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H.C. Andersen skrev i selvbiografien Mit Livs Eventyr: “Mit Livs 
 Historie vil vise Verden, hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, 
der fører Alt til Det Bedste.”   Troen på, at Gud er kærlighed, at Gud 
elsker alle mennesker, og at denne tro gøres levende og vedkom
mende, var for H.C. Andersen den røde tråd i menneskelivet og i 
hans digtning. Det er også den røde tråd i denne fremstilling. 

Kaj Mogensen fortolker her en lang række H.C. Andersentekster – 
kendte og mindre kendte: romaner, digte og eventyr. H.C. Andersens 
tekster er en udfordring til ethvert menneske, der tænker over til
værelsen. Teksterne handler om forholdet mellem Gud og menne
skelivet.  De taler til fantasi, følelse og fornuft – ikke mindst i vor 
tid.

H.C. Andersenteksterne tolkes i denne bog teologisk. Kristne og teo
logiske temaer spiller en meget stor rolle i H.C. Andersens forfat
terskab fra dets begyndelse til dets afslutning. I teksterne forenes 
det dybe og det enkle: troen på Guds kærlighed og på mennesket 
som Guds elskede skabning. Denne tro sættes bestandig på prøve. 
I forfatterskabet fastholdes en virkelighedserkendelse med håbet 
om evigt liv og glæde. Samtidig afsløres fordomme og bedreviden. 
Kristendom er ikke et system, ikke rigtige meninger, men tro, håb 
og kærlighed. 

I bogen berøres en lang række temaer af betydning for kristen
domsforståelsen: forholdet mellem tro og viden, forholdet mellem 
religion og naturvidenskab, synet på døden og det evige liv, etik, 
gudsopfattelse og menneskesyn. Forholdet mellem ateisme og kri
stentro belyses indgående.

H.C. Andersens forfatterskab sættes ind i en tidshistorisk sammen
hæng i forhold til teologi og digtning. Det er en fagteologisk frem
stilling, der samtidig er formidlet på en måde, så alle, der er inter
esserede i H.C. Andersens forfatterskab, under læsningen kan blive 
udfordret, oplyst og oplivet.
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Forord

H.C. Andersen kaldte en af sine selvbiografier “Mit Livs Eventyr”. Han skrev: 
“Mit Livs Historie vil sige Verden hvad den siger mig: der er en kjærlig Gud, der 
fører Alt til det Bedste”. Denne personlige bekendelse og livstolkning har jeg 
med titlen på denne fremstilling gjort almen. Det er ikke blot digterens liv, der 
er det dejligste eventyr. Det er ikke blot digterens bekendelse, at der er en kærlig 
Gud, der fører alt til det bedste. Troen på, at H.C. Andersen har ret, er begrun-
delsen for at skrive om teologien i udvalgte H.C. Andersentekster.

Jeg er født og opvokset i et arbejderhjem på Christianshavn. Min far var mu-
rerarbejdsmand og min mor var “hjemmegående”. Vi boede i en ganske lille lej-
lighed på femte sal i “Lille Søndervoldstræde” med udsigt over Christianshavns 
tage. Vor Frelsers Kirkes kirketårn rejste sig i det fjerne. Jeg har hele min barn-
dom haft Kristus med sejrsfanen stående på den gyldne jordklode i synsfeltet.

Om sommeren flyttede vi ud i kolonihaven på Refshaleøen mellem kanalen 
og Øresund. Det var en vidunderlig barndom med kærlige forældre. De havde 
begge oplevet en barndom med fattigdom og meget vanskelige forhold: alkoho-
lisme, forældres tidlige død, børnehjem, slid og slæb. De gav os to børn en god 
barndom med tryghed og frihed.

Det var et hjem uden mange bøger. En gang – jeg har vel været 8-9 år – kom 
en sælger ved døren, og mine forældre købte H.C. Andersens “Eventyr og Histo-
rier”. Det var tredje oplag af den kritiske udgave med kommentarer af Hans Brix 
og Anker Jensen (1943). Teksterne var ledsaget af Vilhelm Pedersens og Lorenz 
Frølichs smukke billeder. Jeg har stadigvæk de seks bind.

Det var mit første møde med skønlitteratur. Jeg læste i løbet af min barndom 
de seks bøger mange gange. Jeg fik min første oplevelse af litteraturens forun-
derlige verden ved at gå ind i H.C. Andersens eventyrverden og er blevet der lige 
siden. Jeg har inddraget H.C. Andersens eventyr i de mange skolebøger, jeg har 
skrevet, og brugt dem i prædikener og konfirmandundervisning.

Jeg har med denne bog ønsket at formidle min oplevelse, anvendelse og forstå-
else af H.C. Andersens forfatterskab. Jeg har taget H.C. Andersen på ordet: “Der 
er en kjærlig Gud”. Jeg har især i synet på forholdet mellem frelse og fortabelse 
følt en samklang med H.C. Andersen. Det gælder om midt i en erkendelse af 
ondskab, lidelse og død at fastholde troen på, at “så bliver da tro, håb og kærlig-
hed… men størst er kærligheden”. Det har jeg givet udtryk for i de prædikensam-
linger, jeg har udgivet (sidst i “Opstandelseslyset”, 2016), og ikke mindst i mine 
teologiske overvejelser i bogen “Frelse og fortabelse”(2013)(2012).
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Denne bog er et resultat af over 30 års arbejde med H.C. Andersenteksterne 
samtidig med mit arbejde som sognepræst i tre små sogne i Thy. Jeg skal ikke i 
denne sammenhæng gøre rede for bogens indhold og fortolkningsmetoder. Det 
er fremstillet i nedenstående indledning.

Jeg skal blot anføre, at det har været en bestræbelse for mig at forene en vi-
denskabelig fremstilling med en sproglig udformning, som betyder, at bogen 
vil kunne læses af alle, der har interesse for H.C. Andersens forfatterskab. Jeg 
håber, at bogen er skrevet således, at den kan tale til fantasi, følelse og fornuft og 
stilfærdigt pege på muligheden for med H.C. Andersenteksterne at formidle den 
indsigt, at “der er en kjærlig Gud, der fører Alt til den Bedste”.

Bogen har været meget længe undervejs, og mange har givet hjælp og inspi-
ration. Jeg vil gerne udtrykke min taknemmelighed til fhv. universitetslektor 
dr.theol. Helge Kjær Nielsen, som meget grundigt har arbejdet hele manuskrip-
tet igennem, læst korrektur på manuskriptet og har givet talrige forslag til sprog-
lige og indholdsmæssige forbedringer. Også tak for samtaler om H.C. Andersens 
forfatterskab. Jeg vil ligeledes takke lektor cand.mag. Else Bisgaard, som også har 
læst manuskriptet grundigt igennem og ud fra en litteraturvidenskabelig indsigt 
har været med til at forbedre fremstillingen – både sprogligt og indholdsmæs-
sigt. Cand.theol., ph.d. Ray Carlton Jones takker jeg for en smuk oversættelse af 
resuméet til engelsk. Det var været en meget krævende opgave, som jeg er dybt 
taknemmelig for. Fhv. seminarielektor cand.pæd. ph.d. Edith Aller takker jeg for 
en meget kompetent og grundig korrekturlæsning Jeg takker endvidere forlags-
redaktør Henrik Brandt-Pedersen, Eksistensen, for hjælp og godt samarbejde ved 
bogens fremstilling og udgivelse. 

Lektor cand.theol. adj. professor Jørgen Kjærgaard og formanden for Det teo-
logiske Censorkorps, sognepræst cand.theol. Martin Wemmelund, har læst ma-
nuskriptet med henblik på anbefaling til udgivelse og ansøgninger om fondsmid-
ler. Også dem takker jeg for hjælp og støtte.

Personalet på Thisted Biblioteks afdeling i Hurup har været til stor hjælp ved 
fremskaffelse af litteratur. Jeg takker for deres aldrig svigtende beredvillighed. 
Lene Immersen og Trine Ubbesen på Sydthy Provstikontor har været til stor 
hjælp undervejs med kopiering af manuskriptet mange gange i forløbet.

En udgivelse som denne var ikke mulig uden fondsmidler. Jeg takker Aage og 
Johanne Louis-Hansens Fond, Pastor Niels Møgelvangs Litteraturfond, Konsul 
George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond, Jens og Karin Trollér Mikkelsens 
Fond og Velux Fonden. 

Billedkunstneren Maja Lisa Engelhardt har endnu engang stillet sine kunst-
værker til rådighed som forsidebilleder. Jeg takker Maja Lisa Engelhardt både for 
dette og for den interesse, hvormed hun har fulgt arbejdet med denne bog.
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Hermed overlades bogen så til læserne med håb om, at den må udfordre og 
inspirere til en læsning af H.C. Andersenteksterne ud fra en teologisk synsvinkel.

Kaj Mogensen
Morup Mølle, november 2016

H.C. Andersenteksterne citeres altid efter “Andersen. H.C. Andersens samlede 
værker” bd. 1-18 (2003-2007), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, her for-
kortet A. For eventyr og historier er der tillige henvist til H.C. Andersens Even-
tyr, bd. I-VII, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 1963-1990. For “Fod reise” 
og romanerne er der også henvist til Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs 
udgivelser (se litteraturlisten). For “Mit Livs Eventyr” er der tillige henvist til 
den reviderede tekstudgave ved H. Topsøe-Jensen, bd. I og II, (1996) (1951). For 
øvrige henvisninger: Se litteraturlisten.
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Kapitel 1: Indledning

Formålet med denne fremstilling er at analysere den teologi, som har fået sprog 
i udvalgte tekster i H.C. Andersens forfatterskab. Teksterne har en form og et 
indhold, som er så teologisk kvalificeret, at kirke og fagteologi kan udfordres af 
dem. Teksterne kan sætte væsentlige teologiske spørgsmål under debat. De har 
et kritisk potentiale i forhold til teologi og kirke, som kan inspirere til selvkritik 
og nytænkning. De udfolder en selvstændig teologi, som det er værd at tage stil-
ling til.

Teksterne er god skønlitteratur; hvis de ikke var det, var de ikke værd at be-
skæftige sig med teologisk. Kristendom og kirke har i for høj grad befordret trivi-
allitteratur og for billedkunstens vedkommende “kitsch”. Det har været i bedste 
mening, men “den bedste mening” er ikke god nok.

H.C. Andersenteksterne skal her læses teologisk. Der er intet nyt i, at skøn-
litterære tekster læses teologisk.1 De læses teologisk, når de skønnes at kunne 
bidrage til teologisk tænkning. Det vil sige, når de særligt fokuserer på forholdet 
mellem menneskelivet og Gud og når de forholder sig til livets dybeste mening og 
inderste sammenhæng. Det gør megen skønlitteratur, men der er nogle tekster, 
der gør det på en særlig indtrængende og indfølende måde, så de indbyder til at 
blive læst teologisk. Det gør adskillige af H.C. Andersens tekster. De er båret af 
en formuleret teologisk tankegang.

Der er ingen særlige teologiske fortolkningsmetoder, når det gælder skønlit-
teratur. 2 Der er nogle teologiske spørgsmål, som alle fortolkere må stille til tek-
sterne, men som teologer kan være særligt opmærksomme på: Hvordan kommer 

1. Der kan gives mange eksempler på teologisk læsning af skønlitterære tekster, som 
også forstås som teologiske tekster. Nyere eksempler er Svend Bjergs tolkning af “Karen 
Blixens teologi” (2011) og “Syv-Sind Serien”, hvor forfatterskaber af Kundera, Thomas 
Mann, Kafka og Knausgård analyseres primært teologisk. I bogen om Knausgårds for-
fatterskab sammenholdes Knausgårds “Min kamp” oven i købet med H.C. Andersens 
“Sneedronningen” (Hans Nørkjær 2015 s. 103-124). Gudmund Rask Pedersen belyser 
forholdet mellem litteratur og kristendom ud fra Jan Kjærstads forfatterskab (Pedersen 
2002). Et tværfagligt samarbejde mellem litterater, religionsforskere og teologer i de nor-
diske lande har blandt andet resulteret i værket “Litteraturen og det hellige” (2005), hvor 
der særligt skal henvises til afsnittet “Det hellige i skønlitteraturen”, s. 179-292. Om 
forholdet mellem teologi og litteratur, se Ottesen 2006.
2. I “Skriftsyn og metode” (2007) er bibellæsningens hermeneutik og metodik indgå-
ende beskrevet. En række af de beskrevne metoder er fælles for læsning af bibeltekster og 
skønlitterære tekster.
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forholdet mellem Gud og menneskelivet til udtryk i teksterne? Også tekster, der 
er opgør med eller kritiske over for gudsforestillingen, kan læses teologisk. De 
kan i høj grad udfordre og berige teologien. Kvalificerede ateistiske forfatterska-
ber kan være “en Guds gave” til kirke og teologi. 3Alene at søge at afklare, hvad 
der skal forstås ved ateisme, er værdifuldt for teologien.4 Tekster fra “det moder-
ne gennembrud” kan stadigvæk være teologisk udfordrende. Da H.C. Andersen 
skrev tæt op mod og i sine seneste tekster i det moderne gennembrud, stiller det 
nogle særlige spørgsmål til H.C. Andersenteksterne. Det vil også fremgå af denne 
undersøgelse.

Når det gælder bibeltekster og skønlitterære tekster, er fortolkningsmetoder 
fælles efter reduceret anvendelse af nogle af de diakrone metoder. Det er en befri-
else, at nogle af den historisk-kritiske bibeltolkningsmetoder ikke er aktuelle, når 
det drejer sig om et skønlitterært forfatterskab som H.C. Andersens. Det gælder 
især litterærkritik og traditionshistorie. Der skal som regel ikke i et skønlitterært 
forfatterskab skelnes mellem primære og sekundære tekstlag. De enkelte tekster 
har ikke en lang tilblivelseshistorie, der skal afdækkes.

Det giver i de fleste tilfælde ikke mening i skønlitteratur at skelne mellem fakta 
og fiktion.5 I det hele taget kan man stort set slippe for de diakrone fortolknings-
metoder, som kendetegnede den ældre historisk-kritiske bibelforskning. Dog 
ikke helt. Formkritik er stadig aktuel, selv om bestemmelse af “Sitz im Leben” 
ikke spiller den store rolle. Forholdet mellem form og indhold spiller en afgø-
rende rolle i denne fremstilling.

Der har næsten ikke været foretaget redaktionshistoriske analyser af H.C. An-
dersens forfatterskab, fordi forfatter og redaktør som regel er den samme. Men 
redaktionshistorien kan godt bidrage med indsigter i H.C. Andersens forfat-
terskab, fordi der er et samspil mellem forfatter og “redaktør”. Det vil sige, at 

3. Jeg har i kortfattet og populær form gjort rede for mit syn på forholdet mellem kri-
stendom og ateisme med særlig inddragelse af J.P. Jacobsen, se Mogensen 2009 s. 32-38.
4. Der kan gives mange eksempler. En særlig udfordring til teologien er J.P. Jacobsens 
forfatterskab, ikke mindst “Niels Lyhne” (1880), se Jacobsen 2016. Jeg har derfor ind-
draget “Niels Lyhne” i fortolkningen af “At være eller ikke være”. Til en sammenligning 
mellem H.C.Andersens og J.P. Jacobsens digtning, se Mogensen 2018. Om forholdet 
mellem ateisme og kristendom i litteraturen, se Matthiesen 2013. Når det drejer sig om 
ateisme, kan man f.eks. spørge om dele af Jeppe Aakjærs forfatterskab er ateistisk (f.eks. 
“Den Gud, jeg beder til”, AaSD bd. I s. 55). Spørgsmålet om forholdet mellem panteisme 
og ateisme er også væsentligt. Det vil blive taget op i forbindelse med de H.C. Andersen-
tekster, der indbyder til det.
5. Forholdet mellem fakta og fiktion i skønlitteratur er dog kompliceret, ikke mindst i 
nyere skønlitteratur. Se Søndergaard 2003 s. 99-115.
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sammenstilling af tekster i de værker, som H.C. Andersen selv befordrede til 
trykken, kan spille en afgørende rolle for forståelse af nogle af de enkelte tekster 
og de samlinger, som de indgår i. Rækkefølgen af tekster inden for den samme 
udgivelse er ikke ganske ligegyldig. De enkelte digte i en digtsamling kan være 
sat i en rækkefølge, så de taler med hinanden, og den rækkefølge, hvori eventyr 
er placeret i de enkelte eventyrsamlinger, kan også have betydning. Indlysende 
er rækkefølgen: “Grantræet” og “Sneedronningen”. Rækkefølgen af romaner er 
også betydningfuld, fordi den ene roman giver temaer og problemstillinger til 
den næste.6

Der skal ikke her redegøres omfattende for de tekstfortolkningsmetoder, som 
er taget i brug i denne fremstilling. De skulle gerne fremgå af fortolkningen af de 
enkelte tekster. Det er således, at de enkelte tekster selv indbyder til fortolknings-
metoder, der er i “samklang” med teksten. Fortolkningsmetoder er her præget af 
de fortolkningsmetoder, der tages i anvendelse ved fortolkning af bibelske tekster. 
Den videnskabelige bibelforsknings syn på og anvendelse af metoder er vidt for-
skellig. Udviklingen er gået i retning af anvendelse af de samme metoder, som 
litteraturvidenskaben bruger til fortolkningen af skønlitterære tekster. Udviklin-
gen af litteraturvidenskabelige og bibelteologiske fortolkningsmetoder er ofte gået 
“hånd i hånd”. Det gælder i særlig grad narratologiens betydning for fortolkning.

Det vil sige, at der har været en bevægelse fra “teksteksterne” til “tekstinterne” 
metoder. En omfattende drøftelse af denne problematik vil føre for vidt. Jeg skal 
kun redegøre for hovedtræk af den opfattelse, der præger denne fremstilling.

Der kan ikke skelnes skarpt mellem teksteksterne og tekstinterne tilgange. Det 
drejer sig om betoninger. End ikke strukturalistiske metoder er absolut tekstin-
terne. De bygger på en bestemt forudgående opfattelse af en universel struktur, 
der består af forholdet mellem modsætninger. Der er en “ekstern” forudforstå-
else, der overføres til tekstanalysen.

Både form og indhold af teksterne er bestemt af en række eksterne faktorer: 
“tidens” filosofier, sociale forhold, litterære traditioner, forfatterens liv, læsernes 
forudforståelse etc. Ingen af disse faktorer er ligegyldige, når tekster skal fortol-
kes, og når det fortolkede skal formidles. Der er derfor lagt vægt på at fortolke 
teksterne i en tidshistorisk sammenhæng. Mindst betydning i denne fremstilling 
har forfatterens biografi. Særligt interessant for forståelsen af teksterne er, hvis de 
afviger fra samtidens fremherskende filosofi og teologi, hvad der i høj grad gælder 
H.C. Andersens forfatterskab.

Det er væsentligt i en teologisk tolkning af H.C. Andersens forfatterskab at se 
det i lyset af teologiske og kirkelige strømninger i samtiden. En tekst står stær-

6. Jf. Villy Sørensen, se her s. 473-480.
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kere, når den anskues i forhold til andre og andres tekster. For H.C. Andersens 
vedkommende spiller forholdet til fremherskende dogmatiske teologiske ansku-
elser og forholdet til den “moderne” ateistiske materialisme en afgørende rolle. 
Det samme gælder ikke mindst forholdet mellem digtning og naturvidenskab, 
som er et væsentligt tema i denne afhandling.

Samtidig er det vigtigt at lade de enkelte tekster selv komme til orde. Her er 
tekstinterne metoder væsentlige, selv om ingen metoder som nævnt kan være 
absolut tekstinterne. Her kan nævnes strukturalistiske analyser, semio-litterær 
kritik, retoriske analyser og læsninger ud fra sociologiske, psykologiske, psyko-
analytiske og biografiske synsvinkler. Der anvendes ofte en metodeflerhed med 
inddragelse af indsigter fra flere metoder. Brug af en enkelt metode kan indsnæv-
re og begrænse fortolkningsresulaterne. Det gælder for H.C. Andersenteksternes 
vedkommende ikke mindst de psykoanalytiske metoder.

Strukturalistiske analysemetoder er værdifulde, fordi de tilstræber objektivitet, 
og fordi de inspirerer til en “sober og saglig” tilgang til teksterne. De har den 
blivende betydning, at de viser betydningen af teksternes form. Men de kan også 
være trættende, fordi man ofte skal igennem en lang teoretisk metodeforklaring, 
før man når frem til fortolkningen af teksterne.

De strukturalistiske metoder har blivende betydning, når de indgår i fortolk-
ningen sammen med metoder, der i højere grad fokuserer på teksternes indhold, 
og som sætter dem ind i en tidslig sammenhæng, som læser intertekstuelt og  
fokuserer på fortolkerens forudforståelse.

Der er her anvendt tolkningsmetoder, som

1. lader de enkelte tekster stå som selvstændige enheder. Jeg fortolker disse 
tekster på samme måde, som jeg fortolker bibeltekster.7

2. lader de enkelte teksttolkninger bidrage til en helhedsforståelse af alle for-
tolkede tekster.

7. Jeg henviser her til min kommentar til Johannesevangeliet (Mogensen 1993). Det er 
den samme forholden sig til de enkelte tekster, som kendetegner de tekstnære moderne 
bibelfortolkninger, f.eks. Müller 2000 og Nielsen 2007 og tolkningen af de bibelske sal-
mer i Holt og Nielsen (red. 2002). I disse fremstillinger tolkes de bibelske tekster på 
samme måde, som man vil fortolke skønlitterære tekster, dog med den undtagelse, at 
man ikke har taget afsked med de diakrone metoder, hvad der er begrundet i de enkelte 
teksters tilblivelseshistorie. Den historisk-kritiske tilgang til teksterne er ikke afskaffet, 
men dens betydning er kraftig reduceret. Hos nogle bibelforskere mere end hos andre.
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3. giver mulighed for at læse intertekstuelt ved at forsøge at tegne et billede 
af forfatterskabet som et univers og ved “på kryds og tværs” at finde for-
bindelseslinjer.

4. giver hjælp til at læse teksterne og at se helhedsforståelsen i tidslig sam-
menhæng ved at sætte teksterne ind i en samtale med deres traditioner og 
deres forholden sig til andre tekster i samtiden. Der inddrages tekster, der 
har de samme temaer og belyser de samme problemstillinger som H.C. 
Andersenteksterne. Det gælder i særlig grad tekster, som H.C. Andersen 
lader indgå i sine egne tekster, f.eks. Brorsontekster, men også adskillige 
andre.

5. tillader, at der drages “anakronistiske” sammenstillinger, så der kan træk-
kes tråde op til nutidige problemstillinger og senere forfattere. Det bety-
der, at det også drøftes, hvad teksterne kan bidrage med i den aktuelle 
teologiske og kirkelige problemstilling. Jeg anser det også for videnskabe-
ligt at overskride en objektiverende og neutral videnskabsforståelse. Jeg er 
opmærksom på, at det, som al anden brug af tekster, kræver selvdisciplin. 
Et forfatterskab er også dets virkningshistorie, både i dets reception hos 
den enkelte læser og i dets prægning af eftertiden.

Bibeltekster og skønlitterære tekster har det tilfælles, at de er litteratur. Teksterne 
indgår i forskellige kontekster. Bibelteksterne både læses som litteratur og indgår 
som “helligtekster” i en liturgisk sammenhæng.8 Det kan skønlitterære tekster 
også gøre. For digtes vedkommende kan de både være skønlitterære og indgå i 
en liturgisk sammenhæng. I så fald kaldes de “salmer”. H. C. Andersen har også 
kaldt nogle få af sine digte for salmer. Hvad betyder det for fortolkningen af disse 
tekster? Det vil blive taget op i fortolkningen af dem.

En tekst er også præget af dens brug. En lang række af H.C. Andersens digte 
er “brugsdigte”, skrevet med henblik på særlige “lejligheder”. Det vil indgå i tolk-
ningerne, men kun hvor det kan oplyse teksterne. De fleste af H.C. Andersens 
lejlighedsdigte hører ikke til det bedste i hans digtning og vil kun blive inddraget 
her, hvis “de har gjort sig fortjent til det”.

Det er denne fremstillings hovedtese, at H.C. Andersenteksterne er så teologisk ind-
holdsrige og betydningsfulde, at de kan berige kristendomsforståelsen i mange sam-

8. Jeg henviser her til Erik A. Nielsen “Skrevet af Helligånden” (2007), som også har 
inspireret denne fremstilling med dens vægtlægning på en poetisk bibellæsning. I det hele 
taget er Erik A. Nielsens forfatterskab en dokumentation af, at en litteraturvidenskabelig 
tolkning i høj grad kan beriges ved inddragelse af en omfattende kirkehistorisk og teolo-
gisk indsigt (se Nielsen 2009, 2010 og 2013).
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menhænge. Der er i H.C. Andersenteksterne en teologi, som er en udfordring til 
fagteologien, til kulturlivet i bredeste forstand,til etik og menneskesyn i vor tid. Det 
er den enkle tese, som motiverer denne undersøgelse.

Der spørges: Kan der ud over den umiddelbare oplevelse og glæde ved at “gå 
indenfor” i disse tekster tilbydes en tilværelsesforståelse, et menneskesyn og en 
etik, som det også i dag er værd at lytte til og lære af? Kan teksterne udfordre, 
afsløre og dømme en tilværelsesforståelse, et samfund, et fremherskende men-
neskesyn, som er blevet for hårdt, koldt og stenet? Kan H.C. Andersenteksterne 
på en ikke bedrevidende og moralistisk måde være et “værn mod det sorte og 
tomme” (Thorkild Bjørnvig)? Kan H.C. Andersenteksterne være en teologisk ud-
fordring til kirke og forkyndelse?

Et hovedanliggende: Det synes, at humanisme og kristendom i nogle teologi-
ske og pastorale sammenhænge i vor tid opfattes som to delvis af hinanden uaf-
hængige størrelser. En deltese i denne fremstilling er, at H.C. Andersens forfat-
terskab spejler en kristen humanisme /en humanistisk kristendom, som kan være 
en udfordring – også når forholdet mellem kirke og politik skal søges afklaret.

H.C. Andersenteksterne er lige så lidt som de bibelske tekster svar på aktuelle 
spørgsmål. De er ikke problemløsningspotentiale eller moralske retningslinjer. 
Men de kan angive en retning, stille nogle spørgsmål og udfordre med nogle 
grundindsigter. Teksterne er ikke snakkesalige, og de ledsages aldrig af løftede 
pegefingre, men de er heller ikke tavse.

For at kunne svare på de spørgsmål, som er formuleret i denne indledning, 
må teksterne nøje analyseres. Det sker her ved detailfortolkning af udvalgte 
tekster.

De spørgsmål, som har motiveret denne afhandling, kan al god skønlitteratur 
være svar på. For al god litteratur bygger på og udfolder en tilværelsesforståelse 
og et menneskesyn. Litteraturens spørgsmål og svar er vidt forskellige, men er 
dog fælles om den forståelse, at livet er så værdifuldt, at det er værd at digte om. 
God litteratur er nedskrevne tanker, der sætter tanker i gang. Mennesket er et 
digt, som digteren kan sætte på skrift. Og ud fra en teologisk synsvinkel: Uni-
verset, menneskeheden og det enkelte menneske er digte, som Gud har skrevet, 
som teologer i “frygt og bæven” søger at udlægge, og som digtere kan omsætte 
til poesi og fortælling på “hundrede Millioner, Billioner og endnu flere” måder 
(“Sneedronningen”). H.C. Andersens digtning gør det i høj grad. Han oplevede 
sit eget liv som en digtning, der i mødet med natur og mennesker fik sprog i 
fortælling, poesi og drama.

Jeg har bevidst brugt udtrykket “god litteratur”, selv om udtrykket godt kan 
være problematisk. En nærmere drøftelse af, hvad der er god litteratur, og hvad 




