 1868 havde behandlet Andersens 
syge Ben, som denne havde stpdt paa en Traekuffert i Ems,» (s. 102). Der er meget på 
denne linje i bogen, og når Topspe-Jensen i en polemik i sine forbemaerkninger (s. 8) 
mod biografismens modstandere haevder, at Andersen selv ubetinget ville svare ja til et 
spprgsmål om rimeligheden af at ofre en menneskealder på detailstudier af hans vita, 
så må man indvende, at forskningsobjektets pnsker om sine udtolkeres arbejdsform ikke 
kan forpligte til noget som helst. Kan man vasre enig med forfatteren langt hen i hans 
skepsis over for megen psykologisk litteraturforsknings »dristige og fornpjelige hypoteser» 
(s. 146), så er det på den anden side umuligt at slå sig til tåls med den holdning, som flg. 
citat vidner om: »Hvor svasrt, ja, haablpst det tit vil vasre at gaette sig til, hvad der 
ligger bag de mange Smaaepisoder i Andersens Romaner og Eventyr, naar man ikke an- 
detsteds fra har Npglen til Gaadens Lpsning, vil nedenstaaende Eksempel vise. Hvem  
vilde falde paa i den fortrasffelige Satire over dum og opblasst aristokratisk Fornemhed, 
som hedder Portnerens Spn, at finde en Reminiscens fra N . C. L. Abrahams’ solide 
borgerlige Hjem?» (s. 143).

Det er et udgangspunkt for de fem studier om Andersens fortasllekunst, hvormed 
Niels Kofoed har erhvervet doktorgraden, at forfatterskabet bpr lasses som en organisk 
helhed; en biologisk metaforik folder sig ud omkring begreber som kim, befrugtning,
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vækst o g hele træet. En samlende tese for de fem kapitler gives ikke; men der lægges 
vægt på sporingen af en udvikling hos Andersen, der går fra det övernaturlige og fan
tastiske mod en psykologisk réalisme; det afgprende skel synes at ligge omkring 1850. 
Som ægte sortseer fik Andersen med årene »mere og mere blik for det negative i til- 
værelsen og dette lod sig bedst fremstille digterisk i en realistisk ramme» (s. 322). Tid- 
ligere har Kofoed argumenteret for at et tragisk eventyr er en contradictio in adjecto. —  
Spændingen mellem det organiske helhedssynspunkt og den ipjnespringende disharmoni 
i Andersens psyke og kompleksitet i hans værker falder i tråd med et hang til dobbelte 
bestemmelser (ikke npdvendigvis i modsætningens form), som er karakteristisk for Ko- 
foeds tænkemâde og udtryksform, og som af og til virker lidt bastant retorisk.

I den indledende kritik af forgængernes resultater, en kritik som vedrprende Bo Grpn- 
bechs disputats om Andersens eventyrverden uddybes s. 250—251, hævdes det, at man 
tidligere på grundlag af et alt for subjektivt valgt materiale har givet et usandt og for- 
tegnet Andersenbillede, et billede som nonchalerer udviklingen hos digteren. Polemik- 
ken mod Grpnbech förekommer skæv, da denne med den strukturelt orienterede kortlæg- 
ning af eventyrenes poetiske univers har sat sig en helt anden opgave; men den giver 
forventning om, at hele forfatterskabet nu skal inddrages i unders0gelsen, eller i det 
mindste at der argumenteres for de valgte teksters relevans og de udeladtes interesselps- 
hed i sammenhængen, en sådan argumentation får man ikke. Som det er, virker Kofoeds 
tekstudvalg nok så tilfældigt som forgængernes. Her savnes ikke bare de fleste af de 
bedste eventyr —  til gengæld får vi gode analyser af mange mindre kendte —  men også 
sidste halvdel af romanproduktionen, næsten alle rejseskildringerne og alle de selvbio- 
grafiske værker. Det upedantiske, som i mange henseender er en af bogens fortjenester, 
og som skulle kunne sikre den en st0rre læserkreds end normalt for disputatser, har sine 
omkostninger: for det fprste i den usikkerhed man under læsningen sættes i over for 
mange terminologiske begreber, som enten ikke defineres overhovedet, eller hvis defini
tion det ikke er muligt at oplede tilstrækkelig bekvemt på grund af det manglende 
stikordsregister. For det andet i ofte alt for skiftende genetiske, biografiske, komparative 
og nykritiske synsmåder, hvilket har sit modstykke i tekstmaterialets svigtende evidens.

Kun fordi der prætenderes at være taie om et centralt bidrag til Andersenforskningen 
og til litteraturforståelse, kan der være årsag til her at omtale den norske psykiater Arne 
Duves bog om symbolikken i Andersens eventyr. Duve, som tidligere har skrevet om 
symbolikken hos Ibsen, leverer et stykke psykoanalytisk skolastik efter flg. recept: A n
dersens biografi til tiden for de fprste eventyr genfortælles og forsynes med etiketter fra 
det freudianske katalog. Derefter deduceres der til de 156 trykte eventyr, som behandles 
i tur og orden på 225 sider. »Andersen hadde særlig sin infantilitet, sin potensangst og 
en oral konflikt å slite med —  de går igjen fra ’Fyrtpjet’ til ’Tante Tandpine’ (s. 18). 
Den symbolik, som Duve noterer, er ofte af mildt sagt kurips natur, som når det om 
Fyrt0iet hedder: »Fyrtpiet er et middel til å skaffe varme og lys dvs. fplelser og bevisst- 
het omsatt i sjeledypets symbolspråk. Dessuten er fyrtpyet et maskulint symbol —  noe 
som også går frem av selve ordet —  som begynner med: fyr —  så banalt kan det ube- 
visste billedspråk være.» (s. 121). Eventyrene betragtes og analyseres som drpmme, dvs. 
som manifestationer af det ubevidste, hvor de fortrængte, harmonisaboterende konflikter 
rumsterer. Duve erklærer: det har været »naturlig å selvfplgelig for meg å tolke det 
enkelte eventyr som en drpm etter vanlig fremgangsmåte.» Men der er dog en afgprende 
forskel på den drpm, Duves patient forspger at genfortælle, og det kunstværk, som före
ligger sprogligt. Forspget på at gpre eventyrdigteren til somnambulist får da også den 
konsekvens, at Andersen ikke har begrebet et hak af det han har digtet. Duve forklarer 
uden omsvpb, at han vil presse eventyrene for den saft og de vitaminer, som Andersen ikke 
fik nytte af, fordi han skrev fpr Freud kortlagde sjælelivet; vitaminerne kan derimod vi 
få glæde af og ved at indoptage dem i organismen undgå at bli ve »avvikere» som A n
dersen, Det er altså ikke æstetiske eller litteraturhistoriske ærinder forfatteren er ude i. 
I det afsluttende kapitel, ironisk kaldt barnets århundrede, hvor Andersen helt skubbes i 
baggrunden, træder derimod en dommedagsprofet frem og udslynger et anatema over 
hele den moderne verden, som formasteligt lader hånt om Freud, moral og religion.

Anders B oller up


