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Indledning:	  Andersen	  i	  Italien	  
	  
Adskilligt	  er	  allerede	  skrevet	  om	  den	  biografiske	  person	  H.C.	  Andersens	  rejser	  i	  og	  forhold	  til	  
Italien.	  Kort	  opsummerende	  kan	  det	  nævnes,	  at	  Andersen	  foretog	  syv	  rejser	  til	  landet.	  Først	  i	  
1833-‐34	  på	  sponsorat	  fra	  Collin-‐familien	  i	  København.	  Her	  tog	  han	  den	  store	  dannelsestur	  til	  
blandt	  andet	  Rom,	  Napoli	  og	  Venedig.	  I	  Rom	  havde	  han	  et	  længere	  ophold	  og	  lod	  sig	  indlemme	  i	  
den	  danske	  kunstnerkoloni,	  der	  var	  fysisk	  forsamlet	  omkring	  Café	  Grecco	  og	  åndeligt	  omkring	  den	  
internationalt	  anerkendte	  skulptør	  Bertel	  Thorvaldsen.	  Det	  var	  på	  baggrund	  af	  skitser,	  
tekstfragmenter	  og	  minder	  om	  denne	  tur,	  at	  han	  året	  efter	  hjemkomsten	  udgav	  romanen	  
Improvisatoren,	  som	  skulle	  give	  ham	  hans	  nationale	  og	  ikke	  mindst	  internationale	  gennembrud.	  
Sidenhen	  tog	  han,	  for	  egne	  midler,	  af	  sted	  igen	  i	  1840	  på	  en	  større	  rejse	  til	  Italien	  og	  Rom	  og	  
videre	  til	  Grækenland	  og	  Konstantinopel,	  før	  han	  vendte	  hjem	  igen.	  Det	  er	  fra	  denne	  rejse,	  vi	  har	  
den	  udførlige	  rejsebeskrivelse	  En	  Digters	  Bazar.	  I	  1845-‐1846	  var	  Andersen	  endnu	  engang	  i	  Italien	  
for	  at	  besøge	  Rom.	  Herfra	  stammer	  det	  fine	  lille	  digt	  han	  skrev,	  der	  sigende	  nok	  hedder	  ”Tredje	  
Gang	  i	  Italien”:	  
	  
Jeg	  seer	  igen,	  Vesuv,	  dit	  Kjæmpe-‐Fyr	   	   	   	  
Og	  Havet	  for	  din	  Fod,	  så	  blaat	  som	  Himlen,	  	   	   	  
De	  røde	  Fiskerblus	  og	  Folkevrimlen,	  	   	   	   	  
Hvor	  Livet	  er	  et	  Solskins-‐Eventyr.	   	   	   	  
Jeg	  seer	  igjen	  den	  Duft,	  den	  Farve-‐Glorie,	  	   	   	  
Hvori	  de	  bølgebygg'de	  Bjerge	  stige;	   	   	   	  
O,	  ingen	  Barndoms	  gribende	  Historie,	  	   	   	   	  
Opfylder	  meer,	  end	  her	  det	  Virkelige!	   	   	   	  
Jeg	  er	  et	  Lykkens	  Barn,	  jeg	  fuldt	  det	  fatter,	  	   	   	  
Og	  ydmyg	  glad,	  taknemlig,	  jeg	  det	  skatter.	  	   	   	  
Neapel,	  tredie	  Gang	  jeg	  ser	  Dig	  atter!	   	   	   	  
	  
Fjerde	  gang,	  Andersen	  besøger	  Italien,	  er	  i	  1852,	  hvor	  han	  besøger	  Venedig	  og	  flere	  andre	  
italienske	  steder,	  dog	  ikke	  Rom.	  Femte	  gang	  er	  i	  1854,	  hvor	  han	  besøger	  Venedig	  og	  Verona.	  Sjette	  
gang,	  han	  er	  i	  Italien,	  er	  i	  1861,	  hvor	  han	  sammen	  med	  vennen	  Edvard	  Collins	  søn,	  Jonas	  Collin,	  
besøger	  Rom.	  Syvende	  og	  sidste	  rejse	  til	  ”Landet,	  hvor	  citronerne	  blomstrer”,	  som	  Goethe	  kaldte	  
Italien,	  er	  i	  1872,	  tre	  år	  før	  hans	  død,	  hvor	  han	  igen	  besøger	  Venedig.	  
	  
Rom	  og	  Italien	  indtager	  en	  særlig	  plads	  i	  H.C.	  Andersens	  liv.	  Som	  så	  mange	  andre	  
guldalderkunstnere	  så	  han	  det	  som	  Europas	  ubestridte	  centrum,	  når	  det	  kom	  til	  kunst	  og	  kultur	  og	  
dertil	  kom,	  at	  klimaet	  og	  naturen	  passede	  ham	  særdeles	  godt.	  Her	  var	  han	  under	  mildere	  
himmelstrøg	  end	  de	  nordiske	  og	  på	  god	  afstand	  fra	  det	  danske	  gråvejr,	  som	  han	  aldrig	  forsømte	  at	  
brokke	  sig	  over	  hverken	  i	  sine	  værker	  eller	  i	  sine	  mere	  private	  tekster.	  
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Ubekendt,	  Ponte	  Molle,	  uden	  årstal,	  Thorvaldsens	  Museum	  

	  
På	  samme	  måde	  som	  han	  fejrede	  sin	  anden	  fødselsdag,	  den	  dag	  han	  kom	  til	  København,	  fejrede	  
han,	  som	  moden	  var	  blandt	  kunstnerne,	  sin	  romerske	  fødselsdag	  som	  faldt	  på	  den	  dag,	  han	  ankom	  
til	  Rom	  første	  gang	  og	  indgik	  i	  ”Pontemolle-‐selskabet”.	  Dengang	  ankom	  man	  gerne	  som	  rejsende	  
til	  byen	  via	  Piazza	  del	  Popolo	  og	  skulle	  først	  over	  broen	  Ponte	  Mulvius,	  eller	  ”Ponte	  Molle”.	  Deraf	  
kom	  navnet	  til	  den	  skål	  man	  bragte,	  når	  man	  første	  gang	  satte	  sin	  fod	  i	  byen.	  Flere	  steder	  omtaler	  
Andersen	  ligeledes	  Italien	  som	  sit	  hjem	  og	  udtrykker	  i	  begejstrede	  vendinger	  hvordan	  han,	  når	  han	  
dør,	  vil	  blive	  et	  spøgelse,	  der	  hjemsøger	  den	  napolitanske	  nat.	  
	  
Adskillige	  arbejder	  er	  som	  sagt	  gjort,	  når	  det	  kommer	  til	  den	  biografiske	  forfatters	  personlige	  og	  
kunstneriske	  forhold	  til	  Italien.	  Særlig	  vigtige	  at	  nævne	  i	  denne	  forbindelse	  er	  Paul	  V.	  Rubow	  og	  
Helge	  Topsøe-‐Jensen:	  H.C.	  Andersen	  –	  Romerske	  Dagbøger,	  Gyldendal,	  1947,	  og	  Helge	  Topsøe-‐
Jensen:	  H.C.	  Andersens	  Rom	  –	  Dagbogsnotater	  og	  tegninger,	  Gyldendal,	  1979.	  Af	  nyere	  dato	  bør	  
nævnes	  Hans	  Edvard	  Nørregård-‐Nielsens	  fine	  udgivelse	  Jeg	  saae	  det	  Land	  –	  H.C.	  Andersens	  
rejseskitser	  fra	  Italien,	  Gyldendal,	  1990,	  som	  på	  fornem	  vis	  kortlægger	  Andersens	  første	  
italiensrejse	  gennem	  elegante	  sammenvævninger	  af	  dagbogsnotater,	  breve	  og	  ikke	  mindst	  den	  
litterære	  produktion.	  
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Projektets	  sigte	  
	  
I	  2016	  nedsatte	  H.C.	  Andersen	  Centret	  i	  Odense	  en	  projektgruppe,	  der	  havde	  til	  hensigt	  at	  
undersøge	  fænomenet	  ”H.C.	  Andersen	  i	  Italien”.	  Centerleder	  og	  professor	  Johannes	  Nørregaard	  
Frandsen	  var	  projektleder,	  Torsten	  Bøgh	  Thomsen	  var	  ansat	  som	  videnskabelig	  assistent,	  og	  
adjunkt	  Anne	  Klara	  Bom	  samt	  centeradministrator	  Anya	  Irene	  Ry	  Aarenstrup	  var	  en	  del	  af	  
projektgruppen	  og	  med	  til	  at	  udforme	  spørgeskemaer	  og	  holdefokusgruppeinterviews	  samt	  i	  det	  
hele	  taget	  bidrage	  med	  ekspertise	  og	  assistance	  til	  projektet.	  Sideløbende	  med	  dette	  projekts	  
udvikling,	  blev	  dets	  empiri	  anvendt	  i	  Anya	  Aarenstrups	  kandidatspeciale	  ”H.C.	  Andersen	  og	  
Italien”,	  som	  blev	  bestået	  ved	  Syddansk	  Universitet	  i	  januar	  2017.	  Dele	  af	  specialets	  pointer	  vil	  
blive	  inddraget	  i	  det	  afsnit,	  der	  specifikt	  omhandler	  H.C.	  Andersen	  i	  forhold	  til	  turistoplevelser	  for	  
italienere,	  der	  besøger	  Odense.	  
	  
Udgangspunktet	  for	  projektet	  var	  at	  se	  på	  H.C.	  Andersen	  som	  kulturfænomen	  i	  Italien	  og	  italiensk	  
kultur.	  Det	  vil	  sige	  ikke	  udelukkende	  som	  historisk/biografisk	  person	  eller	  som	  forfatter.	  Vi	  var	  
med	  andre	  ord	  ikke	  interesserede	  i	  at	  finde	  frem	  til	  nye	  mulige	  forståelser	  af	  Andersen,	  men	  
allerede	  eksisterende	  forestillinger	  og	  kulturelle	  betydninger,	  som	  han	  og	  hans	  forfatterskab	  
tildeles.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  fokusset	  på	  Italien	  og	  den	  italienske	  modtagelse	  af	  Andersen,	  men	  det	  
har	  sideløbende	  været	  vores	  intention	  at	  skabe	  et	  teoretisk	  grundlag	  og	  et	  undersøgelsesdesign,	  
der	  kunne	  danne	  udgangspunkt	  for	  lignende	  undersøgelser	  i	  andre	  kulturelle	  kontekster	  og	  
dermed	  lette	  sammenligninger	  på	  tværs	  af	  projekterne.	  Her	  tænkes	  der	  specifikt	  på	  de	  allerede	  
igangsatte	  projekter	  i	  Kina	  og	  Rusland	  og	  på	  eventuelle	  fremtidige	  satsninger.	  
	  
Projektet	  var	  finansieret	  af	  H.C.	  Andersen	  Fonden	  i	  Odense.	  Det	  var	  tænkt	  som	  et	  afsøgende	  
pilotprojekt,	  der	  havde	  to	  overordnede	  sigter.	  For	  det	  første	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  den	  
eksisterende	  oversættelse	  af	  samt	  undervisning	  og	  forskning	  i	  Andersens	  forfatterskab.	  For	  det	  
andet	  et	  overblik	  over	  de	  turist-‐	  og	  markedsføringsmæssige	  tiltag,	  der	  bliver	  foretaget	  i	  Italien	  
med	  henblik	  på	  at	  brande	  Andersen,	  Odense	  og	  i	  sidste	  ende	  Danmark	  som	  turistmål	  for	  italienske	  
turister.	  Projektets	  mål	  var	  at	  samle	  disse	  mennesker	  i	  et	  netværk	  af	  Andersen-‐relevante	  personer	  
i	  Italien,	  der	  kan	  have	  indbyrdes	  glæde	  af	  hinanden	  og	  som	  der	  kan	  trækkes	  på	  i	  forbindelse	  med	  
fremtidige	  forsknings-‐	  og	  turismeindsatser.	  Dette	  kulminerede	  i	  en	  workshop	  i	  Rom	  i	  januar	  2017	  
(se	  bilag	  1),	  og	  de	  foreløbige	  resultater	  af	  denne	  samt	  det	  forudgående	  undersøgelsesarbejde	  er	  at	  
finde	  i	  denne	  rapport.	  

Teori	  og	  metode	  
	  
Selvom	  projektet	  ikke	  sigtede	  imod	  at	  producere	  deciderede	  forskningsresultater,	  foregik	  det	  
imidlertid	  på	  et	  videnskabeligt	  grundlag	  og	  på	  baggrund	  af	  forskning,	  der	  er	  foretaget	  i	  H.C.	  
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Andersen	  Centrets	  regi.	  Og	  selvom	  dette	  er	  en	  rapport	  og	  ikke	  en	  akademisk	  afhandling,	  skal	  et	  
par	  enkelte	  bemærkninger	  knyttes	  til	  undersøgelsens	  kulturvidenskabelige	  fundament.	  
	  
Kulturbegreb	  og	  metode	  
Adjunkt	  ved	  H.C.	  Andersen	  Centret,	  Anne	  Klara	  Bom,	  har	  i	  sin	  PhD-‐afhandling	  Vores	  allesammens	  
H.C.	  Andersen	  –	  Diskursteoretiske	  analyser	  af	  kulturfænomenet	  H.C.	  Andersen	  og	  dets	  aktuelle	  
betydninger	  lokalt,	  nationalt	  og	  globalt	  (2013)	  gjort	  et	  stort	  stykke	  arbejde	  med	  at	  udvikle	  et	  
teoretisk	  blik	  på	  Andersen,	  der	  gør	  det	  muligt	  at	  indkredse,	  som	  hun	  skriver:	  ”hvad	  der	  er	  på	  spil,	  
når	  H.C.	  Andersen	  tildeles	  betydning	  og	  værdi	  som	  kulturfænomen	  i	  forskellige	  kulturelle	  
kontekster.”	  (18).	  
	  
Bom	  bygger	  i	  sin	  afhandling	  sine	  analyser	  op	  omkring	  en	  nygramsciansk	  tilgang	  til	  kulturstudier,	  
som	  den	  er	  blevet	  formuleret	  af	  kulturteoretikeren	  Stuart	  Hall.	  Modsat	  mere	  statiske	  forståelser	  af	  
begrebet	  kultur	  medfører	  dette	  kulturbegreb	  en	  dynamisk	  forståelse	  af	  kultur	  som	  en	  scene,	  hvor	  
ideologiske	  strukturer	  og	  kulturelle	  processer	  hænger	  sammen	  og	  gensidigt	  konstituerer	  
hinanden.	  Individet	  er	  i	  den	  forstand	  ikke	  (udelukkende)	  et	  produkt	  af	  nogle	  samfundsmæssige	  
strukturer.	  Det	  er	  i	  højere	  grad,	  som	  Bom	  skriver,	  konteksten,	  der	  er	  konstituerende	  for	  individets	  
artikulationer	  og	  handlinger.	  Der	  foregår	  således	  en	  vekselvirkning	  imellem	  individet	  og	  
konteksten,	  en	  forhandling,	  hvor	  fænomenet	  H.C.	  Andersen	  kontinuerligt	  tildeles	  betydninger.	  (Se	  
afhandlingens	  kapitel	  2	  for	  en	  udførlig	  gennemgang	  af	  det	  teoretiske	  fundament)	  
	  
Præmissen	  er,	  at	  kulturelle	  processer	  kan	  sættes	  i	  forbindelse	  til	  det	  underliggende	  ideologiske	  
grundlag,	  der	  formodes	  at	  motivere	  dem	  til	  at	  begynde	  med	  –	  antagelsen	  er,	  at	  det	  flygtige	  og	  
prestigefyldte	  begreb	  kultur	  i	  sig	  selv	  bliver	  en	  kamplads	  for	  ideologiske	  strømninger,	  der	  forsøger	  
at	  opnå	  kulturel	  hegemoni	  ved	  netop	  at	  definere	  sig	  selv	  som	  kultur	  eller	  kulturbærere.	  I	  tilfældet	  
H.C.	  Andersen	  i	  Italien	  er	  dette	  interessant,	  fordi	  vi	  netop	  via	  de	  tilegnelser	  af	  Andersen,	  der	  er	  
foregået	  i	  Italien,	  vil	  danne	  os	  et	  billede	  af	  de	  kulturelle	  kontekster,	  der	  på	  den	  ene	  eller	  den	  
anden	  måde	  har	  haft	  indflydelse	  på	  integreringen	  af	  ham	  i	  italiensk	  kultur.	  
	  
Hvad	  der	  er	  særligt	  vigtigt	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  Boms	  opmærksomhed	  på,	  at	  disse	  kulturelle	  
kontekster	  er	  multiple,	  flydende	  og	  selvmodsigende.	  Vi	  forventede	  følgelig	  ikke	  at	  finde	  ind	  til	  dén	  
italienske	  Andersen,	  hvis	  man	  med	  den	  forventning	  mener	  en	  logisk,	  sammenhængende,	  
overordnet	  forestilling	  eller	  fortælling	  om	  Andersen	  og	  hans	  forfatterskab.	  Vi	  forventede	  i	  højere	  
grad	  at	  finde	  adskillige	  Andersener,	  der	  tilsammen	  danner	  et	  fragmentarisk,	  komplekst	  og	  
formentlig	  også	  selvmodsigende	  billede	  af,	  hvordan	  Andersen	  optræder	  i	  Italiensk	  kultur.	  Det	  er	  
altså	  interessant	  for	  os	  at	  se	  på	  samspillet	  imellem	  H.C.	  Andersen,	  hans	  værk	  og	  den	  italienske	  
kultur,	  idet	  vi	  ikke	  betragter	  nogen	  af	  delene	  som	  statiske	  eller	  hegemoniske.	  Det	  er	  ikke	  givet,	  
hvad	  H.C.	  Andersen	  er	  ligesom	  det	  ikke	  tages	  for	  givet,	  at	  der	  findes	  en	  italiensk	  kultur,	  der	  kan	  
sættes	  i	  bestemt	  form	  og	  defineres	  som	  ”kulturen	  i	  Italien”.	  Informeret	  af	  Boms	  konkluderende	  
bemærkninger	  i	  sin	  afhandling,	  må	  vi	  formode,	  at	  der	  findes	  adskillige	  divergerende	  forestillinger	  
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om,	  hvad	  både	  Andersen	  og	  italiensk	  kultur	  er,	  og	  det	  er	  forhandlingsfeltet	  imellem	  disse,	  vi	  var	  
interesserede	  i	  at	  kaste	  lys	  over.	  
	  
Det	  var	  altså	  ikke	  blot	  hensigten	  at	  danne	  os	  et	  billede	  af,	  hvad	  receptionen	  af	  Andersen	  kan	  sige	  
os	  om	  ham,	  men	  også	  refleksivt	  at	  se,	  hvad	  denne	  reception	  i	  en	  bredere	  forstand	  kan	  sige	  os	  om	  
italienere	  og	  deres	  kultur.	  Følgende	  opsummering	  af	  Boms	  tilgang	  i	  afhandlingen	  kan	  tjene	  til	  at	  
spidsformulere	  projektet	  og	  denne	  rapports	  teoretiske	  udgangspunkt.	  
	  
”I	  denne	  afhandling	  introduceres	  et	  bud	  på,	  hvordan	  H.C.	  Andersen	  kan	  analyseres	  som	  kultur.	  I	  
dette	  bud	  lægges	  der	  vægt	  på,	  hvordan	  Andersen	  tildeles	  værdi	  og	  betydning	  i	  forskellige	  kulturer	  
(forstået	  som	  ’sites	  of	  struggle’),	  hvordan	  han	  indgår	  som	  et	  element	  i	  kulturelt	  specifikke	  affektive	  
praksisser,	  og	  hvordan	  udvalgte	  artikulationer	  afspejler	  dobbeltbevægelser,	  hvor	  artikulatøren	  
både	  positionerer	  sig	  selv	  og	  H.C.	  Andersen	  på	  forskellige	  skalaer.”	  (20)	  

Undersøgelsesdesign	  
	  
Projektet	  forløb	  fra	  1.	  august	  2016	  til	  og	  med	  januar	  2017.	  I	  projektets	  begyndelse	  blev	  følgende	  
undersøgelsesdesign	  formuleret	  på	  baggrund	  af	  et	  oplæg	  fra	  fonden:	  
	  
Projektet	  vil	  undersøge	  H.C.	  Andersens	  kulturelle	  betydning	  i	  Italien	  med	  muligheder	  for	  udvikling	  
af	  turismeinitiativer	  for	  øje.	  Dette	  gøres	  ud	  fra	  to	  overordnede	  fokusområder.	  
	  
1:	  Den	  institutionaliserede	  Andersen.	  Hvordan	  er	  Andersen	  repræsenteret	  i	  italiensk	  kultur?	  Hvilke	  
forskningstraditioner	  er	  der	  mht.	  Andersen?	  På	  hvilke	  måder	  har	  han	  inspireret	  italiensk	  kultur	  og	  
litterære	  traditioner?	  Har	  han	  eventuelt	  påvirket	  italiensk	  eventyrtradition	  og	  folklore?	  Hvordan	  er	  
hans	  værk	  til	  stede	  indenfor	  undervisningssystemet?	  
	  
2:	  Den	  folkelige	  Andersen.	  Hvordan	  tager	  den	  enkelte	  italiener	  ejerskab	  over	  Andersen?	  Hvordan	  
er	  Andersen	  til	  stede	  i	  hverdagen,	  og	  er	  han	  overhovedet	  det?	  Hvordan	  markedsføres	  han	  og	  
Danmark	  som	  turistmål?	  Hvordan	  er	  den	  enkelte	  italieners	  forståelse	  af	  Danmark?	  	  
	  
Punkt	  et	  blev	  undersøgt	  gennem	  studier	  og	  læsning	  af	  relevante	  publikationer	  samt	  interviews	  
med	  italienske	  forskere	  i	  skandinavistik.	  
	  
Punkt	  to	  blev	  undersøgt	  gennem	  kvantitative	  spørgeskemainterviews,	  kvalitative	  
fokusgruppeinterviews	  med	  udvalgte	  personer,	  samtaler	  med	  turismeaktører	  og	  eventuelt	  essays	  
skrevet	  af	  italienske	  studerende.	  
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Projektets	  produkt	  bestod	  af	  etableringen	  af	  et	  netværk	  af	  videnspersoner	  og	  intellektuelle	  
kapaciteter,	  indsamlet	  empirisk	  materiale,	  en	  rapport	  samt	  en	  workshop	  afholdt	  med	  dansk	  og	  
italiensk	  deltagelse	  i	  Rom	  i	  januar	  2017.	  Samlet	  skal	  indsigter	  fra	  disse	  produkter	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  
at	  belyse	  det	  overordnede	  turismebaserede	  emne	  og	  	  afkaste	  pointer	  i	  forhold	  til	  begrebet	  
”reason	  to	  go”	  –	  altså	  en	  klarlægning	  af	  de	  potentielle	  motiver,	  italienere	  ville	  have	  for	  at	  være	  
turister	  i	  Danmark	  og	  hvilke	  forventninger	  de	  måtte	  have	  i	  den	  forbindelse.	  	  
	  
Det	  er	  tanken,	  at	  dette	  undersøgelsesdesign	  skal	  kunne	  fungere	  som	  skabelon	  til	  lignende	  
projekter	  i	  andre	  lande	  og	  samle	  op	  på	  tidligere	  udførte,	  lignende	  projekter	  (Andersen	  i	  Kina	  og	  
Rusland).	  Dette	  for	  at	  sikre	  et	  jævnt	  kvalitetsniveau	  og	  gøre	  komparative	  studier	  lettere	  at	  udføre.	  
En	  mere	  generel	  formulering	  af	  dette	  undersøgelsesdesign	  kunne	  se	  ud	  som	  følger:	  

Generelt	  undersøgelsesdesign	  til	  brug	  i	  andre	  lande	  
	  
Hver	  enkelt	  undersøgelse	  af	  H.C.	  Andersens	  betydning	  i	  et	  land	  vil	  have	  to	  fokusområder:	  
	  
1:	  Den	  institutionaliserede	  Andersen.	  	  

• Er	  Andersen	  repræsenteret	  i	  xx	  kultur	  og	  hvordan?	  	  
• Hvilke	  forskningstraditioner	  er	  der	  mht.	  Andersen	  og	  Danmark	  historisk	  såvel	  som	  aktuelt?	  
• Har	  han	  inspireret	  xx	  kultur	  og	  litterære	  traditioner	  og	  på	  hvilke	  måder?	  	  
• Har	  han	  eventuelt	  påvirket	  xx	  eventyrtradition	  og	  folklore?	  	  
• Er	  hans	  værk	  til	  stede	  indenfor	  undervisningssystemet	  og	  i	  så	  fald	  hvordan?	  

Undersøges	  fx	  gennem	  studier	  og	  læsning	  af	  relevante	  publikationer	  og	  interviews	  med	  forskere	  i	  
skandinavistik,	  samt	  analyser	  af	  skolemateriale.	  
	  
2:	  Den	  folkelige	  Andersen.	  	  

• Hvordan	  tager	  den	  enkelte	  xxer	  ejerskab	  over	  Andersen?	  	  
• Figurerer	  Andersen	  og/eller	  hans	  værk	  i	  hverdagen,	  og	  i	  så	  fald	  hvordan?	  	  
• Hvordan	  markedsføres	  han	  og	  Danmark	  som	  turistmål?	  	  
• Hvordan	  er	  den	  enkelte	  xxers	  forståelse	  af	  Danmark?	  	  

	  
Undersøges	  fx	  gennem	  kvantitative	  spørgeskemainterviews,	  kvalitative	  samtaler	  med	  udvalgte	  
personer,	  samtaler	  med	  turismeaktører	  og	  eventuelt	  essays	  skrevet	  af	  skoleelever/studerende.	  
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Den	  institutionaliserede	  Andersen:	  Oversættelse,	  Undervisning	  og	  Illustration	  
	  
Vores	  undersøgelse	  bestod	  altså	  af	  to	  ben.	  Dels	  ville	  vi	  skabe	  et	  netværk	  af	  forskere	  og	  folk,	  der	  
arbejder	  professionelt	  med	  Andersen	  –	  det	  er	  den	  institutionaliserede	  Andersen,	  vi	  hermed	  
undersøger	  –	  dels	  ville	  vi	  udstikke	  nogle	  perspektiver	  for	  turisme	  –	  dette	  er	  i	  høj	  grad	  grunden	  til	  
at	  kortlægge	  den	  folkelige	  Andersen.	  Sidstnævnte	  vil	  jeg	  vende	  tilbage	  til.	  Dette	  afsnit	  har	  
imidlertid	  til	  hensigt	  at	  opridse,	  hvad	  vi	  fandt	  ud	  af	  om	  den	  institutionaliserede	  Andersen.	  Disse	  
oplysninger	  er	  i	  høj	  grad	  baseret	  på	  egne	  studier	  og	  interviews	  med	  de	  italienske	  forskere	  Bruno	  
Berni	  (Det	  tyske	  institut	  i	  Rom),	  Anna	  Wegener	  (Det	  danske	  institut	  i	  Rom),	  Giorgia	  Grilli	  
(Universitetet	  i	  Bologna),	  Camilla	  Storskog	  (Universitetet	  i	  Milano),	  Julia	  Shore	  Paludan	  og	  Anna	  
Maria	  Segala	  (begge	  Universitetet	  i	  Rom,	  La	  Sapienza).	  
	  
Til	  at	  begynde	  med	  var	  vi	  overraskede	  over	  at	  finde	  ud	  af,	  at	  man	  ikke	  som	  sådan	  kan	  tale	  om	  en	  
decideret	  forskningstradition	  omkring	  Andersen	  i	  Italien.	  Det	  havde	  vi	  ellers	  begyndt	  at	  forvente	  
fra	  vores	  arbejde	  i	  Rusland	  og	  især	  i	  Kina,	  hvor	  der	  er	  omfattende	  traditioner	  for	  at	  forske	  i	  
Andersens	  værk.	  Efter	  at	  have	  talt	  med	  en	  række	  forskere,	  måtte	  vi	  tidligt	  i	  processen	  konstatere,	  
at	  forskningen	  i	  Andersen	  i	  Italien	  har	  været	  mere	  sporadisk.	  I	  1993	  blev	  et	  af	  de	  første	  forsøg	  på	  
at	  kortlægge	  Andersen-‐forskningen	  i	  verden	  gjort	  i	  Danmark	  af	  det	  daværende	  Andersen	  Center	  
ledet	  af	  Johan	  De	  Mylius.	  Dette	  resulterede	  i	  bogen	  Andersen	  og	  Verden	  på	  over	  500	  sider,	  som	  De	  
Mylius	  ligeledes	  har	  redigeret.	  Udover	  en	  række	  danske	  forskere,	  var	  der	  også	  inviterede	  bidrag	  
fra	  adskillige	  forskere	  overalt	  i	  verden.	  To	  bidrag	  i	  den	  udgivelse	  drejer	  sig	  om	  Andersen	  i	  Italien	  og	  
er	  begge	  skrevet	  af	  Merete	  Kjøller,	  der	  på	  tidspunktet	  var	  professor	  på	  Universitetet	  i	  Firenze.	  I	  det	  
ene	  bidrag	  skriver	  hun	  et	  mere	  løst	  potpourri	  omkring	  receptionen	  af	  Andersen	  i	  Italien	  med	  
nedslag	  i	  nogle	  af	  de	  mest	  væsentlige	  oversættelser	  og	  afledte	  værker	  og	  kulturbegivenheder,	  der	  
har	  fundet	  sted	  i	  landet.	  Hun	  fokuserer	  særligt	  på	  de	  oversættelser,	  der	  er	  kommet	  af	  
forfatterskabet	  udover	  eventyrene	  og	  er	  generelt	  undrende	  overfor,	  at	  Andersen	  fortsat	  primært	  
opfattes	  som	  børnelitteraturforfatter.	  Hun	  indleder	  med	  at	  skrive:	  
	  
”Til	  trods	  for,	  at	  i	  virkeligheden	  slet	  ikke	  så	  få	  af	  hans	  specifikt	  voksenlitterære	  værker	  findes	  på	  
italiensk	  (…)	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  H.C.	  Andersen	  for	  gennemsnitsitalieneren	  udelukkende	  står	  
som	  forfatter	  til	  de	  eventyr,	  alle	  kender	  og	  elsker	  fra	  deres	  barndom,	  og	  som	  findes	  i	  et	  utal	  af	  
udgaver,	  meget	  ofte	  i	  omarbejdet	  og	  stærkt	  forkortet	  form,	  undertiden	  reduceret	  til	  kun	  at	  være	  
billedtekster.	  Men	  også	  i	  de	  tilfælde,	  hvor	  man	  har	  bevaret	  teksten	  intakt,	  udkom	  de	  indtil	  for	  ikke	  
så	  forfærdelig	  længe	  siden	  praktisk	  taget	  altid	  i	  udgaver	  for	  børn.	  Eventyrene	  bliver	  med	  andre	  ord	  
normalt	  udelukkende	  betragtet	  som	  børnelekture,	  og	  meget	  få	  italienere	  er	  overhovedet	  klar	  
over,	  at	  Andersen	  har	  skrevet	  andet	  end	  eventyr.”	  (353)	  	  	  
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Efter	  at	  have	  opridset	  de	  forskellige	  væsentlige	  oversættelser	  af	  eventyrene,	  går	  hun	  videre	  til	  at	  
nævne	  oversættelser	  af	  andre	  værker	  af	  Andersen.	  Det	  drejer	  sig	  om	  Kun	  en	  Spillemand,	  som	  
oversattes	  allerede	  i	  1879,	  Billedbog	  uden	  Billeder	  fra	  1888,	  dernæst	  Improvisatoren	  fra	  1931,	  Mit	  
Livs	  Eventyr	  fra	  1959,	  O.T.	  fra	  1975,	  Levnedsbogen	  i	  1977,	  Christines	  Billedbog	  fra	  1984,	  Fodreise	  
fra	  1987	  og	  En	  digters	  Bazar	  i	  starten	  af	  90’erne.	  Siden	  da	  har	  oversætter	  Bruno	  Berni	  stået	  for	  en	  
stor	  del	  af	  de	  nyere	  oversættelser	  af	  forfatterskabet.	  Det	  gælder	  blandt	  andet	  nyoversættelser	  af	  
En	  Digters	  Bazar,	  og	  De	  Romerske	  Dagbøger	  foruden	  den	  nye	  oversættelse	  af	  samtlige	  eventyr,	  
som	  udkom	  på	  forlaget	  Donzelli	  i	  2012,	  illustreret	  af	  kunstner	  Fabian	  Negrin.	  
	  

	  
Fabian	  Negrin,	  illustration	  til	  ”Prinsessen	  på	  Ærten”,	  2010	  

	  
Kjøller	  undrer	  sig	  over,	  at	  Andersen	  på	  trods	  af	  at	  være	  blevet	  introduceret	  i	  Italien	  som	  andet	  end	  
eventyrforfatter,	  fortrinsvis	  betragtes	  som	  skribent	  af	  børnelitteratur.	  Dette	  er	  for	  så	  vidt	  ikke	  den	  
store	  overraskelse	  for	  os	  på	  Andersen	  Centret.	  Det	  er	  ifølge	  vores	  erfaringer	  temmelig	  
repræsentativt	  for,	  hvordan	  Andersen	  bliver	  forstået	  ude	  i	  verden	  såvel	  som	  i	  hans	  hjemland.	  
Hvad	  forskningen	  i	  Andersens	  forfatterskab	  angår,	  er	  Kjøller	  heller	  ikke	  særlig	  optimistisk.	  Hun	  
indleder	  sin	  artikel	  om	  det	  emne	  således:	  
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”Man	  kan	  ikke	  sige,	  at	  der	  er	  nogen	  særlig	  lang	  tradition	  for	  H.C.	  Andersen-‐forskning	  i	  Italien.	  På	  
den	  anden	  side	  er	  der	  heller	  ikke	  nogen	  lang	  tradition	  for	  forskning	  og	  undervisning	  i	  dansk	  
litteratur	  i	  det	  hele	  taget,	  selvom	  der	  har	  været	  en	  dansk	  lektor	  ansat	  ved	  universitetet	  i	  Rom	  
siden	  1938.”	  (486)	  
	  
Dette	  har	  vi	  også	  sidenhen	  fået	  bekræftet	  ved	  at	  tale	  med	  de	  nævnte	  italienske	  forskere.	  Den	  
forskning,	  der	  har	  været	  i	  Andersen	  som	  andet	  og	  mere	  end	  børnebogsforfatter,	  har	  været	  
temmelig	  sporadisk.	  Kjøller	  nævner	  selv	  Alda	  Castagnoli	  Manghi,	  Bruno	  Bernis	  tidligere	  professor,	  
der	  af	  flere	  regnes	  for	  den	  førende	  Andersen-‐forsker	  i	  Italien	  i	  det	  20.	  Århundrede	  –	  ikke	  mindst	  
fordi	  hun,	  sammen	  med	  Marcella	  Rinaldi	  stod	  for,	  hvad	  der	  tæller	  som	  den	  første	  virkelig	  
vellykkede	  oversættelse	  af	  107	  af	  Andersens	  eventyr	  i	  1954.	  Manghi	  har	  i	  årenes	  løb	  publiceret	  
adskillige	  italiensksprogede	  artikler	  om	  Andersen,	  hvor	  hun	  sætter	  ham	  i	  forhold	  til	  anden	  
europæisk	  litteratur.	  Hun	  har	  bl.a.	  arbejdet	  med	  ”Den	  lille	  Havfrue”,	  som	  hun	  har	  læst	  ift.	  Goethes	  
Faust.	  Derudover	  har	  hun	  skrevet	  om	  Andersens	  inspiration	  fra	  den	  tyske	  forfatter	  E.T.A.	  
Hoffmann,	  hun	  har	  behandlet	  hans	  grafiske	  arbejder	  selvstændigt	  og	  skrevet	  en	  del	  om	  Andersens	  
opfattelse	  af	  Italien.	  Ved	  siden	  af	  hende	  kan	  også	  nævnes	  forfatter	  og	  forsker	  i	  børnelitteratur	  
Antonio	  Faeti,	  som	  i	  en	  menneskealder	  har	  arbejdet	  med	  og	  undervist	  i	  Andersens	  forfatterskab.	  
	  
I	  2010	  udkom,	  hvad	  der	  nok	  kan	  kaldes	  den	  første	  og	  hidtil	  eneste	  deciderede	  
forskningspublikation	  om	  Andersen	  i	  en	  italiensk	  kontekst.	  Den	  hedder	  Fiaba	  e	  modernità	  og	  er	  en	  
samling	  forskningsartikler	  skrevet	  af	  italienske	  og	  nordiske	  forskere.	  Den	  er	  kurateret	  af	  den	  
tidligere	  professor	  i	  Nordisk	  ved	  Roms	  Universitet,	  La	  Sapienza,	  Anna	  Maria	  Segala,	  som	  også	  
arrangerede	  et	  seminar	  i	  2005	  i	  anledning	  af	  Andersens	  200-‐års-‐jubilæum.	  Bogen	  er	  omskrevne	  
artikler	  ud	  fra	  papers	  præsenteret	  af	  forskerne	  på	  dette	  seminar.	  I	  forlængelse	  af	  titlen	  var	  
seminarets	  hensigt	  at	  tale	  om	  Andersen	  som	  en	  moderne	  forfatter	  fremfor	  den	  typiske	  
romantiker,	  han	  tit	  bliver	  fremstillet	  som.	  Dette	  ligger	  i	  fin	  tråd	  med	  mere	  internationale	  
forskningsbestræbelser,	  heriblandt	  dem	  der	  har	  foregået	  på	  Andersen	  Centret	  i	  Odense.	  Her	  har	  
det	  ligeledes	  været	  en	  prioritet	  og	  forskningssatsning	  at	  løsrive	  Andersen	  fra	  en	  typisk	  romantisk	  
forståelse	  og	  synliggøre	  de	  mere	  moderne	  elementer	  af	  eventyrene	  såvel	  som	  forfatterskabet	  i	  det	  
hele	  taget.	  
	  
Derudover	  skal	  nævnes	  den	  aktuelle	  Andersen-‐forskning	  i	  Italien.	  Bruno	  Berni	  arbejder	  fortsat	  
flittigt	  med	  nærmest	  alle	  aspekter	  af	  Andersen	  fra	  forskning	  til	  oversættelse.	  Giorgia	  Grilli	  fra	  
universitetet	  i	  Bologna	  arbejder	  med	  ham	  i	  forhold	  til	  børnelitteratur	  og	  uddannelsen	  af	  
undervisere.	  Julia	  Shore	  Paludan	  fra	  La	  Sapienza	  læser	  Andersen	  med	  sine	  studerende	  på	  
universitetet,	  og	  det	  samme	  gør	  Camilla	  Storskog	  fra	  universitetet	  i	  Milano,	  der	  ligeledes	  har	  
arbejdet	  med	  En	  digters	  Bazar	  og	  Andersens	  rejser	  i	  Italien	  med	  et	  bredere	  fokus	  på	  den	  
romantiske	  rejseskildring	  som	  sådan.	  
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Samlet	  set	  kan	  man	  altså	  sige,	  at	  selvom	  Andersen	  har	  været	  flittigt	  oversat	  og	  kommenteret	  i	  
Italien	  nærmest	  lige	  siden	  han	  døde	  i	  1875,	  har	  der	  ikke	  været	  et	  decideret	  forskningsmiljø	  i	  landet	  
omkring	  ham.	  Forskningen	  er	  blevet	  varetaget	  af	  enkeltpersoner	  med	  en	  særlig	  interesse	  for	  
forfatterskabet,	  og	  man	  oplever	  ofte,	  at	  i	  konteksten	  af	  nordiske	  og	  skandinaviske	  studier	  bliver	  
han	  ofte	  overset	  til	  fordel	  for	  norske	  og	  især	  svenske	  forfattere.	  Dette	  er	  imidlertid	  ikke	  unikt	  for	  
Italien.	  Det	  er	  tilsyneladende	  temmelig	  generelt	  i	  den	  vestlige	  verden.	  Danmark	  har	  trange	  kår	  i	  en	  
international	  kontekst	  ved	  siden	  af	  sine	  dygtige	  broderlande.	  Groft	  sagt	  kan	  man	  sige,	  at	  
skandinavister	  generelt	  prioriterer	  det	  svenske	  og	  norske,	  og	  de	  fleste	  der	  arbejder	  med	  Danmark	  i	  
en	  international	  sammenhæng,	  er	  middelalderforskere,	  der	  vil	  vide	  mere	  om	  vikingerne.	  Det	  lader	  
til	  at	  være	  et	  vilkår,	  vi	  ikke	  kan	  gøre	  noget	  ved.	  
	  
Hvad	  vil	  til	  gengæld	  kan	  foretage	  os,	  er	  at	  gøre	  status	  over	  Andersen-‐forskningen	  og	  samle	  de	  
relevante	  italienske	  mennesker,	  der	  arbejder	  med	  Andersen	  i	  deres	  forskning,	  oversættelse,	  
udgivelser	  og	  illustrationer.	  
	  
En	  af	  de	  ting,	  der	  er	  yderligere	  bemærkelsesværdigt	  er,	  at	  al	  den	  forskning,	  jeg	  i	  mit	  
researcharbejde	  er	  stødt	  på	  omkring	  Andersen	  i	  Italien,	  har	  været	  af	  litteraturvidenskabelig	  
karakter.	  På	  Andersen	  Centret	  har	  en	  del	  af	  forskningen	  de	  senere	  år	  taget	  form	  som	  
kulturforskning.	  Den	  interesserer	  sig	  for	  Andersen	  som	  kulturfænomen,	  der	  iscenesættes,	  tilegnes	  
og	  tilpasses	  individuelle	  kulturer	  og	  går	  ud	  fra,	  at	  Andersen	  tilpasses	  de	  forskellige	  lande,	  hvori	  han	  
optræder,	  forskelligt.	  Der	  findes	  altså	  mange	  forskellige	  versioner	  af	  Andersen	  rundt	  omkring,	  og	  
den	  måde	  han	  iscenesættes	  på,	  kan	  sige	  os	  noget	  om	  den	  kultur,	  han	  optræder	  i.	  Dette	  halvårlige	  
projekt	  har	  været	  et	  forsøg	  på	  at	  tage	  hul	  på	  den	  form	  for	  forskning	  i	  en	  italiensk	  sammenhæng.	  	  

Den	  folkelige	  Andersen	  
	  
Når	  man	  skal	  udforme	  turistmæssige	  tiltag	  til	  potentielle	  italienske	  turister	  med	  Andersen	  som	  
emne,	  er	  det	  vigtigt	  at	  vide,	  hvilken	  forståelse	  af	  Andersen	  disse	  turister	  kommer	  med.	  Dette	  er	  
netop	  højst	  forskelligt	  fra	  land	  til	  land.	  Som	  Aarenstrup	  skriver	  i	  sit	  speciale,	  så	  er	  det	  ”netop	  
denne	  kulturelle	  forskel	  i	  brugen	  af	  H.C.	  Andersen,	  som	  er	  vigtig	  at	  være	  opmærksom	  på	  i	  en	  
turismemæssig	  sammenhæng,	  fordi	  mening	  går	  tabt	  og	  skuffelse	  opstår,	  hvis	  man	  som	  gæst/turist	  
ikke	  kan	  genkende	  den	  H.C.	  Andersen,	  man	  forventer	  at	  møde	  (…)”	  (49)	  
	  
Vi	  valgte	  derfor	  at	  udforme	  et	  spørgeskema	  (Bilag	  2)	  til	  at	  afdække	  disse	  italienske	  forståelser	  af	  
Andersen	  og	  følge	  op	  på	  disse	  via	  fokusgruppeinterviews	  i	  hhv.	  Milano	  og	  Rom	  i	  oktober	  2016.	  
Spørgeskemaet	  havde	  to	  overordnede	  temaer	  og	  hensigter.	  Først	  var	  der	  en	  gruppe	  spørgsmål,	  
hvor	  man	  skulle	  svare	  på	  sit	  generelle	  kendskab	  til	  Andersens	  værker.	  Dernæst	  var	  der	  en	  række	  
spørgsmål,	  der	  spurgte	  ind	  til	  respondenternes	  rejsevaner.	  Jeg	  vil	  fremlægge	  resultaterne	  af	  disse	  
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og	  de	  efterfølgende	  fokusgruppeinterviews	  og	  derefter	  komme	  med	  nogle	  konklusioner	  og	  
betragtninger	  over	  resultaterne.	  
	  
Spørgeskemaets	  første	  halvdel	  spurgte	  ind	  til	  italienernes	  forhold	  til	  Andersen.	  Spørgeskemaet	  var	  
faciliteret	  af	  VisitDenmark	  i	  MIlano	  og	  blev	  distribueret	  via	  deres	  sociale	  medier	  til	  deres	  følgere	  i	  
Italien.	  Der	  må	  derfor	  tages	  nogle	  forbehold.	  Det	  må	  formodes	  at	  være	  italienere,	  der	  allerede	  har	  
et	  kendskab	  til	  Danmark	  eller	  et	  ønske	  om	  at	  få	  et	  kendskab	  til	  landet,	  der	  har	  svaret.	  Derudover	  
forudsætter	  spørgeskemaet,	  at	  respondenterne	  har	  et	  kendskab	  til	  H.C.	  Andersen.	  Vi	  kan	  med	  
andre	  ord	  ikke	  sige	  noget	  om	  det	  generelle	  kendskab	  til	  Andersen	  i	  Italien,	  men	  i	  højere	  grad,	  
hvordan	  dette	  kenskab	  tager	  sig	  ud	  hos	  dem,	  der	  allerede	  kender	  ham.	  
	  
Vi	  endte	  med	  et	  overraskende	  stort	  antal	  respondenter	  nemlig	  1759.	  Heraf	  var	  1236	  af	  
spørgeskemaerne	  komplet	  udfyldt.	  (Se	  bilag	  3	  for	  grafiske	  opstillinger	  af	  svarene)	  Geografisk	  synes	  
fordelingen	  af	  respondenter	  temmelig	  repræsentativ.	  Der	  er	  besvarelser	  fra	  alle	  regioner	  i	  Italien	  
med	  hovedvægt	  på	  Lombardiet	  (25%),	  hvor	  Milano	  er	  hovedby.	  Derudover	  kom	  størstedelen	  af	  
besvarelserne	  fra	  folk	  i	  aldersgruppen	  36-‐56	  år	  (61%).	  Kønsfordelingen	  var	  70%	  kvinder	  og	  30%	  
mænd.	  Da	  de	  blev	  spurgt,	  hvor	  de	  første	  gang	  stiftede	  bekendtskabe	  med	  Andersen,	  svarede	  
størstedelen	  af	  respondenterne,	  at	  de	  først	  mødte	  ham	  i	  hjemmet	  (61%)	  og	  i	  grundskolen	  (33%).	  
Svarmulighederne	  ”Gymnasiet”,	  ”Universitetet”,	  ”Andre	  steder”	  og	  ”Intet	  kendskab”	  tæller	  samlet	  
6%.	  
	  
Derefter	  spurgte	  vi	  deltagerne	  om	  at	  fortælle	  os,	  hvilke	  eventyr	  de	  mente,	  var	  de	  mest	  kendte	  af	  
Andersens	  eventyr	  i	  Italien.	  Ifølge	  dem	  var	  de	  seks	  mest	  kendte	  i	  denne	  rækkefølge:	  ”Den	  Lille	  
Havfrue”,	  ”Den	  Grimme	  Ælling”,	  ”Prinsessen	  på	  Ærten”,	  ”Den	  Lille	  Pige	  med	  Svovlstikkerne”,	  
”Kejserens	  Nye	  Klæder”,	  ”Den	  Standhaftige	  Tinsoldat”.	  Med	  undtagelse	  af	  ”Prinsessen	  på	  Ærten”	  
er	  det	  sandsynligt,	  at	  dette	  også	  er	  repræsentativt	  for	  det	  generelle	  kendskab	  til	  Andersens	  
eventyr	  i	  verden	  i	  det	  hele	  taget.	  
	  
”Prinsessen	  på	  Ærtens”	  popularitet	  kan	  dog	  til	  dels	  forklares	  ved,	  at	  eventyret	  er	  indgået	  i	  sproget	  
på	  en	  interessant	  måde.	  Hvis	  man	  på	  italiensk	  kaldes	  en	  ”Principessa	  sul	  Pisello”,	  betyder	  det	  at	  
man	  er	  en	  unødvendigt	  vanskelig	  person.	  ”Den	  Grimme	  Ælling”	  er	  på	  samme	  måde	  indgået	  i	  det	  
italienske	  sprog,	  hvor	  man	  kan	  være	  en	  ”Brutto	  Anatrocollo”	  –	  en	  såkaldt	  usleben	  diamant.	  
Ligeledes	  anvendes	  ”Kejserens	  Nye	  Klæder”	  som	  herhjemme	  til	  at	  kritisere	  magtudøvelse,	  dog	  
under	  betegnelsen	  ”Il	  Re	  Nudo”	  (Kongen	  er	  nøgen),	  som	  er	  titlen	  på	  et	  politisk	  magasin,	  der	  låner	  
sin	  titel	  fra	  Andersens	  eventyr.	  Det	  er	  dog	  usikkert,	  hvorvidt	  denne	  term	  har	  fået	  sit	  eget	  liv	  og	  i	  
den	  almene	  italieners	  bevidsthed	  dermed	  ikke	  er	  så	  tæt	  knyttet	  til	  Andersen	  som	  forfatter.	  
	  
Andre	  relativt	  kendte	  eventyr,	  ifølge	  vores	  respondenter,	  er:	  ”Sneedronningen”,	  ”Tommelise”,	  ”De	  
Røde	  Sko”,	  ”De	  Vilde	  Svaner”	  og	  ”Fyrtøjet”.	  Og	  selvom	  ”Sneedronningen”,	  ”Tommelise”	  og	  
”Fyrtøjet”	  måske	  ikke	  er	  så	  overraskende,	  så	  kan	  ”De	  Vilde	  Svaner”	  og	  ”De	  Røde	  Sko”	  måske	  
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overraske.	  ”De	  Vilde	  Svaner”	  er	  ikke	  så	  kendt	  i	  Danmark.	  Det	  er	  ret	  langt,	  smukt	  og	  lettere	  
melankolsk,	  og	  hvad	  ”De	  Røde	  Sko”	  angår,	  så	  kan	  det	  overraske,	  at	  det	  er	  så	  kendt.	  Når	  vi	  
præsenterer	  dette	  værk	  i	  vores	  verdensomspændende	  online	  kurser	  er	  der	  bred	  enighed	  i	  online-‐
foraerne	  om,	  at	  dette	  eventyr	  er	  sadistisk,	  misogynt,	  overdrevent	  moraliserende	  i	  en	  forældet,	  
kristen	  facon	  og	  dermed	  uegnet	  til	  børn.	  I	  forhold	  til	  Italien	  er	  jeg	  ydermere	  overrasket	  over	  at	  
finde	  ud	  af,	  at	  et	  af	  de	  måske	  mest	  tydeligt	  luthersk-‐protestantiske	  eventyr	  er	  så	  udbredt	  kendt	  i	  
et	  katolsk	  land.	  Under	  alle	  omstændigheder	  er	  det	  interessant	  at	  konstatere,	  at	  det	  i	  Italien,	  
modsat	  Danmark,	  ser	  ud	  til	  at	  være	  de	  mere	  dramatiske,	  smukke	  og	  sørgelige	  fortællinger,	  der	  
værdsættes.	  
	  
Dette	  understøttes	  af	  besvarelserne	  til	  de	  fritekst-‐spørgsmål,	  der	  var	  i	  spørgeskemaet.	  Her	  skulle	  
de	  adspurgte	  skrive	  de	  følelser,	  de	  associerede	  med	  H.C.	  Andersen,	  og	  nogle	  af	  de	  ord,	  der	  
scorede	  højest,	  var	  ikke	  overraskende.	  Vi	  har	  f.eks.	  magi	  (102),	  fantasi	  (65),	  barndom	  (51)	  og	  
eventyrlig	  (27).	  Hvad	  der	  måske	  er	  mere	  overraskende,	  især	  når	  man	  husker	  på,	  at	  det	  drejer	  sig	  
om	  eventyr,	  er,	  at	  ordene	  tristhed	  (tristezza,	  34)	  og	  melankoli	  (38)	  nævnes	  ofte.	  Og	  at	  de	  oftest	  
associeres	  med	  noget	  positivt.	  En	  enkelt	  respondent	  går	  så	  vidt	  som	  til	  at	  skrive:	  “LA	  SENSAZIONE	  
DI	  UNA	  MELANCONICA	  POSITIVITA”.	  Dette	  er	  interessant,	  fordi	  vi	  her	  lader	  til	  at	  være	  tæt	  på	  et	  
specifikt	  italiensk	  værdisættelse	  af	  H.C.	  Andersens	  forfatterskab.	  I	  Danmark	  er	  melankoli	  nærmest	  
udelukkende	  forstået	  som	  en	  negativ	  følelse	  og	  forestillingen	  om	  en	  positiv	  melankoli	  ville	  blive	  
oplevet	  som	  et	  paradoks.	  Så	  meget,	  at	  da	  Annalisa	  Ferraresi	  fra	  VisitDenmark	  og	  jeg	  mødtes	  i	  
København	  i	  begyndelsen	  af	  december	  og	  sad	  på	  en	  café	  og	  talte	  om	  disse	  ting,	  blev	  vi	  afbrudt	  af	  
en	  mand,	  da	  vi	  skulle	  til	  at	  gå,	  som	  afkrævede	  os	  en	  forklaring	  på	  den	  her	  ”positive	  melankoli”,	  
som	  han	  ikke	  kunne	  forstå.	  
	  
Efterfølgende	  sendte	  Annalisa	  mig	  et	  billede	  af	  en	  dobbeltside	  fra	  et	  dansk	  magasin,	  der	  
promoverede	  Skandinavien	  under	  overskriften	  ”Nordic	  Noir”,	  og	  mellem	  andre	  positive	  buzzwords	  
såsom	  ”stil”,	  ”low	  key”,	  ”landskab”,	  ”stærke	  kvinder”	  og	  ”velfærdsstat”	  finder	  vi	  ord	  såsom	  
”forbrydelser”	  og	  ”melankoli”.	  Det	  ser	  ud	  til,	  at	  vores	  lille	  eventyrland	  ikke	  kun	  værdsættes	  for,	  
men	  aktivt	  brandes	  som	  dysterhedens	  og	  melankoliens	  land.	  
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Da	  vi	  spurgte	  ind	  til	  dette	  forhold	  under	  fokusgruppeinterviewsene,	  blev	  det	  melankolske	  blandt	  
andet	  knyttet	  til	  eventyrenes	  opdragende	  funktion	  og	  til	  italienske	  værdier	  generelt.	  (Se	  bilag	  4	  for	  
komplette	  transskriberinger	  af	  disse)	  En	  sagde	  blandt	  andet:	  
	  
”Yes,	  I	  want	  to	  say	  that	  hca	  is	  one	  of	  the	  best	  writers	  for	  children	  but	  sometimes	  the	  end	  of	  his	  
novels	  are	  very	  sad	  and	  not	  all	  mother	  or	  grandmother	  or	  -‐	  prefer	  to	  tell	  to	  the	  children	  because	  
the	  ending	  is	  very	  sad.	  This	  is	  what	  I	  understood	  from	  this	  time	  I	  was	  interested	  in	  HCA	  but	  his	  
stories	  is	  very	  real	  so	  I	  think	  that	  babies	  to	  learn	  not	  only	  the	  good	  end	  but	  also	  in	  a	  very	  sweet	  
way	  also	  the	  other	  ending.”	  (Milano)	  
	  
Dette	  strider	  imod,	  hvad	  vi	  for	  det	  meste	  hører	  på	  centret,	  når	  vi	  diskuterer	  Andersen	  i	  en	  
international	  kontekst	  som	  børnelitteratur.	  Under	  vores	  online-‐undervisning	  kom	  den	  største	  
afstandtagen	  til	  udtryk,	  når	  deltagerne	  talte	  om	  ham	  som	  børneforfatter.	  Efter	  at	  have	  genlæst	  
eventyrene	  som	  voksne	  var	  der	  flere	  der	  sagde,	  at	  pga.	  de	  triste	  slutninger	  ville	  de	  aldrig	  
præsentere	  dem	  for	  børn	  –	  de	  ville	  simpelthen	  blive	  for	  kede	  af	  det.	  Her	  har	  vi	  det	  modsatte	  
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argument:	  At	  eventyrene	  lærer	  børnene	  en	  realistisk	  lektie	  om,	  at	  der	  findes	  glæde	  og	  tristhed,	  og	  
at	  de	  findes	  side	  om	  side.	  Det	  understøttes	  af	  en	  anden	  respondent,	  der	  sagde:	  

“It's	  really	  this	  sensation	  of	  sadness	  but	  happiness	  because	  there's	  always	  hope.	  More	  so	  of	  the	  
story	  of	  HCA,	  that's	  why	  it's	  sadness	  but	  happiness	  combined...”	  (Milano)	  

Tristheden	  er	  der	  altså,	  for	  denne	  respondent,	  for	  at	  gøre	  plads	  til	  håbet	  om	  at	  tingene	  kan	  blive	  
bedre.	  Et	  par	  af	  respondenterne	  mener,	  at	  eventyret	  som	  genre	  er	  særligt	  egnet	  til	  at	  videregive	  
den	  lektie.	  En	  respondent	  sagde:	  

“Yes,	  also	  I	  think	  that	  HCA	  was	  very	  careful	  with	  words	  because	  in	  a	  lot	  of	  not	  so	  happy	  endings	  we	  
just	  sense	  the	  death	  but	  he	  never	  used	  the	  word.”	  (Milano)	  

Hvis	  vi	  holder	  det	  sammen	  med	  den	  tidligere	  respondents	  udsagn	  om,	  at	  Andersen	  fortæller	  de	  
barske	  ting	  “in	  a	  sweet	  way”,	  i	  eventyrform,	  så	  begynder	  der	  at	  tegne	  sig	  et	  billede	  af	  eventyrets	  
æstetiske	  funktion.	  To	  andre	  respondenter	  sagde,	  om	  de	  triste	  følelser	  i	  fortællingerne:	  

“I	  think	  because	  a	  child	  has	  sadness	  as	  well	  so	  he	  has	  to	  deal	  with	  it,	  to	  find	  a	  way	  and	  to	  
understand	  that	  he	  has	  sadness,	  that	  he	  has	  joyful	  and	  everything...”	  (Milano)	  

“(…)	  is	  something	  that	  you	  can	  find	  yourself	  because	  it's	  not	  always	  that	  good	  or	  that	  easy	  so	  you	  
can	  have	  a	  moment	  of	  sadness”	  (Milano)	  

Det,	  som	  respondenterne	  understreger,	  er	  eventyrenes	  funktion,	  når	  det	  kommer	  til	  
relatérbarhed.	  Man	  kan	  lettere	  overkomme	  sin	  egen	  tristhed,	  når	  man	  kan	  spejle	  sig	  i	  karakterer,	  
der	  udtrykker	  den.	  Det	  her	  kommer	  tæt	  på	  noget,	  jeg	  også	  har	  talt	  med	  børnelitteraturforsker	  
Giorgia	  Grilli	  om,	  og	  som	  man	  kunne	  kalde	  børnelitteraturens	  æstetiske	  funktion.	  Æstetikken	  
skaber	  en	  distance	  til	  det	  fortalte	  –	  man	  nærmer	  sig	  temaerne	  indirekte.	  I	  sin	  evne	  til	  at	  forskønne,	  
ændre	  tone	  og	  omtale	  tingene	  indirekte,	  kan	  litteraturen	  og	  især	  børnelitteraturen	  gøre	  
vanskelige	  emner	  lettere	  at	  kommunikere	  og	  forstå.	  

Grunden	  til,	  at	  blandingen	  af	  glæde	  og	  sorg	  er	  særligt	  tiltrækkende	  i	  en	  italiensk	  sammenhæng	  og	  
at	  positivitet	  og	  melankoli	  ikke	  er	  et	  paradoks	  på	  samme	  måde,	  som	  det	  ville	  være	  i	  Danmark,	  
forklares	  med	  henvisning	  til	  et	  særligt	  italiensk	  sindelag.	  Flere	  af	  respondenterne	  gjorde	  sig	  i	  den	  
forbindelse	  repræsentanter	  for	  en	  slags	  nationalidentitet,	  hvis	  sandhedsværdi	  naturligvis	  kan	  
diskuteres,	  men	  som	  under	  alle	  omstændigheder	  er	  interessant.	  En	  siger:	  

”I	  believe	  also	  that	  Italians	  are	  somehow	  a	  romantic	  people	  and	  those	  features	  fit	  very	  well	  with	  
the	  romantics’	  principal	  ideas.	  So	  happiness	  and	  sourness,	  even	  if	  they	  are	  one	  opposite	  to	  the	  
other,	  but	  they	  stay	  together...”	  (Milano)	  
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I	  Rom	  lød	  det	  således:	  
	  
”I	  think	  Italy	  is	  a	  country	  full	  of	  contrasts.	  From	  the	  nature	  to	  the	  people,	  South	  and	  North	  are	  so	  
different	  and	  there	  are	  so	  many	  different	  things	  and	  that	  relates	  also	  to	  sensations	  that	  we	  feel.	  
We're	  not	  direct,	  straight	  as	  German	  people	  (…)	  I	  studied	  German	  so	  I’ve	  seen	  that	  difference	  a	  lot	  
and	  so	  we	  also	  like	  high	  and	  lows	  of	  the	  stories	  as	  well.	  HCA	  can	  relate	  to	  that	  because	  we	  are	  like	  
that	  more	  or	  less.	  We	  just	  don’t	  see	  that	  straight	  path	  and	  go	  like	  in	  that	  direction	  so	  it’s	  in	  
ourselves	  to	  yeah	  to	  enjoy	  both	  extremes	  I	  can	  say.	  (Rom)	  
	  
En	  tredje	  konstaterer	  nøgternt,	  når	  talen	  falder	  på	  melankoli:	  
	  
”we	  are	  the	  country	  of	  melodrama	  so	  it's	  not	  necessarily	  something	  negative.”	  (Rom)	  
	  
Som	  sagt	  kan	  den	  nationalidentitet	  i	  høj	  grad	  diskuteres.	  Hvad	  der	  imidlertid	  var	  yderligere	  
interessant	  var,	  at	  respondenterne,	  uden	  at	  blive	  hjulpet	  på	  vej	  af	  os,	  knyttede	  denne	  ambivalens	  
til	  Andersens	  biografi	  på	  en	  interessant	  måde:	  

”he	  came	  from	  a	  very	  poor	  family,	  he	  had	  to	  fight	  to	  get	  what	  he	  did	  and	  to	  be	  pragmatical,	  this	  is	  
what	  I	  like,	  it's	  typical	  Danish.	  (Rom)	  

Det	  samme	  gjorde	  sig	  gældende	  i	  Milano:	  

“because	  maybe	  that	  in	  his	  life	  HCA	  was	  very	  poor	  and	  he	  had	  to	  fight	  to	  reach	  his	  position,	  no,	  so	  
this	  is	  why,	  I	  think,	  in	  his	  novels	  there	  is	  some,	  something	  about	  his	  life.”	  (Milano)	  

Det	  pragmatiske	  og	  kampen	  for	  at	  opnå	  noget	  er	  altså	  noget,	  som	  respondenterne	  kan	  identificere	  
som	  en	  værdi,	  der	  harmonerer	  både	  med	  italiensk	  kultur,	  men	  endnu	  mere	  interessant	  med	  
Andersens	  biografi.	  I	  en	  anden	  sammenhæng	  kom	  nogle	  af	  respondenterne	  ind	  på,	  at	  Andersens	  
eventyr	  kan	  lære	  én	  at	  have	  sympati	  med	  fattige	  og	  socialt	  udsatte,	  blandt	  andet	  fordi	  han	  
inkorporerer	  sin	  egen	  fortælling	  så	  meget	  i	  sine	  værker.	  Så	  der	  er	  altså	  en	  social	  bevidsthed	  og	  en	  
forestilling	  om	  social	  mobilitet,	  som	  både	  knytter	  an	  til	  Andersens	  biografi,	  bliver	  udtrykt	  i	  
værkerne	  og	  vinder	  genklang	  i	  en	  italiensk	  kontekst.	  I	  Rom	  var	  der	  bred	  enighed	  om	  dette:	  

”The	  fairy	  tales	  of	  HCA	  in	  particular	  communicates	  in	  the	  life	  when	  you	  have	  a	  target	  you	  will	  
reach	  it	  if	  you	  want	  -‐	  if	  you	  are	  strong	  minded	  to	  reach...”	  (Rom)	  

”Ah,	  to	  be	  ambitious	  definitely	  -‐	  to	  change	  situations	  from	  the	  social	  point	  of	  view...”	  (Rom)	  

”Yeah	  to	  work,	  and	  to	  have	  a	  target	  in	  the	  life.”	  (Rom)	  

Og	  samme	  pointe	  dukkede	  op	  i	  Milano:	  
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”the	  stories	  of	  HCA	  give	  hope	  and	  also	  magic	  atmosphere,	  magical	  ideas	  to	  children.	  So	  you	  can	  do	  
whatever	  you	  want	  but	  you	  have	  to	  work	  for	  everything.”	  (Milano)	  
	  
Andersens	  univers	  er	  altså	  et	  univers	  af	  potentiale.	  Der	  er	  mulighed	  for	  forandring,	  især	  på	  det	  
sociale	  område,	  hvor	  individet	  kan	  forbedre	  sin	  situation	  gennem	  hårdt	  arbejde.	  Dog	  blev	  den	  
pointe,	  interessant	  nok,	  gradbøjet	  en	  smule	  både	  i	  Rom	  og	  Milano,	  da	  deltagerne	  fik	  mulighed	  for	  
at	  summe	  over	  den	  her	  lektie	  om	  at	  hårdt	  arbejde	  altid	  betaler	  sig	  –	  for	  gør	  det	  nu	  også	  det?	  

”I	  think	  we,	  as	  Italians,	  we	  might	  be	  similar	  to	  what	  is	  said	  in	  stories	  in	  the	  sense	  that	  we	  don’t	  -‐	  I	  
mean	  you	  have	  to	  fight,	  you	  have	  to	  try	  and	  improve	  yourself	  and	  hope	  for	  the	  best	  and	  
sometimes	  it	  doesn’t	  happen...(…)	  because	  of	  external	  circumstances,	  that	  happens	  in	  Italy	  as	  well	  
in	  terms	  of	  society	  for	  various	  reasons	  so	  we	  also	  tend	  to	  be	  similar	  in	  that	  part	  I	  think.	  So	  we	  
relate	  to	  those	  people	  that	  struggle	  but	  sometimes	  don’t	  get	  what	  they	  expect.”	  (Rom)	  

Lige	  så	  meget	  som	  Andersens	  eventyr	  handler	  om	  at	  sætte	  sig	  mål	  og	  opnå	  dem,	  ligeså	  meget	  
handler	  de	  om,	  at	  omstændighederne	  kan	  have	  en	  afgørende	  indflydelse	  på	  de	  planer	  og	  
ødelægge	  dem.	  Og	  den	  ambivalens	  kan	  knyttes	  til	  ambivalensen	  imellem	  glæden	  og	  sorgen.	  	  
	  
Som	  en	  sagde:	  ”The	  change	  is	  possible	  not	  only	  if	  you	  work	  but	  because	  it	  can	  happen	  
independently	  of	  your	  work...”	  (Milano)	  
	  
Andersens	  univers	  er	  altså,	  ifølge	  respondenterne,	  et	  univers	  af	  potentiale,	  hvor	  den	  enkelte	  har	  
et	  element	  af	  selvbestemmelse	  og	  dermed	  et	  håb.	  Hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  social	  opstigning,	  men	  
også	  omstændigheder,	  der	  kan	  gribe	  ind	  og	  ødelægge	  dine	  planer.	  Det	  er	  en	  bittersød	  ambivalens,	  
som	  er	  egnet	  til	  børn,	  men	  som	  netop	  fungerer	  ved	  at	  sætte	  temaerne	  i	  en	  æstetisk	  ramme,	  hvor	  
de	  præsenteres	  for	  læseren	  indirekte	  og	  i	  en	  skøn	  form.	  Og	  så	  leverer	  eventyrene	  ikke,	  som	  så	  
megen	  anden	  børnelitteratur,	  klare	  lektier,	  råd	  eller	  eksempler	  til	  efterfølgelse.	  De	  præsenterer	  
den	  gode	  historie	  og	  lader	  læseren	  selv	  om	  at	  drage	  sine	  konklusioner.	  Som	  en	  af	  deltagerne	  så	  
præcist	  sagde	  det:	  

”I	  think	  he	  was	  not	  a	  moralist	  and	  this	  is	  what	  Italians	  like.”	  (Rom)	  

Med	  Aarenstrups	  ord	  kan	  vi	  altså	  konkludere	  at:	  ”Den	  H.C.	  Andersen	  Italienere	  spejler	  sig	  i,	  og	  som	  
de	  skaber	  mening	  om,	  er	  først	  og	  fremmest	  H.C.	  Andersen	  som	  eventyrforfatter	  for	  børn,	  (…)	  (de	  
forbinder)	  ham	  med	  værdier	  og	  tilstande	  som	  magi,	  fantasi,	  (positiv)	  melankoli	  men	  også	  
forandring,	  stræbsomhed	  og	  høj	  arbejdsmoral.”	  (63)	  
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Andersen	  som	  turistmål	  

Når	  det	  kom	  til	  spørgsmålet	  om	  turisme,	  viste	  undersøgelsen	  følgende	  resultater.	  Når	  vi	  spurgte,	  
hvilke	  typer	  af	  ferie,	  respondenterne	  foretrak,	  svarede	  de:	  

	  
Besøge	  litterære	  steder:	   	   51%	  
Besøge	  museer	   	   67%	  
Naturoplevelser	   	   62%	  
Besøge	  historiske/kulturelle	  steder	  	   90%	  
Forlystelsesparker	   	   13%	  
Andet	   	   	   10%	  

	  
	  
Adspurgt	  om	  hvilke	  slags	  ferier,	  de	  i	  det	  hele	  taget	  foretrækker,	  svarede	  21%	  af	  respondenterne,	  
at	  de	  foretrak	  aktive	  ferier,	  6%	  foretrak	  afslappende	  ferier	  og	  73	  svarede,	  at	  de	  foretrak	  en	  
kombination	  af	  de	  to	  ferietyper.	  
	  
Foreløbig	  kan	  det	  konkluderes	  at	  de	  adspurgte	  italienere	  er,	  hvad	  man	  ville	  kalde	  udpræget	  
kulturturister.	  De	  er	  interesserede	  i	  ferier,	  der	  kombinerer	  naturskønne	  omgivelser	  med	  
kulturoplevelser,	  men	  forventer	  ikke	  at	  blive	  underholdt	  på	  måder,	  man	  kunne	  forbinde	  med	  
forlystelsesparker	  eller	  lignende.	  
	  
Ud	  fra	  disse	  informationer	  samt	  informationer	  fra	  VisitDenmarks	  rapporter	  og	  markedsanalyser	  
(Bilag	  5)	  opsummerer	  Anya	  præcist:	  ”vedkommende	  er	  en	  velstillet,	  veluddannet	  30-‐50	  årig,	  der	  
efterspørger	  byliv,	  natur	  og	  kulturelle	  oplevelser.	  Personaen	  rejser	  uden	  børn	  og	  har	  ofte	  
forberedt	  sig,	  inden	  han/hun	  opsøger	  et	  sted	  eller	  en	  attraktion.	  Derudover	  er	  det	  en	  kræsen,	  
sofistikeret	  oplevelsessøgende,	  der	  gerne	  vil	  have	  skræddersyede	  og	  avancerede	  oplevelser,	  som	  
vedkommende	  selv	  har	  indflydelse	  på.”	  (51)	  
	  
Da	  vi	  fulgte	  op	  på	  dette	  i	  fokusgrupperne	  blev	  det	  til	  dels	  bekræftet.	  De	  adspurgte	  italienere	  var	  
meget	  klare	  over,	  hvad	  de	  foretrækker,	  og	  hvad	  de	  ikke	  foretrækker.	  Det	  var	  naturligvis	  ikke	  
ensbetydende	  med,	  at	  de	  var	  enige.	  Da	  vi	  spurgte,	  hvad	  de	  forbandt	  med	  Danmark,	  svarede	  en:	  

“I	  immediately	  imagine	  this	  bucolic	  landscape	  and	  little	  town.”	  (Rom)	  

Og	  der	  var	  en,	  der	  blot	  sagde:	  ”Castles”	  (Rom	  

Hvorimod	  en	  anden	  sagde:	  
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“I	  have	  the	  opposite	  view.	  I	  think	  of	  Copenhagen,	  city,	  design,	  young	  people,	  efficient	  modern	  city	  
and	  yeah	  the	  opposite	  of	  what	  they	  are	  saying.”	  (Rom)	  

Det	  er	  interessant	  at	  to	  så	  vidt	  forskellige	  billeder	  dukker	  op,	  afhængig	  af	  hvem	  man	  spørger.	  Men	  
det	  er	  måske	  repræsentativt	  for	  de	  meget	  forskellige	  måder,	  Danmark	  markedsføres	  på	  i	  verden.	  
På	  den	  ene	  side	  som	  det	  idylliske	  lille	  eventyrland	  med	  smukke	  marker,	  et	  mildt	  klima,	  gamle	  
slotte,	  kongehus	  og	  en	  lang	  kulturhistorie,	  der	  strækker	  sig	  tilbage	  til	  vikingerne.	  En	  slags	  
romantisk,	  nationalistisk	  fantasi	  om	  det	  førmoderne	  Danmark.	  Og	  på	  den	  anden	  side	  Danmark	  
som	  et	  moderne,	  cutting	  edge	  urbaniseret	  land	  i	  en	  globaliseret	  verden	  med	  en	  arkitektur,	  
litteratur,	  kunst	  og	  gastronomi,	  der	  sætter	  internationale	  standarder.	  

Der	  er	  tilsyneladende	  meget	  langt	  imellem	  disse	  to	  fortællinger	  og	  det	  er	  relevant	  at	  spørge	  sig	  
selv	  i	  markedsføringen	  af	  Andersen,	  hvilket	  billede	  af	  Danmark,	  han	  skal	  associeres	  med	  og	  om	  de	  
to	  versioner	  af	  Danmark	  kan	  skabe	  en	  synergieffekt.	  Traditionelt	  har	  det	  i	  udpræget	  grad	  været	  
det	  romantiske	  fremfor	  det	  moderne	  Danmark,	  der	  er	  blevet	  brugt,	  når	  det	  kommer	  til	  
promovering	  af	  Andersen.	  Og	  det	  har	  bestemt	  også	  et	  marked	  og	  stor	  interesse	  –	  navnlig	  blandt	  
asiatiske	  turister.	  Men	  selvom	  italienerne	  muligvis	  er	  et	  romantisk	  folkefærd,	  så	  lader	  i	  hvert	  fald	  
vores	  fokusgruppedeltagere	  ikke	  til	  at	  være	  til	  fals	  for	  nogen	  form	  for	  tydeligt	  iscenesat	  romantik,	  
ligesom	  de	  heller	  ikke	  viser	  den	  store	  interesse	  for	  traditionelle	  turistmål,	  ifølge	  deres	  udsagn.	  
Adspurgt	  om,	  hvad	  de	  ville	  forvente	  at	  se	  i	  Danmark,	  svarer	  en:	  	  

	  ”Different	  culture,	  design,	  different	  way	  of	  living	  cause	  you	  are	  very	  different.	  Your	  way	  of	  living	  is	  
quite	  different	  from	  ours.	  And	  social	  context	  and	  this	  would	  be	  very	  interesting,	  not	  places,	  people	  
and	  way	  of	  living.”	  (Milano)	  

Italienerne	  er	  muligvis	  kulturturister,	  men	  ifølge	  de	  adspurgte	  lige	  så	  interesseret	  i	  de	  mennesker,	  
der	  opholder	  på	  kulturelle	  steder,	  som	  stederne	  i	  sig	  selv.	  En	  anden	  deltager	  har	  tidligere	  været	  i	  
Danmark	  både	  i	  forbindelse	  med	  arbejde	  og	  ferie,	  og	  fortæller:	  

”To	  me	  it’s	  a	  mix.	  I	  have	  been	  in	  Aarhus	  for	  business	  reason	  and	  then	  I	  spent	  a	  week	  bicycling	  
through	  Copenhagen	  so	  completely	  different	  things.	  For	  sure	  the	  Danish	  culture	  is	  specific,	  it's	  
quite	  different	  from	  Swedish,	  Finnish,	  so	  you	  have	  your	  own	  culture	  as	  Danish	  people.	  For	  Italians	  
to	  go	  and	  have	  holidays	  in	  Denmark	  clearly	  is	  not	  to	  go	  to	  the	  beach	  or	  to	  the	  mountains	  because	  
we	  have	  different	  locations	  to	  do	  that.”	  (Milano)	  

Igen	  bekræftes	  det,	  at	  ren	  og	  skær	  afslapningsferie	  ikke	  er	  de	  adspurgtes	  primære	  formål	  med	  at	  
komme	  til	  Danmark	  –	  der	  er	  andre	  steder	  at	  tage	  hen,	  hvis	  man	  leder	  efter	  strandliv	  eller	  efter	  de	  
helt	  store	  naturoplevelser.	  Det	  er	  kulturen,	  der	  er	  vigtig,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  i	  form	  af	  besøg	  i	  
kirker,	  slotte	  eller	  på	  museer	  –	  faktisk	  lader	  der	  til	  at	  være	  en	  decideret	  afsmag	  ved	  museer	  blandt	  
de	  adspurgte.	  Både	  i	  Milano	  og	  i	  Rom:	  
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“Scusa,	  I	  mean	  I	  would	  like	  to	  go	  to	  see	  the	  parts,	  la	  natura	  ,the	  place	  where	  HCA	  living	  I	  think	  was	  
very	  nice.	  This	  also	  around	  I’m	  not	  interested	  in	  museum.	  No!	  I	  prefer	  to	  walk	  around	  also	  to	  meet	  
people	  as	  you	  said	  and	  well	  just	  to	  be	  between	  people.”	  (Milano)	  

I	  Rom	  lød	  det	  sådan	  her:	  

“We	  visit	  friends	  wherever	  they	  live,	  where	  they	  are	  from	  and	  so	  I	  like	  to	  understand	  what	  is	  going	  
on.	  I	  love	  to	  go	  to	  supermarkets	  e.g....(…)	  to	  understand	  how	  people	  are	  or…	  I	  don’t	  like	  only	  to	  go	  
to	  museums	  so	  I	  think	  it	  would	  be	  fantastic	  to	  make	  a	  kind	  of	  project	  that	  Odense	  -‐	  people	  who	  
live	  in	  Odense	  can	  host	  and	  speak	  about	  how	  is	  now	  Odense	  and	  how	  it	  was	  many	  years	  ago.	  (…)	  I	  
would	  love	  to	  -‐	  I	  do	  it	  because	  I	  have	  friends	  in	  Odense	  but	  I	  mean	  -‐	  I	  think	  this	  is	  what	  I	  like	  to	  
know	  the	  authentic	  life	  not	  the	  tourist	  life.”	  (Rom)	  

Det	  lader	  altså	  til,	  at	  folk	  gerne	  vil	  så	  tæt	  på	  en	  autentisk	  oplevelse	  af,	  hvordan	  folk	  lever	  i	  
Danmark.	  De	  vil	  gerne	  vide,	  hvad	  danskere	  spiser,	  hvordan	  de	  bor	  -‐	  udover	  traditionelle	  
museumsoplevelser.	  Her	  må	  vi	  dog	  stoppe	  op	  et	  øjeblik	  og	  overveje,	  hvad	  de	  adspurgte	  italienere	  
forstår	  ved	  et	  museum.	  For	  det	  er	  ikke	  nødvendigvis	  det	  samme	  som	  den	  danske	  forståelse.	  I	  
Milano	  talte	  de	  om,	  at	  de	  ønskede	  at	  besøge	  et	  sted	  relateret	  til	  HCA,	  hvor	  man	  kunne	  opleve	  og	  
lære	  noget,	  ikke	  bare	  se	  på	  noget.	  Og	  det	  ville	  være	  godt,	  hvis	  børnene	  også	  kunne	  aktiveres	  –	  hvis	  
man	  kunne	  være	  kreativ.	  Her	  var	  der	  en,	  der	  fremhævede	  det	  danske	  museum	  Louisiana	  som	  et	  
godt	  eksempel	  og	  sagde:	  

“So	  it's	  much	  more	  liveable.	  (…)	  It's	  not	  like	  the	  Uffizi	  100.000	  of	  paintings,	  if	  you	  but	  explain	  with	  
place	  in	  a	  completely	  different	  way	  so	  you	  really	  go	  home	  and	  take	  home	  something,	  as	  you	  said	  
before.	  Maybe	  a	  few	  things	  but	  that	  stays	  inside	  you.”	  (Milan)	  

Når	  italienere	  tænker	  museum,	  tænker	  de	  muligvis	  på	  en	  meget	  klassisk	  museumstradition	  tilbage	  
fra	  renæssancen	  og	  1700-‐tallet	  med	  ikoniske	  kunstsamlinger	  og	  museer	  såsom	  Uffizi	  i	  Firenze,	  
Hermitagen	  i	  Skt.	  Petersborg	  og	  Louvre	  i	  Paris.	  Dvs.	  kunstsamlinger	  forstået	  som	  ophobninger	  af	  
værdifulde	  genstande,	  som	  skal	  betragtes.	  Det	  vil	  i	  den	  forbindelse	  være	  vigtigt	  at	  kommunikere	  
ud,	  at	  den	  danske	  museumstradition	  ikke	  placerer	  sig	  så	  tydeligt	  indenfor	  sådan	  en	  
museumsforståelse.	  H.C.	  Andersen-‐museet	  i	  Odense	  har	  haft	  en	  tendens	  til	  at	  fokusere	  på	  den	  
slags	  traditionelle	  udstillingsgenstande	  og	  anderseniana	  –	  ting	  relateret	  til	  Andersens	  person.	  
Problemet	  er,	  at	  Andersen	  ifølge	  vores	  undersøgelser	  ikke	  er	  synderligt	  kendt	  blandt	  de	  adspurgte,	  
som	  andet	  end	  en	  fattig	  dreng,	  der	  blev	  en	  stor	  forfatter	  –	  og	  der	  lader	  ikke	  til	  at	  være	  den	  store	  
nysgerrighed	  omkring	  hans	  privatliv.	  Det	  er	  i	  højere	  grad	  eventyrverdenen,	  og	  via	  denne	  
Andersens	  person,	  der	  interesserer	  respondenterne.	  Enkelte	  har	  endda	  været	  i	  Odense	  og	  set	  det	  
gamle	  museum	  uden	  at	  være	  imponerede.	  En	  respondent	  fortæller	  om	  sin	  tur	  til	  Odense.	  Og	  det	  
skal	  lige	  bemærkes,	  at	  vedkommende	  forveksler	  Andersen	  Centret	  med	  museet,	  så	  når	  der	  siges	  
center,	  menes	  der	  museet:	  
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“(…)	  when	  I	  was	  at	  the	  center	  actually	  I	  was	  so	  satisfied	  with	  all	  my	  tour	  in	  Denmark	  with	  interrail	  
and	  when	  I	  went	  to	  Odense	  I	  remember	  -‐	  I	  really	  remember	  the	  city	  not	  big	  but	  was	  really	  
interesting	  there	  was	  also	  like	  a	  festival	  I	  think	  and	  then	  I	  was	  willing	  to	  go	  to	  HCA	  center	  but	  then	  
I	  was	  disappointed	  I	  have	  to	  say	  because	  I	  remember	  this	  huge	  place	  but	  I	  can’t	  remember	  really	  
something	  that	  I	  read	  or	  that	  I	  discovered	  in	  the	  center	  so	  if	  there	  is	  this	  project	  of	  this	  literary	  
tour	  trip	  then	  each	  sight	  should	  give	  something	  like	  but	  not	  material	  really	  but	  something...”	  
(Milan)	  

Ligesom	  respondenten,	  der	  nævner	  Uffizi,	  vil	  denne	  respondent	  have	  en	  oplevelse,	  der	  bliver	  
hængende.	  Ikke	  nødvendigvis	  en	  ting,	  man	  kan	  bære,	  eller	  en	  intellektuel	  lærdom,	  men	  en	  
oplevelse	  eller	  følelse	  –	  gerne	  hvor	  man	  føler,	  at	  man	  har	  fået	  et	  indblik	  i	  dansk	  kultur.	  

Anya	  pointerer	  i	  forlængelse	  heraf:	  ”Hvis	  man	  skal	  skabe	  turismeprodukter	  baseret	  på	  H.C.	  
Andersen,	  der	  er	  socialt-‐	  og	  økonomisk	  bæredygtige,	  er	  det	  vigtigt	  at	  tage	  højde	  for	  denne	  
affektive	  dimension,	  der	  kommer	  til	  syne,	  når	  italienerne	  kobler	  sig	  selv	  affektivt	  til	  fænomenet	  
H.C.	  Andersen.”	  (52)	  

Og	  hun	  citerer	  to	  teoretikere	  for	  følgende	  pointe	  i	  den	  sammenhæng:	  ”‘I	  denne	  økonomi	  drejer	  
det	  sig	  derfor	  kort	  sagt	  om	  at	  fremstille,	  præsentere	  og	  sælge	  tilbud,	  der	  enten	  fremkalder	  positive	  
emotioner	  (fx	  glæde,	  begejstring)	  eller	  dæmper	  og	  afværger	  negative	  emotioner	  (fx	  vrede,	  sorg,	  
frygt)’”(52)	  

Dette	  virker	  særligt	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  yngre	  generationer,	  der	  er	  vant	  til	  mange	  flere	  kulturtilbud	  
og	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  ældre	  generationer	  vant	  til	  at	  stå	  stille	  og	  betragte	  genstande	  med	  
henblik	  på	  at	  lære	  noget	  i	  traditionel	  forstand.	  En	  af	  fokusgruppens	  yngre	  deltagere	  sagde:	  

“Yeah	  as	  them,	  I	  think	  young	  people	  would	  prefer	  local	  experiences,	  not	  necessarily	  touristic	  parts	  
and	  I	  don’t	  know	  churches	  and	  all	  that,	  we	  might	  skip	  that,	  but	  focus	  more	  on	  where	  local	  people	  
hang	  out	  and	  HCA	  would	  have	  to	  be	  presented	  in	  a	  fun,	  cool	  way	  for	  young	  people	  to	  be	  
interested	  in.	  So	  yeah	  I	  wouldn’t	  necessarily	  go	  to	  the	  museum	  of	  HCA	  but	  if	  there	  is	  an	  exhibition	  
where	  it's	  more	  contemporary	  or	  a	  new	  outlook	  on	  his	  life	  and	  stories,	  that	  would	  be	  very	  
interesting.”	  (Rom)	  

En	  anden	  respondent	  spidsformulerer:	  

“(…)	  if	  I	  should	  be	  interested	  in	  HCA,	  should	  be	  something	  related	  to	  emotion.	  (…)	  Something	  
connected	  with	  your	  heart.	  Discovering	  the	  tales	  of	  HCA	  that	  should	  be	  more	  contemporary.”	  
(Milano)	  

Igen	  fokuseres	  der	  på	  følelser	  fremfor	  intellekt,	  eventyr	  fremfor	  den	  biografiske	  forfatter	  og	  
samtidighed	  fremfor	  nostalgi.	  Hvis	  man	  altså	  skal	  følge	  fokusgruppedeltagerne,	  så	  må	  den	  
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traditionelle	  kulturformidling	  ændres	  og	  opdateres	  i	  en	  mere	  moderne	  retning,	  hvis	  den	  skal	  give	  
mening	  for	  dem	  som	  turister.	  De	  er	  ikke	  interesseret	  i	  at	  se	  på	  museumsgenstande	  eller	  en	  kunstig	  
iscenesættelse	  af	  en	  romantisk	  fortid,	  medmindre	  det	  kan	  knyttes	  til	  en	  fortælling	  eller	  andet,	  der	  
på	  en	  eller	  anden	  måde	  vækker	  følelser.	  De	  vil	  have	  en	  samtidig	  levendegørelse	  af	  
eventyrverdenen.	  Først	  og	  fremmest	  vil	  de	  have	  rejsetilbud,	  der	  lover	  et	  så	  omfattende	  og	  
helhedsorienteret	  indblik	  i	  den	  kultur,	  de	  skal	  besøge.	  Og	  i	  den	  forbindelse	  er	  ”kulturtilbud”	  i	  
traditionel	  forstand	  kun	  en	  brik	  i	  et	  meget	  større	  puslespil.	  En	  fokusgruppedeltager	  opsummerer	  
eksemplarisk:	  

“I	  think	  that	  -‐	  my	  opinion	  is	  that	  I	  used	  to	  travel	  to	  do	  a	  lot	  of	  things	  of	  culture,	  of	  course	  the	  
culture	  is	  the	  main	  important	  thing	  but	  also	  the	  relax	  and	  the	  culture,	  the	  nature,	  the	  experience	  is	  
the	  main	  important	  things	  I	  think.	  (…)	  The	  tourist	  has	  to	  check	  a	  place	  from	  a	  lot	  of	  different	  angles	  
so	  the	  culture	  is	  just	  (…)	  it's	  not	  the	  whole	  picture.	  So	  I	  think	  that	  going	  to	  visit	  all	  the	  cultural	  sites	  
of	  a	  nation	  is	  not	  enough	  to	  understand	  the	  different	  segments	  of	  the	  whole	  picture.”	  (Rom)	  

Selv	  hvis	  man	  havde	  besøgt	  alle	  museer	  i	  Danmark,	  ville	  dette	  ikke	  give	  noget	  helhedsbillede	  af	  
landet	  eller	  kulturen.	  

Konkluderende	  bemærkninger	  

I	  sin	  konklusion	  opsummerer	  Aarenstrup	  dette	  og	  sætter	  det	  i	  forhold	  til	  aktuelle	  og	  kommende	  
kulturtilbud	  i	  Odense,	  der	  virker	  oplagte	  i	  forhold	  til,	  hvad	  vi	  har	  indkredset	  ift.	  spørgsmålet	  om	  
turisme.	  

”(…)	  ønsker	  om	  at	  se	  steder,	  som	  enten	  havde	  betydning	  for	  H.C.	  Andersen,	  eller	  som	  på	  anden	  
måde	  kan	  knyttes	  til	  digteren,	  blev	  ligeledes	  udtrykt	  af	  en	  del	  respondenter	  i	  
spørgeskemabesvarelserne,	  og	  de	  ville,	  med	  modifikationer	  målrettet	  italienere,	  kunne	  rummes	  i	  
allerede	  eksisterende	  tilbud	  som	  for	  eksempel	  at	  følge	  i	  H.C.	  Andersens	  fodspor	  eller	  Hans	  
Christian	  Andersen	  Trail.	  (…)	  Hans	  Christian	  Andersen	  Trail	  er,	  som	  nævnt,	  en	  rute	  mellem	  fynske	  
slotte	  og	  herregårde,	  Andersen	  har	  opholdt	  sig	  ved,	  og	  som	  turister	  bl.a.	  via	  en	  tilknyttet	  app	  kan	  
følge	  og	  opleve,	  mens	  app’en	  ”Andersens	  Odense”	  med	  tilhørende	  brochure	  tegner	  en	  gå-‐rute	  
mellem	  udvalgte	  steder	  i	  Odense	  by	  med	  relation	  til	  eller	  betydning	  for	  digteren.	  Trail-‐projektet	  er	  
et	  Region	  Syddanmark-‐finansieret	  projektsamarbejde	  mellem	  H.C.	  Andersen	  Centret	  ved	  SDU	  og	  
Destination	  Fyn,	  som	  er	  indlejret	  ved	  og	  ledet	  af	  H.C.	  Andersen	  Centret,	  og	  netop	  disse	  
tværgående	  samarbejder	  mellem	  forskellige	  sektorer	  har	  betydning,	  når	  der	  skal	  sikres	  en	  
bæredygtig	  turismeudvikling	  under	  hensyntagen	  til	  såvel	  lokalbefolkning	  som	  infrastruktur,	  jf.	  
afsnit	  2.1.1	  s.	  10.	  Hans	  Christian	  Andersen	  Trail	  vil	  henover	  de	  kommende	  tre	  år	  blive	  udvidet,	  
således	  at	  ruten	  kommer	  til	  også	  at	  omfatte	  region	  Sønderjylland-‐Schleswig,	  mens	  den	  fynske	  del	  
af	  ruten	  udvides	  med	  tilbud	  om	  forskellige	  oplevelsesmæssige	  add	  ons	  i	  form	  af	  eksempelvis	  en	  
menu	  fra	  H.C.	  Andersens	  tid,	  hvorunder	  ”Svinedrengen”	  fortælles	  for	  at	  vise,	  hvordan	  Andersen	  i	  
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netop	  det	  eventyr	  koblede	  mad	  og	  sanselighed	  sammen,	  eller	  fortællingen	  ”Gartneren	  og	  
Herskabet”	  kan	  fortælles	  henover	  en	  picnic	  i	  en	  af	  herregårdenes	  mange	  haver.	  Add	  ons’ne	  vil	  
yderligere	  komme	  til	  at	  rumme	  en	  læringsdimension	  i	  form	  af	  biografiske	  anekdoter	  og	  fakta	  
knyttet	  til	  det	  pågældende	  sted,	  der	  besøges.”	  (53)	  
	  
Dertil	  bør	  det	  nævnes,	  at	  Visitdenmark	  i	  samarbejde	  med	  forlaget	  Donzelli	  og	  magasinet	  for	  
børnelitteratur	  i	  Italien	  Andersen	  i	  vinteren	  2016/17	  udviklede	  et	  undervisningstilbud	  kaldet	  
”Andersen	  a	  Spasso”,	  hvilket	  er	  et	  ordspil	  på	  ”at	  spadsere	  med	  Andersen”	  og	  ”spas	  med	  
Andersen”.	  Konceptet	  går	  ud	  på,	  at	  to	  forfattere	  har	  besøgt	  Odense	  og	  steder,	  relateret	  til	  
Andersens	  person.	  Her	  har	  de	  taget	  en	  række	  billeder	  og	  zoomet	  ind	  på	  fænomener,	  der	  kunne	  
ligne	  noget	  andet,	  end	  det	  de	  er.	  Derefter	  har	  de	  fortalt	  nogle	  historier	  om	  disse	  detaljer	  inspireret	  
af	  Andersens	  særlige	  materialefascination.	  Konceptet	  er	  derefter,	  at	  børnene	  skal	  se	  billederne,	  
læse	  historierne,	  og	  derefter	  panoreres	  der	  ud,	  så	  børnene	  kan	  se,	  hvorfra	  detaljerne	  stammer	  og	  
lære	  lidt	  om	  Andersens	  biografi.	  Derefter	  er	  det	  meningen,	  at	  de	  i	  Andersens	  ånd	  selv	  skal	  finde	  
ting,	  som	  de	  kan	  zoome	  ind	  på	  og	  fortælle	  historier	  omkring.	  (Bilag	  6)	  

Ifølge	  vores	  undersøgelser	  kan	  vi	  således	  konkludere,	  at	  de	  adspurgte	  italienere	  bestemt	  er	  
kulturturister,	  men	  kultur	  skal	  i	  den	  forbindelse	  forstås	  meget	  bredt.	  Det	  indbefatter,	  udover	  
museer,	  kunst,	  litteratur	  og	  traditionelle	  kulturtilbud,	  også	  ting	  såsom	  natur,	  gastronomi,	  design,	  
arkitektur,	  modernitet,	  urbanitet	  og	  ikke	  mindst	  hverdagsliv,	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  den	  almindelige	  
dansker	  lever.	  Turisterne	  er	  typisk	  folk	  i	  30	  til	  50-‐års-‐alderen,	  der	  rejser	  uden	  børn.	  De	  er	  
interesseret	  i	  Andersen,	  men	  fortrinsvis	  som	  eventyrforfatter	  og	  i	  forbindelse	  med	  forfatterskabet,	  
ikke	  for	  hans	  egen	  skyld	  som	  biografisk	  person.	  De	  er	  ydermere	  interesseret	  i	  kulturelle	  tilbud,	  der	  
ikke	  følger	  en	  traditionel	  museums-‐tankegang,	  men	  forener	  læring	  og	  oplevelse	  og	  gerne	  
sammentænker	  flere	  aspekter	  af	  kulturen	  i	  samme	  tilbud	  for	  at	  give	  en	  så	  helhedsorienteret	  
oplevelse	  som	  muligt.	  I	  den	  forbindelse	  kan	  man	  nævne,	  at	  man	  i	  øjeblikket	  er	  i	  færd	  med	  at	  
ombygge	  det	  gamle	  Andersen	  Museum	  til	  det	  nye	  House	  of	  Fairytales,	  der	  netop	  er	  formuleret	  og	  
skabt	  ud	  fra	  den	  slags	  visioner.	  Det	  er	  en	  bevægelse	  væk	  fra	  den	  gamle,	  overvejende	  biografiske	  
udstilling	  over	  imod	  et	  forstærket	  fokus	  på	  at	  levendegøre	  eventyrene	  og	  ad	  den	  vej	  lære	  mere	  
om	  forfatteren.	  
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