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Umiddelbart henvender eventyret Hyrdinden og Skorteensfeieren sig til et barn med indledningsordene: ”Har 
du nogensinde set et rigtig gammelt Træskab, ganske sort af Alderdom og skåret ud med Snirkler og Løvværk? 
Just saadant et stod der i en Dagligstue, det var arvet fra Oldemoder.” Men man skal ikke tage fejl. For den, som 
forstår sig på symboler1 eller indirekte hentydninger, er der tale om en historie for voksne og unge om det, en an-
den stor dansker, nemlig Søren Kierkegaard2 beskrev som menneskers angst for frihed. Det vil jeg nu vise gennem 
en kort analyse af eventyret.
 
Hyrdinden og Skorsteensfeieren er det, man kalder et tingseventyr3, som var én af H.C. Andersens foretrukne 
genrer. Han yndede at bruge legetøj såsom tinsoldater, hverdagens brugsgenstande såsom stoppenåle og nips-
genstande såsom porcelænsfigurer, som herefter blev tildelt menneskelige egenskaber – dog samtidig i over-
ensstemmelse med de særlige kvaliteter, de som ting var i besiddelse af. Tinsoldaten var standhaftig, fordi han 
ikke kunne bukke sig, og som vi skal se er porcelænsfigurerne i Hyrdinden og Skorteensfeieren figurer, der ligner 
noget, de ikke er. De er nemlig ikke i stand til at udnytte de menneskelige muligheder, som de forestiller at have.

Hyrdinden og Skorsteensfeieren handler om to porcelænsfigurer i en typisk 1800-tals-
stue, tilhørende det mere velstillede borgerskab. Hyrdinden og Skorteensfeieren erklæ-
rer deres kærlighed til hinanden, men deres kærlighed er udsat for trusler fra anden side. 
Den gamle kineser på bordet, som påstår, at han er bedstefar til hyrdinden, påtænker at 
give hende bort til en djævelsk udseende skikkelse, som også befinder sig på bordet. Og 
han er ikke nogen rar ægtemage for den uskyldige pige: ”… han var rigtignok grinagtig at 
See paa, og grine gjorde han, man kunde ikke kalde det at Lee, han havde Gedebukke-
ben, små horn i Panden og et langt Skjæg”. 
 
Andersens eventyr kan som sagt læses på flere måder, både af børn, der forstår dem 
på én måde, og voksne, som måske forstår dem på en anden måde. For den, der læser 
eventyret uden at tænke nærmere over det, er Hyrdindens bejler – Gedebukkeben - et 
mærkeligt væsen med et pudsigt navn, som man kun kan smile af og også gyse lidt over. 
Men for den lidt ældre læser signalerer han mere end det. Væsenet med gedebukkeben 

er intet mindre end en satyr4, som er tæt forbundet med kønsdrift og seksualitet i de gamle græske myter5. Så 
Hyrdinden skal ikke forvente sig et almindeligt ægteskab, hvis hun bliver gift med denne satyr. Han har, hører vi, 
endda ”hemmelige Gemmer”, hvor der findes 11 andre porcelænsfigurer: Hyrdinden er simpelt hen på vej ind i 

1  Symbol – tegn for eller billede på noget. Fx er korset symbol for den kristne tro.
2  Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), teolog. Han regnes for den største danske filosof og fader til eksistentialismen – en filosofisk retning, der 
sætter individet og dets eksistens i centrum. 
3 Tingseventyr – hvor ting er tillagt menneskelige egenskaber
4 Satyr – skovguddom i den græske mytologi, ofte fremstillet som en mand med visse dyrelignende træk, fx hale, klove og horn
5 Myte – en gudefortælling, der forklarer det uforklarlige, fx hvordan verden er blevet til

Satyr
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et harem6 som den tolvte. Ikke så sært, at Hyrdinden vil væk. Det er hendes angst for en fremtid som undertrykt 
kvinde i et ægteskab med en brutal mand, der får hende til at ville væk fra stuen, og som dermed sætter eventy-
rets handling i gang.

Om Skorsteensfeieren står der i den indledende præsentation: ”… Skorsteensfeier; det var jo bare Noget, han 
forestillede”. Her får læseren en helt central information. Porcelænssymbolikken bruges til at spille på modsæt-
ningen mellem at ligne og at være: Hyrdinden og Skorteensfeieren er endnu ikke de mennesker, de ligner. De 
har nemlig ikke mulighed for at handle og vælge friheden, sådan som en virkelig hyrdinde og skorstensfejer har 
det. De ligner dem derimod kun. Snart skal det vise sig, at det er friheds- og handlingsmuligheden, der er central i 
fortællingen. 

Handlingen går for alvor i gang, da Hyrdinden overtaler Skorsteensfeieren til at flygte sammen med sig, og san-
delig om ikke han begynder at være det, han ligner – nemlig en handlekraftig skorstensfejer: ”Jeg tænker nok, jeg 
kan ernære Dig ved Professionen7”, siger han kækt om deres fremtid hinsides den truende biedermeierstue8. Han 
begynder endda at realisere sine skorstensfejerkræfter på flugten, idet han bruger sin stige til at få Hyrdinden ned 
fra bordet og til at føre hende op gennem kakkelovnen og skorstenen, op på husets tag. 

Biedermeierstue med porcelænsfigurer
Der er tilsyneladende meget at blive frihedsberuset over hinsides den lumre stue. Da 
de to kravler op gennem skorstenen, ser de ”en Stjerne på Himlen, der skinnede lige 
ned til dem, ligesom den vilde vise dem Vejen.”  Og da de kommer på op taget, hed-
der det: ”Himlen med alle dens Stjerner var ovenover, og alle Byens Tage nedenun-
der; de saa saa vidt omkring, saa langt ud i Verden”. Det er et meget interessant syn, 
Andersen her viser frem. Der er religiøse hentydninger knyttet til stjernen, der viser 
dem vej, på samme måde som den viste vismændene vej til Jesusbarnet. Men så gø-
res synet heller ikke varmere og mere formildende. Den menneskelige frihed kræver 
hårdt arbejde. Den ubestemmelige fremtid er skræmmende. Og det er lige netop det 
store og ubestemmelige, Hyrdinden fanger og bliver hunderæd for. Hun har i den 
grad været på flugt fra noget, og nu konfronteres hun for første gang med sit eget 
livs ubestemthed og kravet om handling hinsides det på én gang undertrykkende og 
kendte trygge univers i den varme stue. 

Her kommer eventyrets sørgelige og ironiske vendepunkt. Hyrdinden siger til Skorsteensfeieren: ”Det kan jeg ikke 
holde ud! Verden er alt for stor! Gid jeg var igen på det lille Bord…” Det er selvfølgelig hyrdindens identitet, der er 
på spil. Hun har været vant til, at andre bestemte hendes rolle, men nu skal hun selv til at handle og finde ud af, 
hvem hun er. Men hendes flugt har med andre ord beroet på et selvbedrag. Hun har ikke ønsket friheden til no-
get, men friheden fra noget. Konfronteret med den ubestemmelige og skræmmende fremtid, som hun skal vælge 
sig selv i, bliver stuen med de kendte skikkelser pludselig attraktiv for hende. 

Storm P: Linedans – Fra Vugge til Grav (1945)
Og for at kunne leve i denne indre modsigelse bliver hyrdinden nødt til at lyve for sig selv. Til skorstensfejeren 
siger hun, at da han nu har ført hende op på taget, kan han passende også føre hende tilbage igen. Men det var 
johyrdinden selv, der ville flygte. Hyrdinden løser sit eksistentielle dilemma ved at lyve for sig selv – og skorstens-
fejeren, som er helt forgabt i hende, tåler hendes selvbedrag og jo lidt uretfærdige udfald over for ham.
 

6 Harem – gruppe af kvinder, som boede i en del af en betydelig mands bolig og som havde som opgave at underholde og tilfredsstille ham
7 Profession – erhverv
8 Biedermeier – en periode fra 1815 til 1825. Biedermeier er et tysk begreb for spidsborgerlighed og en betegnelse for en kunst, der dyrker harmo-
nien og idyllen

›

Biedermeierstue med 
porcelænsfigurer
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Det dybeste og mest overraskende element i denne historie om friheds-
angst og psykologisk selvbedrag har vi dog endnu til gode. Da Hyrdinden 
og Skorteensfeieren vender tilbage til stuen, ser de, at den gamle kineser 
på bordet, denne repræsentant for patriarkatet9, er gået i stykker, da den 
forsøgte at forfølge Hyrdinden og Skorteensfeieren på deres flugt. Symbo-
likken er ganske klar. Undertrykkelse og patriarkalsk overmagt eksisterer 
kun i det omfang, dens ofre lader det ske. For hvad gør Hyrdinden? Hun 
løber tilbage til den afmægtige kineser og forlanger ham klinket, så han 
igen kan fungere – hun har åbenbart brug for en skikkelse, der kan herse 
med hende i sit liv. 

Og klinket bliver bedstefaderen: ”Familien lod ham lime i Ryggen, han fik en god klinke i Halsen, han var saa god 
som ny, men nikke kunne han ikke”. Og hermed har Hyrdinden både Skorsteensfeieren og Gedebukkeben place-
ret, hvor hun gerne vil have dem, nemlig på sikker afstand. Skorsteensfeieren er igen blevet til noget, han ligner 
og ikke er, og kineseren kan jo ikke nikke, som han gjorde til satyren, og dermed kan han ikke 
bortgive Hyrdinden til nogen mand. 

Den sidste sætning i eventyret er aldeles genial. Den lyder: ”Og de holdt af hinanden til de 
gik i stykker”. Dette er naturligvis dels en bidende ironisk kommentar til eventyrets klassiske 
afslutning: ”Og de levede lykkeligt til deres dages ende”, dels en kommentar til det kirkelige 
vielsesritual om at leve sammen til døden skiller. Hyrdinden og Skorteensfeieren forbliver 
det porcelæn, de som udgangspunkt var: De ligner – menneskeligt talt – noget, de ikke er, for 
de har ikke realiseret de menneskelige muligheder. 

Mange flere detaljer i dette fantastiske Andersen-eventyr kunne tages frem, men jeg vil stop-
pe her. Lad mig i stedet understrege, hvorfor et eventyr som dette egner sig så fantastisk til 
litteraturlæsning for læsere – yngre som ældre – , der tænker over tilværelsen. 

For det første er Hyrdinden og Skorteensfeieren frem for alt en sproglig guldgrube med 
dens meddelelser på flere plan, dens symbolske finurligheder og dens ironi. Der er tale om 
et moderne eventyr, som udnytter eventyrgenren, men som samtidig udnytter eventyrets 
klicheer (de levede til de gik i stykker) til at udfolde en skarp, moderne kritik af sukkersøde slutninger på historier. 
Et eventyr som dette kan i dén grad skærpe læsernes sproglige og tekstanalytiske færdigheder. 

For det andet er der elementer i H.C. Andersens måde at fortælle 
på, som rækker langt ind i moderne eksistentialistisk og psykologisk 
tænkning. Hyrdinden og Skorteensfeieren handler om det, Jean 
Paul Sartre10  kaldte ”dårlig tro”. Ifølge Sartre er vi selv vores egen 
største fjende, når det kommer til at realisere friheden, da vi er gode 
til at finde på undskyldninger og selvfortolkninger, som fastholder os 
i vores tildelte roller. Det er det, der sker, når Hyrdinden på bag-
grund af sit ikke helt gennemtænkte frihedsprojekt vælger at skylde 
skylden på Skorsteensfeieren frem for at kigge sine egne motiver 
nærmere an. 

9 Patriarkat – mandsherredømme
10 Jean Paul Sartre (1905-1980) – fransk eksistentialist og forfatter ›

Pinocchio

Storm P: Linedans – Fra 
Vugge til Grav (1945)

Sartre:  
”Mennesket er dømt til at 
være frit. For en gang kastet 
ind i verden er det ansvar-
ligt for alt hvad det gør”
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Der er også koblinger til en anden stor filosof og i øvrigt en af H.C. Andersens samtidige, nemlig Søren Kier-
kegaard og hans tanker om menneskets angst for friheden. Ifølge Kierkegaard er angst noget, alle mennesker 
oplever – ja den er med til at skabe os som mennesker. Hertil kommer at den ikke kun er negativ, men er med til 
at drive os fremad. Den er en slags frihedens fødselshjælper. Angstens rolle er at vise mennesket, at det som men-
neske ikke uden videre er sig selv, men at det som menneske har til opgave at blive sig selv. I angsten må menne-
sket forholde sig til verden, samtidig med at det som menneske skiller sig ud fra verden for at kunne forholde sig 
til sig selv. Friheden er menneskets oplevelse af muligheden for at forme sig selv, og angsten er erfaringen af at 
have denne mulighed. 

Sartre:  
”Livet begynder på den anden 
side af fortvivlelsen”

Da Hyrdinden står på taget, oplever hun en slags frihedens fødselsveer, og hun må forholde sig til det forhold, at 
angsten følger med friheden. Men hun vælger kierkegaardsk talt nødvendigheden, dvs. de givne roller, frem for 
den usikre fremtid. Kierkegaardsk talt ender hyrdinden som en spidsborger, der forveksler tryghed med frihed.
Jo, der er al mulig grund til at lade unge læse H.C. Andersen i skolen. Og der er al mulig grund til at læse den 
Andersen, som udfordrer vores spidsborgerlige selvforståelse og som får os til at stille de store spørgsmål om 
frihed, kærlighed og til at blive klar over alt det, der forhindrer os i at realisere det, vi har mulighed for. Det er dén 
Andersen, som kan udfordre såvel yngre som ældre og få dem til at fordybe sig i hele eventyret.


