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Den litterære tekst som etisk spejl og individualitet. Respons i forbindelse med høvlebænken 
”Den etiske Andersen” 

 

Jacob Bøggild 

 

Tak for det inspirerende oplag, Tony og Anne-Marie. Det er svært at argumentere imod, at litterære 
tekster giver en mulighed for læseren for at teste og udvikle sit etiske kompas. Og at det derfor i høj 
grad giver mening at benytte litterære tekster som Andersens eventyr i undervisningsmæssig 
sammenhæng, sådan som I lægger op til. Andre har argumenteret for det samme. 

 

Dette kan ses i lyset af, at humaniora, og ikke mindst litteraturstudiet, har befundet sig i en 
legitimationskrise af mere eller mindre permanent karaakter siden de traditionelle dannelsesidealer 
gled i baggrunden. Hvis dannelse ikke længere handler om at kunne sine litterære klassikere, 
hvorfor så overhovedet undervise i litteratur? 

 

Allerede før denne legitimationskrise argumenterede Wayne Booth for, at litteratur er etisk 
værdifuld. Den forfatterpersona, Booth betegnede som den implicitte forfatter, er med 
nødvendighed et godt menneske, en etisk opbyggelig karakter, argumenterede han. Når vi læser en 
god roman, er vi derfor i godt og etisk dannende selskab ifølge Booth. 

 

Denne implicitte forfatter er i bund og grund et sært gespenst Og Booths arvtagere, som James 
Phelan, har ikke bibeholdt den i Booths oprindelige forstand. 

 

Nyere argumentationer for litteraturens etiske valør ser bort fra forfatteren og fokuserer mere på de 
karakterer, man møder i en roman. Disse karakterer interagerer med hinanden og havner på den 
konto i etiske dilemmaer. Vi lever os ind i karaktererne, men befinder os alligevel på sikker afstand 
af deres dilemmaer. Litteraturen giver derfor læseren en unik mulighed for etisk refleksion. Man 
lever med, men man er ikke direkte involveret. Netop denne distance etablerer et rum, hvori læseren 
kan teste og udvikle sit etiske kompas. Således argumenterer for eksempel Martha Nussbaum, som I 
er inspireret af..  

 

Dorothy Hale argumenterer for, at vi som læsere lægger bånd på os selv for at give plads til eller 
rum for de litterære karakterer. Ifølge hende opøver litteraturen os i den form for selvbegrænsning, 
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som er nødvendig for at respektere den, som filosofisk betegnes som ”den Anden”. Den Anden eller 
det Andet er, hvad der er forskelligt fra os selv. Det andet menneske, vi står over for, kan ikke 
reduceres til det samme som os selv. Det andet menneske er et individ som os selv, men forskellig 
fra os selv, dets individualitet er en integritet, som vi skal respektere. Litteraturen opøver os i dette 
ifølge Hale. 

 

Ifølge Dorrit Cohn giver litteraturen os en unik mulighed for at leve os ind i den anden. Vi får i 
megen litteratur en adgang til andre personers – altså fiktionens karakterers – indre, som vi ikke får i 
virkeligheden. I virkelighedens verden kan vi i bund og grund ikke vide, hvad der rører sig i det 
andet menneskes indre. Men i litteraturen kan vi få adgang til personers indre tankeverden. Dermed 
får vi skærpet vores indlevelsesevne, hævder Cohn. 

 

Alle disse argumenter for litteraturens etiske dimension knytter sig således til begrebet om den 
Anden i nævnte forstand. Litteraturen lærer os at leve os ind i, forstå og respektere den Anden. 
Hvilket man kan sige er den etiske fordring i en nøddeskal. Og den kan lære os at navigere i forhold 
til etiske spørgsmål og dilemmaer, sådan som I påpeger. 

 

Der skal ikke herske tvivl om, at litteraturen kan alt dette og at dette er et helt centralt aspekt ved 
den og et afgørende argument for vigtigheden af den.  

 

Men det er som om, der er noget, som forsvinder, når vi argumenterer for litteraturens vigtighed på 
den måde. Det er som om, litteraturen selv bliver væk. Litteraturen fremstår som et fuldstændig 
gennemsigtigt medie i forhold til de personer eller karakterer, som optræder i den. Disse karakterer 
omgås hinanden som hinandens Anden. Vi lever med i deres dilemmaer. Vi opøver os i at give 
plads eller rum for dem, vi trænes i at leve os ind i dem og forstå som, sådan som den etiske 
fordring i forhold til det andet menneske er i virkelighedens verden. 

 

Men hvad med den andethed, som den litterære tekst udgør i forhold til os som læsere? Respekterer 
vi den som andethed og individualitet, når vi forstår det etiske potentiale ved litteraturen på den 
måde? 

 

Der er ikke så meget tale om en ”suspension of disbelief”, som om en suspension af 
fiktionsbevidsthed. Og dermed glemmes måske en vigtig mellemregning, som også har etiske 
implikationer. 
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Hvis jeg skal kritisere jer for noget, og det skal man jo gerne som opponent, så må det være, at I, 
når I bruger Andersens eventyr i et undervisningsforløb på den måde, som I præsenterer her, så har 
I på forhånd afgjort eller defineret, hvad de handler om. Det kan elever eller studerende så forholde 
sig til og tænke videre over. Det kan der komme gode refleksioner og genuin etisk dannelse ud af. 
Selvfølgelig. 

 

Men er Andersens tekster derved blevet respekteret på den måde, som ret beset tilkommer dem? 
eller er de blevet reduceret til en gennemsigtighed, som de reelt set på ingen måde besidder? 

 

Spurgt på en anden måde: hvis Danskfaget skal indgå i tværfagligt samarbejde med andre 
dannelsesfag med fokus på for eksempel etik, bør Danskfaget så insistere på, at litterære tekster 
læses som sådanne og ikke som gennemsigtige vinduer til en verden af karakterer, der interagerer 
med hinanden? 

 

Kan man tillade sig ikke at respektere den litterære tekst for, hvad den er, i den højere sags tjeneste, 
at befordre sine elevers eller studerendes etiske dannelse? Eller ligger der en selvmodsigelse heri? 
Kan man befordre etisk dannelse i kraft af at ignorere den etiske fordring, som den litterære tekst i 
sig selv selv præsenterer en for? Det er de principielle spørgsmål, jeg synes det kan være 
spændende at diskutere med jer. 

 

Jeg har også et tillægsspørgsmål: hvad nu hvis litteraturen på en mere radikal måde udfordrer og 
opøver ens etiske dannelse ved direkte at placere sin læser i etiske dilemmaer, således at man på 
ingen måde kan træne eller udvikle sit etiske kompas på sikker distance?  

 

Jeg vil gerne en teste sådan antagelse. Og jeg vil i den forbindelse argumentere for, at jeg er helt 
enig i, at Andersens eventyr og historier er ekstremt velegnede til at indgå i etisk dannende 
undervisningsforløb, netop fordi de i den grad involverer deres læser og tvinger vedkommende til at 
overveje sin fremfærd og sin forståelse. 

 

Andersens tekster er netop ikke gennemsigtige vinduer til sine karakterers verden, enten disse så er 
mennesker som Kay og Gerda i ”Seeedronningen”, eller de er snegle, rosenhække, grantræer, toppe, 
bolde, stoppenåle eller tinsoldater. 
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Hos Andersen møder man næsten altid en fortæller eller fortællerstemme, som er ”all over the 
place”. Hos Andersen kan man med sindsro slutte, at mediet, altså litterær fortællen, er en central 
del af meddelelsen. Og netop derfor kan man ikke læse ham med sindsro. 

 

Jeg vil først komme med et lille eksempel, jeg selv synes er rigtig godt. Derefter vil jeg diskutere, 
hvordan det forholder sig med ”Svinedrengen” og ”Sneglen og Rosenhækken”, to af de eventyr der 
indgår i jeres projekt. 

 

Mit første eksempel er den første af tre småhistorier, Andersen udgav i 1836. Den hedder ”Det er 
Dig, Fabelen sigter til”, og den er så kort, at det går an at citere den i dens helhed: 

 

”Oldtidens Vise have snildt opfundet, hvorledes man uden at være Folk grov lige op i Ansigtet, 
kunde sige dem Sandheden. De holdt nemlig foran dem et sælsomt Speil, i hvilket alle Slags Dyr og 
forunderlige Ting kom tilsyne og frembragte et lige saa morende som opbyggeligt Skue. Det kaldte 
de en Fabel, og hvad Taabeligt eller Klogt nu Dyrene der udrettede maatte Menneskene føre over 
paa sig og derved tænke: det er Dig Fabelen sigter til! Saaledes kunde nu Ingen blive vred derover. 
Vi ville tage et Exempel:  
 Der vare to høie Bjerge, og øverst oppe paa hvert Bjerg stod et Slot. Nede i Dalen løb 
en Hund, den snusede henad Jorden ligesom om den, for at stille Hungeren, søgte efter Muus eller 
Agerhøns. Da klang med eet, fra det ene Slot, Trompeten, som forkyndte, at man nu skulde der til 
Bords. Hunden løb strax op ad Bjerget for at faae lidt med, men i det den var kommen Halvveien, 
holdt Trompeterne op at blæse, og en Trompet fra det andet Slot begyndte. Da tænkte Hunden, her 
har man nu afspist før jeg kommer, men derovre vil man nu først til at spise; den løb derfor ned 
igjen og opad det andet Bjerg. Men nu begyndte igjen Trompeten paa det første Sted, derimod holdt 
den anden op. Hunden løb igjen ned ad, og igjen opad, og blev saaledes ved, til endelig begge 
Trompeter taug stille, og Maaltidet var endt paa hvilket Sted den kom.  
    Gjæt nu engang, hvad Oldtidens Vise ville sige med denne Fabel og hvem der er den 
Nar, som saaledes løber sig træt uden at vinde, hverken her eller der.” 

 

Der er et lille og vidunderligt kafkask anstrøg ved denne småhistorie. Og så er der det 
umiskendelige andersenske anstrøg. Læseren adresseres direkte og involveres dermed. Læseren 
bliver gjort opmærksom på, at teksten må forstås og udlægges. At der er en morale, som det gælder 
om at udfinde. 
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Læseren opfordres i den forbindelse til at fælde en dom: ”Gjæt nu engang, hvad Oldtidens Vise 
ville sige med denne Fabel og hvem der er den Nar, som saaledes løber sig træt uden at vinde, 
hverken her eller der.” 

 

Vi forstår udmærket, hvad denne fabel formulerer sig om, og vi kender alle mennesker, der agerer 
som, hvad Kierkegaard kalder for ”hastværkere”, og som dermed kan kandidere til at være den 
bemeldte nar. Vores første impuls vil være at pege fingre ad en sådan person, vi kender, og mene, vi 
dermed har forstået historien såre godt. Men hov, både titlen og historien tilsiger os, at vi skal 
medtænke os selv som netop den nar, fablen sigter til.  

 

Teksten sætter os således i et dilemma eller en modsigelse mellem at pege fingre ad denne eller hin 
person, som hunden kunne repræsentere, eller at forstå os selv som den, der sigtes til, som værende 
en fortravlet hastværker, der intet får udrettet, fordi man er for utålmodig eller vil udrette for meget 
på en gang. Hvilket vi nok alle kender til. Forstår man sig selv som den, der sigtes til, så må man 
også finde sig i, at blive kaldt en nar. Og det kunne en og anden jo godt blive vred over. Uanset 
hvordan man forstår den, fanger den lille historie så at sige sin læser på det forkerte ben. 

 

Andersen implicerer altså via sin måde at fortælle på sin læser direkte og sætter denne i et etisk 
dilemma, som læseren så kan blive vred over eller trække på smilebåndet af, alt efter temperament.  

 

I ”Svinedrengen” finder man ikke samme form for direkte læserhenvendelse. Og de værdimæssige 
koordinater i denne historie forekommer yderst klare og entydige. Prinsessen dyrker det kunstige, 
det falske og det forlorne, hun har ingen sans for det naturliges skønhed, og derfor fortjener hun i 
den grad, at hun forskertser sin mulighed for at opnå lykken sammen med den som svinedreng 
forklædte prins. 

 

Men er det hele nu så entydigt igen? Det er et godt spørgsmål, synes jeg.  

 

Prinsen er ikke i tvivl. Han er meget sikker på sit eget moralske eller etiske kompas, og han fælder 
en nådesløs dom over for prinsessen: ”Jeg er kommet til at foragte dig, Du!”. Dette ”Du” er som en 
pil, der borer sig ind. Prinsessen tilintetgøres nærmest som individ i kraft af at blive gennemboret 
med denne pil. 

 



6	
	

Og så efterlades hun udenfor. Har man lidt bibelkendskab, kan man næsten per automatik tilføje: 
’udenfor, hvor der er gråd og tænders gnidsel’. 

 

Dette er en af de hårdeste domfældelser med efterfølgende straf i Andersens eventyrunivers, skulle 
jeg mene. Kan dommen retfærdiggøres? 

 

Det kan den næppe, hvis prinsen ikke fremstår som et indbegreb af moralsk eller etisk autoritet. Og 
det gør han næppe. Til slut går han ind i sit kongerige igen og smækker døren efter sig. Giftet sig, 
som han ville, har han ikke. Situationen er status quo for hans vedkommende. Han er kun en negativ 
erfaring rigere. Og så kan han ellers selvretfærdigt hygge sig over, at prinsessen står udenfor og 
synger sit bedrøvelige omkvæd. 

 

Undervejs har han optrådt som en ægte opportunist. Mange af Andersens helte eller antihelte, som 
det går godt i større eller mindre grad, er ægte opportunister: Soldaten i ”Fyrtøiet” og Skyggen i 
”Skyggen”, for eksempel, Soldaten i ”Fyrtøiet” bortfører ved hjælp af en af hundene prinsessen og 
så kysser han hende, mens hun sover. Er det nu så etisk igen, selv om han er en rigtig soldat? 

 

Prinsen forklædt som svinedreng stjæler ikke kys fra en sovende prinsesse. Han udnytter den vågne 
prinsesses begær efter materielle gadgets til at få hende til at give sig kys i hobetal. Han udnytter 
hendes svaghed og får hende til at prostituere sig, hvorpå han foragter hende. Hvor etisk er det lige? 

 

I realiteten bringer ”Svinedrengen” sin læser på gyngende grund. Man fristes til at identificere sig 
med prinsen og foragte prinsessen. Men idet man, med prinsen, fælder dom over hende, dømmer 
man måske i realiteten sig selv. På den måde implicerer også denne historie direkte sin læser i et 
etisk dilemma ved at holde et spejl op for vedkommende. Vi er tæt på, hvad Kierkegaard ville kalde 
for indirekte meddelelse.  

 

”Sneglen og Rosenhækken” slutter med denne direkte læserhenvendelse: 

 

”Skal vi læse Historien om forfra igjen? – Den bliver ikke anderledes.” 
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Det er egentlig lidt frækt, at man får slynget sådan et spørgsmål i synet som afslutning på historien. 
Det underforstås jo, at man muligvis er så dum, at man ikke har fattet pointen ved første 
gennemlæsning. Man kunne måske blive en kende vred derover! 

 

Nuvel, formuleringen kan selvfølgelig forstås i overført forstand: ’Verden vil fortsat gå sin skæve 
gang, det kan der ikke ændres på.’ Nye snegle og nye rosenhække vil igen og igen opføre samme 
lille scene fra den store menneskelige komedie. 

 

Men formuleringen kan også forstås ganske bogstaveligt. Man kan læse en litterær tekst om og om 
igen, den bliver ikke anderledes. Der står, hvad der står. En litterær tekst er som sagt en 
individualitet med egen integritet, som man ikke har lov til at rokke ved eller manipulere med. 

 

Performativt set kan formuleringen altså læses på tre vidt forskellige måder, mindst: som en 
fornærmelse rettet mod den tungnemme læser, som en dom over verdens beskaffenhed, eller som en 
påpegning af den litterære teksts ukrænkelige ordlyd. 

 

Teksten navn, dens titel, garanterer den som en ukrænkelig juridisk individualitet, beskyttet af 
ophavsret med videre. At stjæle fra en tekst ved at citere uden kildeangivelse eller plagiere er 
direkte ulovligt. Og hvis man fejlciterer en tekst for at få den til at understøtte en pointe, man vil 
frem til, er det direkte dumpegrund, når det handler om litterær analyse. 

 

En litterær tekst er altså en meget klart defineret og velafgrænset helhed, som altid vil og skal 
forblive, hvad den er. 

 

Men samtidig er den en pivåben størrelse, det er paradokset. Ikke bare pivåben for fortolkning, men 
i ustyrlig dialog med alle mulige andre tekster. Det er den alene i kraft af genretilhørsforhold. Men 
også på grund af det fænomen, man kalder for intertekstualitet, det vil sige det forhold, at en litterær 
tekst im- eller eksplicit henviser eller alluderer til andre litterære tekster. 

 

Det forekommer mig, at ”Svinedrengen” i høj grad står i intertekstuel relation til adskillige andre af 
Andersens eventyr og historier. Da det er inden for samme forfatterskab, kan man i dette tilfælde 
kalde fænomenet for intratekstualitet. 
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Dette er i høj grad et almindeligt fænomen hos Andersen. Han opfattede i høj grad sit output af 
eventyr og historier som et samlet kunstnerisk hele og overvejede hver enkelt teksts placering i 
samme helhed. Ofte således at eventyr og historier kan sætte hinanden i et nyt lys og derved skabe 
ekstra flertydighed. 

 

Det kan derfor godt være en etisk fordring at tage højde for dette.  

 

”Svinedrengen” forekommer at placere sig i intratekstuel relation til i hvert fald ”Prindsessen paa 
Ærten” og i særlig grad ”Nattergalen”.  

 

Prinsessen i ”Prindsessen paa Ærten” viser, at hun er en rigtig prinsesse i kraft af sin bogstavelige 
hyperømskindethed. Tilsyneladende valoriseres dette positivt. Det bliver i hvert fald  til det 
giftemål, som udebliver i ”Svinedrengen”. 

 

Men hvorfor er hyperømskindethed en positivt valoriseret egenskab i den ene historie, mens hang til 
det kunstige og manglende sans for det naturlige som egenskaber bortdømmes brutalt i den anden? 
Det forekommer mig at være et godt spørgsmål. 

 

”Nattergalen” viser klart tilbage til ”Svinedrengen”. Temaet om det naturlige versus det kunstige 
går igen. Nattergalen som motiv går igen, nu koblet til begge modsætningerne.  Og en kavaler, en 
tøffel, en kejser der får tårer i øjnene og kunstig nattergalesang går også igen som motiver. 
”Nattergalen” er fra 1844, ”Svinedrengen” fra 1842. Det er påfaldende, at Andersen efter så kort tid 
følger op med en historie med tilsyneladende det samme tema og en række motiver, der går igen. 
Det tyder på, at han fandt, at der i høj grad var noget at tilføje.  

 

”Nattergalen” er umiddelbart mere kompleks end ”Svinedrengen”, selv om dens værdimæssige 
koordinater også synes at ligge entydigt fast. Kejseren med hang til det forfinede og kunstige 
bortdømmes ikke i samme grad som prinsessen i ”Svinedrengen”. Men han lader sig jo i første 
omgang også røre over den naturlige nattergals sang. 

 

Den naturlige nattergal udfrir så kejseren af dødens greb ved hjælp af sin sang. Dette kan tolkes som 
dens tak for eller anerkendelse af, at kejseren lod sig røre, da den sang første gang. 
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Den naturlige nattergal fremstår imidlertid ikke alene som en inkarnation af den spontane og 
naturgroede kunstner, sådan som historien ofte er blevet læst. Den repræsenterer også en etisk 
stemme. Den lover nemlig kejseren, at den fremover, når den selv vil, vil synge for ham om alle og 
enhver i hans rige, altså også dem han i sin selvtilstrækkelighed slet ikke kender til eksistensen af. 
Den vil synge for ham om dem i periferien, dem uden for hans synsfelt. Så vil det gå meget bedre, 
forsikrer den.  

 

Med lidt bibelkendskab i bagagen hører man nattergalen garantere, at den vil synge for kejseren om 
’enken og den faderløse’. Så får han en chance for at vise sig som en god regent i 
gammeltestamentlig forstand, der sørger også for disses velbefindende. 

 

Om kejseren lever op hertil for fremtiden, melder historien intet om. Den slutter anderledes abrupt. 
Hoffolkene tror kejseren er død allerede, en ny er ved at forberede sig på at overtage rollen. Men da 
hoffolkene kommer ind til, hvad de tror, er den døde kejser, står han spillevende foran dem. ”jo der 
stod de, og Keiseren sagde: ’god Morgen’!’” Sådan slutter den historie. 

 

Kejserens ”god Morgen” kan betyde, at nu starter en ny ære, nu vil han, med assistance fra 
nattergalen, regere sit rige retfærdigt og sørge for alle, der befinder sig i det. Men læseren står så at 
sige også der, ligesom hoffolkene, frapperet over den abrupte afslutning. Slutningen kan ergo også 
læses som et: ”godmorgen, kære læser, nu kan du stå der og tænke lidt over, hvad det egentlig er, du 
har læst.’ 

 

Og så kan man tænke over, at selv om man har læst en historie, hvor det naturlige går af med sejren 
over det kunstlede og raffinerede, så er det samtidig en yderst raffineret historie, man har læst. Det 
kan man i grunden tænke længe over. Også ”Nattergalen” implicerer sin læser på en måde, der 
rokker ved vedkommendes ellers sikre fodfæste. 

 

Jeg synes, man kan lave et fint lille undervisningsforløb omkring etiske problemstillinger med 
”Prindsessen paa Ærten”, ”Svinedrengen” og ”Nattergalen”. Man vil kunne nå frem til, at 
tilsyneladende fasttømrede værdier eller værdisæt i realiteten fremtræder langt mere relative og 
flydende, end for en første betragtning. Og man vil kunne konfrontere det forhold, at de domme, 
man fælder i en sådan situation, ikke kan undgå (også) at falde tilbage på en selv. 
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