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Analys6r H. C. Andersens eventyr <<Nattergalen> eller <Skyggen> som fantastisk

litteratur i lys av sitatet fri Ursula K. Le Guin: (The truth of fantasy challenges, even

threatens all that is false, all that is phony, unnecessary and trivial in the life that adults

have let themselves be forced into living>

Cjer kort greie for Hobbitens plass i J. R. R. Tolkien sin forfattarskap. Drsft deretter

om boka blei skriven for 6 formidle nokon <bodskap> og kva denne bodskapen i

tilfelle bestAr av.

Gjer greie for utviklinga av sjangeren fanlostisk litteratur, og ulike teoriar om den'



Skyggen

Eventyr af Hans Christian Andersen - 043
(http://www.andersenstories.com/da./andersen fortael I inger/titles)

I de hede lande, der kan rigtignok solen brende! Folk blive ganske mahognibrune;ja i de

allerhedeste lande brandes de til negre, men det var nu kun til de hede lande, en lerd mand

var kommet fra de kolde; der troede han nu at han kunne lobe om, ligesom derhjemme, jo det
blev han snart vennet fra. Han og alle fornuftige folk mritte blive inde, vinduesskodder og
dore forblev lukkede den hele dag; det si ud som hele huset sov eller der var ingen hjemme.
Den smalle gade med de hoje huse, hvor han boede, var nu ogsi bygget siledes at solskinnet
fra morgen til aften mAtte ligge der, det var virkeligt ikke til at holde ud! - Den lerde mand

fra de kolde lande, det var en ung mand, en klog mand, han syntes, han sad i en gloende ovn;
det tog pi ham, han blev ganske mager, selv hans skygge krob ind, den blev meget mindre
end hjemme, solen tog ogsi pi den. - De levede forst op om aftnen, nir solen var nede.

Det var ordentlig en fomojelse at se p6; si snart lyset blev bragt ind i stuen, strakte skyggen
sig helt op ad vrggen,ja sigar hen ad loftet, si lang gjorde den sig, den mitte strekke sig for
at komme til krafter. Den larde gik ud pi altanen, for at str&kke sig der, og alt som stjernerne

kom frem i den dejlige klare luft, var det for ham, som kom han til live igen. Pi alle altaner i

gaden, og ide varme lande har hvert vindue en altan, kom folk frem, for luft mi man have,

selv om man er vant til at vrre mahogni! Der blev si levende oppe og nede. Skomagere og
skreddere, alle folk flytede ud pi gaden, der kom bord og stol, og lyset brandte, ja over
tusind lys brendte, og den ene talte og den anden sang, og folk spadserede, vognene korte,
aeslerne gik: klingelingeling! de har klokker p6; der blev lig begravet med salmesang,
gadedrengene skod med troldkellinger, og kirkeklokkerne ringede, jo der var rigtignok
levende nede i gaden. Kun i det ene hus, som l5 lige over for hvor den fremmede lerde mand

boede, var der ganske stille; og dog boede der nogen, for der stod pi altanen blomster, de

groede si dejligt i den solhede, og det kunne de ikke, uden at de blev vandet, og nogen mitte
jo vande dem; folk mitte der vare. Dsren derovre kom ogsi halv op ud pi aftnen, men der

var msrkl derinde, i det mindste i det forreste vrrelse, dybere inde fra lod musik. Den
fremmede larde mand syntes, den var ganske magelos, men det kunne nu ogs6 gerne vere at

han kun bildte sig det ind, for han fandt alting magelost derude i de varme lande, nir der kun
ingen sol havde veret. Den fremmedes vert sagde at han ikke vidste, hvem der havde lejet
genboens hus, man sA jo ingen folk og hvad musikken angik, syntes han, at den var gruelig
kedelig. "Det er ligesom om en sad og ovede sig pA et stykke, han ikke kan komme ud af,
altid det samme stykke. 'Jeg 16r det dog ud!' siger han nok, men han fir det dog ikke ud hvor
lenge han spiller."

En nat vignede den fremmede, han sov for iben altandor, gardinet foran den loftede sig i
vinden, og han syntes at der kom en forunderlig glans fra genboens altan, alle blomsterne
skinnede som flammer, ide dejligste farver, og midt imellem blomsterne stod en slank, yndig
jomfru, det var som om ogsi hun lyste; det skar ham virkeligt i ojnene, han lukkede dem nu

ogsA si forfaerdelig meget op og kom lige afsovnen; i et spring var han pi gulvet, ganske

sagte kom han bag gardinet, men jomfruen var borte, glansen var bode; blomsterne skinnede
slet ikke, men stod meget godt, som altid; doren var pi klem, og dybt inde klang musikken si
blod og dejlig, man kunne ordentlig falde hen i sode tanker derved. Det var dog ligesom en

trolddom og hvem boede der? Hvor var den egentlige indgang? Hele stueetagen var butik ved

butik, og der kunne folk jo dog ikke altid lobe igennem.



En aften sad den fremmede ude pA sin altan, inde i stuen bag ved ham brandte lyset, og si var
detjo ganske naturligt at skyggen afham gik over pi genboens veg; ja der sad den lige
overfor mellem blomsterne pi altanen; og nir den fremmede rorte sig, si rorte skyggen sig
ogsi, for det gor den. -

"Jeg tror min skygge er det eneste levende, man ser derovre!" sagde den lrrde mand. "Se

hvor net den sidder mellem blomsterne, doren stflr pi klem, nu skulle skyggen vare si snild
og gi indenfor, se sig om, og si komme og fortelle mig hvad den havde set! ja du skulle gore

gavn!" sagde han i spog! "Ver si god at trade indenfor! n6! gir du?" og si nikkede han til
skyggen og skyggen nikkede igen. "Ja si gi, men bliv ikke borte!" og den fremmede rejste sig

og hans skygge ovre pi genboens altan rejste sig ogs6; og den fremmede drejede sig og

skyggen drejede sig ogs6;ja dersom nogen ordentligt havde lagt marke derlil, da havde de

tydeligt kunnet se, at skyggen gik ind afden halvibne altandor hos genboen, lige idet den

fremmede gik ind i sin stue og lod det lange gardin falde ned efter sig.

Neste morgen gik den lrrde mand ud for at drikke kaffe og lase aviser. "Hvad er det?" sagde

han, da han kom ud i solskinnet, "ieg harjo ingen skygge! si er den virkelig giet iaftes og
ikke kommet igen; det er noget kedeligt nogetl"

Og det ergrede ham, men ikke si meget fordi at skyggen var borte, men fordi han vidste, at

der var en historie til om en mand uden skygge, den kendtejo alle folk hjemme i de kolde

lande, og kom nu den lerde mand der og fortalte sin, si ville de sige, at han gik og lignede
efter, og det behovede han ikke. Han ville derfor slet ikke tale derom, og det var fornuftigt
tenKt.

Om aftnen gik han ud pi sin altan igen, lyset havde han meget rigtig sat bag ved sig, for han

vidste at skyggen vil allid have sin herre til skerm, men han kunne ikke lokke den; han gjorde

sig lille, han gjorde sig stor, men der var ingen skygge, der kom ingenl Han sagde: hm! hm!
men det hjalp ikke.

,4rgerligt var det, men i de varme lande der vokser nu alting si gesvindt, og efter otte dages

forlsb merkede han, til sin store fornojelse, at der voksede ham en ny skygge ud fra benene,

nir han kom i solskin, roden mitle veret blevet siddende. Efter tre uger havde han en ganske

tilelig skygge, der, da han begav sig hjem til de nordlige lande, voksede pi rejsen mere og
mere, si at den til sidst var si lang og sA stor at det halve var nok.

Si kom den lerde mand hjem og han skrev boger om hvad der var sandt i verden, og om hvad

der var godt og hvad der var smukt, og der gik dage og der gik 6r; der gik mange 6r.

Da sidder han en aften i sin stue og se banker det ganske sagte p6 doren.

"Kom ind!" siger han, men der kom ingen; si lukker han op og der stod for ham sidan et

overordentligt magert menneske, s6 han blev ganske underlig. Forresten var mennesket

serdeles fint kledt pi, det mitte vere en fornem mand.

"Hvem harjeg den @re at tal€ med?" spurgte den lerde.

"Ja det tenkte jeg nokl" sagde den fine mand, "at De ikke kendte mig! jeg er blevet se meget

legeme, jeg har ordentlig flet kod og kleder. De har nok aldrig tenkt at se mig i sidan en

velmagt. Kender De ikke Deres gamle skygge? Ja De har vist ikke troet atjeg mere kom igen.



M ig er det giet sardeles vel siden jeg sidst var hos Dem, jeg er i alle henseender blevet meget

formuende! skal jeg kobe mig fri fra tjenesten, si kanjeg!" og sii raslede han med et helt

bundt kostbare signeter, som hang ved uret, og han stak sin hind ind i den tykke guldkede,
han bar om halsen; nej hvor alle fingrene glimrede med diarnants ringe! og det var altsammen

virkeligt.

"Nej, ieg kan ikke komme til mig selvl" sagde den lrrde mand, "hvad er dog alt detl"

"Ja noget almindeligt er det ikke!" sagde skyggen, "men De selv horerjo heller ikke til det

almindelige, ogjeg, det ved De nok, har fra barnsben trAdt i Deres fodspor. Se snart De fandt,
jeg var moden til at ge alene ud i verden, gik jeg min egen vej;jeg er i de allerbrillanteste
omstendigheder, men der kom en slags lengsel over mig efter engang at se Dem fsr De dsr,
De skaljo do!jeg ville ogsi gerne gense disse lande, for man holder dog altid affedrelandet!

- Jeg ved De har fiet en anden skygge igen, harjeg noget at betale til den eller Dem? De vil
bare vare si god at sige det."

"Nej, er det virkelig dig!" sagde den larde mand, "det er dog hojst mrrkverdig! aldrig havde
jeg troet at ens gamle skygge kunne komme igen som menneske!"

"Sig mig hvad.jeg har at betale!" sagde skyggen, "forjeg vil nodig sti i nogen slags gald!"

"Hvor kan du tale siledes!" sagde den lerde mand. "Hvad geeld er her at snakke om! var si
fri, som nogen!jeg gleder mig overordentlig ved din lykke! sid ned, gamle ven og fortel mig
bare lidt om hvorledes det er g6et til, og hvad du si ovre hos genboens, der i de varme lande!"

"Ja, det skaljeg forlalle Dem," sagde skyggen og satte sig ned, "men sA mi De ogsi love

mig, at De aldrig til nogen her i byen, hvor De endogsA treffer mig, siger at ieg har veret
Deres skygge! jeg har i sinde at forlove mig; jeg kan fode mere end 6n familie!" -

"Ver ganske rolig!" sagde den lrrde mand,'leg skal ikke sige nogen hvem du egentlig er!

her er min h6nd!jeg lover det og en mand et ord!"

"Et ord en skygge!" sagde skyggen, og siledes mitte denjo tale.

Det var ellers virkelig ganske merkverdigt hvor meget menneske den var; ganske sortkladt
var den og i det allerfineste sorte klade, lakerede stovler, og hat der kunne smekke sammen,

si at den blev bar pul og skygge, ikke at tale om hvad vi allerede ved her var, signeter,

guldhalskade og diamantringe; jo, skyggen var overordentlig godt kledt pe, og det varjust
de1, som gjorde at den var ganske et menneske.

"Nu skaljeg fortelle!" sagde skyggen, og se satte den sine ben med de lakerede stsvler si
h6rdt, den kunne, ned pi ermet afden larde mands nye skygge, der li som en puddelhund

vcd hans fodder, og det var nu enten af hovmod eller miske for at fi den til at hange ved; og

den liggende skygge, holdt sig si stille og rolig, for ret at hore efter; den ville nok vide
hvorledes man siledes kunne komme los og tjene sig op til sin egen herre.

"Ved De, hvem der boede i genboens hus?" sagde skyggen, "det var den dejligste afalle, det

var poesien!jeg var der i tre uger og det er lige si virkende, som om man levede i tre tusind 5r

og leste alt hvad der var digtel og skrevet, for det sigerjeg og det er rigtigt. Jeg har set alt og



jeg ved alt!"

"Poesien!" ribte den larde mand! 'Ja, ja - hun er tit eremit i de store byer! Poesien! jajeg har

set hende et eneste kort ojeblik, men sovnen sad mig i ojnene! hun stod pi altanen og
skinnede som nordlyset skinner! Fortel, fortrl! Du var pi altanen, du gik ind ad doren og sA

-!"
"Si varjeg i forgemakket!" sagde skyggen. "De har altid siddet og set over til forgemakket.
Der var slet intet lys, der var en slags tusmorke, men den ene dor stod 6ben ligefor den anden i

en lang rekke stuer og sale; og der var lyst op, jeg var rent blevet sliet ihjel af lys, varjeg
kommet helt ind tiljomfruen; men jeg var besindig, jeg gav mig tid og det skal man gore!"

"Og hvad si du si?" spurgte den lrrde mand.

"Jeg sA alting, og jeg skal fortelle Dem det, men, - det er slet ingen stolthed af mig, men -
som fri og med de kundskaberjeg har, ikke at tale om min gode stilling, mine fortreffelige
omstendigheder, - si onskede jeg gerne at De ville sige De til mig!"

"Om forladelse!" sagde den lerde mand, "det er gammel vane, som sidder fast! - De har

fuldkommen ret! og jeg skal huske det! men nu fortrller De mig alt hvad De sil"

"Alting!" sagde skyggen, "forjeg si alt ogjeg ved altl"

"Hvorledes st der ud i de inderste sale?" spurgte den lerde mand. "Var der som i den friske
skov? Var der som i en hellig kirke? Var salene som den stjerneklare himmel, nir man stir pi
de hoje bjerge?"

"Alting varderl" sagde skyggen. "Jeg gik jo ikke ganske helt ind,jeg blev i det forreste
vrrelse i tusmorket, men der stod jeg serdeles godt, jeg si alting og jeg ved alting! .leg har

v:eret ved poesiens hof, i forgemakket."

"Men hvad si De? Gik gennem de store sale alle oldtidens guder? Krmpede d6r de gamle

helte? Legede sode bsrn og foftalte deres dromme?"

"Jeg siger Dem, jeg var der og De begriber, jeg si alting, hvad der var at se! havde De

kommet derover, var De ikke blevet menneske, men det blevjeg! og tillige lerte jeg at kende

min inderste natur, mit medfsdte, det familieskab, jeg havde med poesien. Ja den gangjeg var
hos Dem, tenkte jeg ikke over det, men altid, De ved det, nir sol gik op og sol gik ned, blev

.jeg si underlig stor; i mineskin var.ieg nesten ved at vere tydeligere end De selv;jeg forstod
ikke den gang min natur, i forgemakket gik det op for mig! jeg blev menneske! - Moden kom
jeg ud, men De var ikke langere i de varme lande;jeg skammede mig som menneske ved at
gi som jeg gik, jeg trengte til stsvler, til kleder, til hele denne menneskefernis, som gor et

menneske kendeligt. - Jeg tog vej, ja, Dem sigerjeg det, De setter detjo ikke i nogen bog,
jeg tog vej til kagekonens sksrt, under det skjulte jeg mig; konen tenkte ikke pi hvor meget

hun gemte; forst om aftnen gik jeg ud; jeg lob om i mineskinnet pi gaden; jeg giorde mig
lang op ad muren, det kilder si dejligt i ryggen!jeg lob op ogjeg lob ned, kiggede ind afde
hojeste vinduer, ind i salen og pi taget, jeg kiggede hvor ingen kunne kigge og jeg si hvad

ingen andre s6, hvad ingen skulle se! Det er igrunden en nedrig verden!jeg ville ikke vere
menneske, dersom det nu ikke engang var antaget al det var noget at vrre det! Jeg si det
allerutankeligste hos konerne, hos mendene, hos foreeldrene og hos de sode magelose born; -



jeg s6", sagde skyggen, "hvad ingen mennesker m6tte vide, men hvad de alle sammen si
gerne ville vide, ondt hos naboen. - Havdejeg skrevet en avis, den var blevet lest! men jeg
skrev lige til personen selv, og der blev en forfardelse i alle byer hvorjeg kom. De blev si
bange for mig! og de holdt si overordentlig af mig. Professorerne giorde mig til professor,

skEddeme gav mig ny kleder, jeg er godt forsynet; montmesteren slog mont for mig, og
konerne sagde, jeg var si kon! - og si blev jeg den mand jeg er! og nu sigerjeg farvel; her er

mit kort, jeg bor p6 solsiden og er altid hjemme i regnvejr!" og si gik skyggen.

"Det var dog mrrkeligt!" sagde den lerde mand.

Ar og dag gik. sd kom skyggen igen.

"Hvorledes gir det?" spurgle den.

"Ak!" sagde den lerde mand, 'Jeg skriver om det sande og det gode og det skonne, men ingen

bryder sig om at hore sligt,jeg er ganske fortvivlet, forjeg tager mig det si nrr!"

"Men det gor.jeg ikke!" sagde skyggen, 'Jeg bliver fed, og det er det man skal se at blivelja
De forstir Dem ikke pi verden. De bliver dirlig ved det. De mi rejse! jeg gor en rejse til
sommer; vil De med? Jeg gad nok have en rejsekammerat! vil De rejse med, som skygge? Det

skal vere mig en stor fornsielse at have Dem med, jeg betaler rejsen!"

"Det gir vel vidt!" sagde den lerde mand.

"Det er ligesom man tager det!" sagde skyggen. "De vil have grumme godt afat rejse! vil De

vere min skygge si skal De fh alting frit pA rejsen!"

"Det er for galt!" sagde den lerde mand.

"Men sidan er nu verden!" sagde skyggen, "og sAledes bliver den!" og sri gik skyggen.

Den lerde mand havde det slet ikke godt, sorg og plage fulgte ham, og hvad han talte om det

sande og det gode og det skonne, det var for de fleste ligesom roser for en ko! - han var
ganske syg til sidst.

"De ser virkelig ud ligesom en skygge!" sagde folk til ham, og det gos i den lerde mand, for
han t€nkte ved det.

"De skal tage til et badl" sagde skyggen, som kom og besogte ham, "der er ikke andet for! jeg
vil tage Dem med for gammelt bekendtskabs skyld, jeg betaler rejsen og De gor beskrivelsen
og er sidan lidt morsom for mig pi vejen!jeg vil til et bad, mit skeg gror ikke ud som det

skulle, der er ogsi en sygdom, og skeg mi man have! Vaer De nu fornuftig og tag imod
tilbuddet, vi re.jser.jo som kammerater!"

Og si rejste de; skyggen var da herre og herren var da skygge; de korte med hinanden, de red

og gik sammen, side ved side, forud og bag efter, siledes som solen stod; skyggen vidste altid
at holde sig pa herrepladsen; og det tenkte den lerde mand nu ikke sidan over; han var et

meget godt hjerte. og serdeles mild og venlig. og da sagde han en dag til skyggen: "Da vi nu

siledes er blevet rejsekammerater, som vi er det og vi tillige er vokset op fra barndommen
sammen, skal vi s6 ikke drikke dus, det er dog mere fortroligt!"



"De siger noget!" sagde skyggen, som jo nu var den egentlige herre. "Det er meget ligefremt
og velment sagt, jeg vil vere lige si velmenende og ligefrem. De, som en lrrd mand, ved

vistnok hvor underlig naturen er. Somme mennesker kan ikke trile at rore ved grit papir, sA fir
de ondt; andre gir det gennem alle lemmer, nir man lader et som gnide mod en glasrude;jeg
har ligesidan en fslelse ved at hsre Dem sige du til mig, jeg foler mig ligesom trykket til
jorden i min forste stilling hos Dem. De ser at det er en folelse, det er ikke stolthed; jeg kan

ikke lade Dem sige du til mig, men jeg skal gerne sige du til Dem, sA er det halve gioft!"

Og sri sagde skyggen du til sin forrige herre.

"Det er dog vel galt," tenkte han, "at jeg mi sige De og han sige du," men nu matte han holde

ud.

Si kom de til et bad, hvor der var mange fremmede og imellem disse en dejlig kongedatter,

som havde den sygdom at hun sdL alt for godt og det var nu se Engsteligt.

Ligestraks merkede hun at han, der var kommet, var en ganske anden person end alle de

andre; "han er her for at fi sit skag til at vokse. siger man, men jeg ser den rette irsag, han

kan ikke kaste skygge."

Nysgerrig var hun blevet; og si gav hun sig straks pi spadsereturen i tale med den fremmede

herre. Som en kongedatter behovede hun ikke at gore mange omstandigheder, og si sagde

hun, "Deres sygdom er at De ikke kan kaste skygge."

"Deres Kongelige Hojhed mi vare betydelig i bedring!" sagde skyggen,'Jeg ved, Deres onde

er at De ser alt for godt, men det har tabt sig, De er helbredt, jeg harjust en ganske

usadvanlig skygge! Ser De ikke den person, som altid gir med mig! Andre mennesker har en

almindelig skygge, men jeg holder ikke af det almindelige. Man giver tit sin tjener finere
klede i liberiet end man selv bruger, og siledes harjeg ladet rnin skygge pudse op til
menneske! ja, De ser, at jeg endogsi har givet ham en skygge. Det er meget kostbart, men jeg

holder afhave noget for mig selv!" -
"Hvad?" tenkte prinsessen, "skulle jeg virkelig vere kommet mig! Dette bad er det fsrste der

er til! Vandet har i vor tid ganske forunderlige krefter. Men jeg tager ikke bort, for nu bliver
her morsomt; den fremmede synesjeg overordentligt om. Bare hans skag ikke vokser, for sA

rej ser han !"

Om aftnen iden store balsal dansede kongedatteren og skyggen. Hun var let, men han var
endnu lettere, sidan en danser havde hun aldrig haft. Hun sagde ham fra hvad land hun var,

og han kendte landet, han havde vrret der, men da var hun ikke hjemme, han havde kigget
ind af vinduerne foroven og forneden, han havde set bide det ene og det andet, og si kunne

han svare kongedatteren og gore antydninger, si hun blev ganske forundret; han mitte vare
den viseste mand pi helejorden! hun fik sidan en agtelse for hvad han vidste, og da de si
dansede igen, si blev hun forlibt, og det kunne skyggen godt merke, for hun var fardig at se

lige igennem ham. Si dansede de nok engang og sA var hun lige ved at sige det, men hun var

besindig, hun tonkte pi sit land og rige og pi de mange mennesker, hun skulle regere over.

"En vis mand er han," sagde hun til sig selv, "det er godt! og dejligt danser han. det er ogsd

godt, men mon han har grundige kundskaber, det er lige si vigtigt! han mA eksamineres." Og

si begyndte hun si smit at sporge ham om noget afdet allervanskeligste, hun kunne ikke selv



have svaret pi det; og skyggen giorde et ganske underligt ansigt.

"Det kan De ikke svare pi!" sagde kongedatteren.

"Det hsrer til min bsrnelerdom," sagde skyggen, 'Jeg tror sigar min skygge der henne ved

dsren kan svare derpi!"

"Deres skygge!" sagde kongedatteren, "det ville vere hojst maerkeligt!"

"Ja, jeg siger ikke bestemt at han kanl" sagde skyggen, "men ieg skulle tro det, han har nu i si
mange ir fulgt mig, og hort efter, *jeg skulle tro det! men Deres Kongelige Hojhed tillader,

^t Jeg gor Dem opmerksom pi, at han har si megen stolthed afat gi for et menneske, at nir
han skal vere i rigtig humor, og det mi han vere for at svare godt, si mi han behandles
ganske som et menneske."

"Det kanjeg godt lide!" sagde kongedatteren.

Og sri gik hun hen til den lerde mand ved doren, og hun talte med ham om sol og mAne, og
om menneskene bide uden pi og inden i og han svarede si klogt og godt.

"Hvad det mi vere for en mand, der har si vis en skygge!" t€nkte hun, "det vil vere en ren

velsignelse for mit folk og rige om jeg valgle ham til min gemal; - jeg gor det!"

Og de var snart enige, bide kongedatteren og skyggen, men ingen skulle vide derom fsr hun

kom hjem i sit eget rige.

"lngen, ikke engang min skygge!" sagde skyggen, og det havde han nu sidan sine egne tanker

ved! -

Si var de i landet hvor kongedatteren regerede nir hun var hjemme.

"Hsr min gode ven!" sagde skyggen til den lerde mand, "nu erjeg blevet si lykkelig og

magtig, som nogen kan blive, nu viljeg ogsi gore noget serdeles for dig! du skal altid bo hos

mig pi slottet, kore med mig i min kongelige vogn og have hundrede tusinde rigsdaler om
eret; men si mi du lade dig kalde skygge af alle og enhver; du mi ikke sige at du har
nogensinde veret menneske og engang om 6ret, nirjeg sidder pri altanen i solskin og lader
mig se, mi du ligge ved mine fsdder, som en skygge skal! .ieg skal sige dig, jeg gifter
kongedatteren, i aften skal brylluppet holdes."

"Ne.l det er dog alt for galtl" sagde den lerde mand, "det viljeg ikke, det gorjeg ikke! det er

at bedrage hele landet og kongedatteren med! Jeg siger alting! atjeg er mennesket, og at du er
skyggen, du er bare kladt p6!"

"Det er der ingen som trorl" sagde skyggen, "ver fornuftig, ellerjeg kalder pi vagten!" -

"Jeg gir lige til kongedatteren!" sagde den leerde mand. "Men jeg 96r forst!" sagde skyggen,
"og du gir i arrest!" og det mette han, for skildvagterne de lystrede ham, som de vidste
kongedatteren ville have.

"Du ryster!" sagde kongedatteren, da skyggen kom ind til hende, "er der sket noget? Du mi



ikke blive syg til i aften, nu vi skal have bryllup."

"Jeg har oplevet det grueligste, der kan opleves!" sagde skyggen, "tank dig -ja, sidan en

stakkels skyggehjerne kan ikke holde meget ud! - Tenk dig, min skygge er blevet gal, han

tror at han er mennesket og atjeg - tank dig bare, - atjeg er hans skygge!"

"Det er frygteligt!" sagde prinsessen, "han er dog spenet inde?"

"Det er han! Jeg er bange han kommer sig aldrig."

"stakkels skygge!" sagde prinsessen, "han er meget ulykkelig; det er en sand velgeming at fri
ham fra den smule liv han har, og nirjeg rigtig teenker over det, si trorjeg det bliver
nodvendigt at det bliver glort af med ham i al stilhed!"

"Det er rigtignok hirdt!" sagde skyggen, "for det var en tro tjener!" og si gav han ligesom et

suk.

"De er en edel karakter!" sagde kongedatteren.

Om aftnen var hele byen illumineret, og kanonerne gik af: bum! og soldaterne presenterede
gever, Det var et bryllup! Kongedatteren og skyggen gik ud pi altanen for at lade sig se og fi
nok en gang hurra!

Den lerde mand horte ikke noget til alt det, for ham havde de taget livet af.

SLUT
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Nattergalen, Eventyr af Hans Christian Andersen

I Kina, ved du jo nok, er kejseren en kineser, og alle de han har om sig er kinesere. Det er nu

mange ir siden, men just derfor er det verd at hsre historien, for man glemmer den!

Kejserens slot var det pregtigste i verden, ganske og aldeles af fint porcelen, si kostbart, men

sA skort, si vanskeligt at rore ved, at man mitte ordentlig tage sig i agt. I haven si man de

forunderligste blomster, og ved de allerpregligste var der bundet solvklokker, der klingede,

for at man ikke skulle gi forbi uden at bemerke blomsten. Ja, alting var s6 udspekuleret i

kejserens have, og den strakte sig sA langt, at gartneren selv ikke vidste enden pi den; blev

man ved at 96, kom man i den dejligste skov med hoje trcer og dybe soer. Skoven gik lige

ned til havet, der var blit og dybt; store skibe kunne sejle lige ind under grenene, og i disse

boede der en nattergal, der sang si velsignet, at selv den fattige fisker, der havde sdL meget

andet at passe, lA stille og lyttede, nir han om natten var ude at trekke fiskegarnet op og da

horte nattergalen. "Heregud, hvor det er kont!" sagde han, men sd mitte han passe sine ting
og glemte fuglen; dog nrste nat ndLr den igen sang, og fiskeren kom derud, sagde han det

samme: "Herregud! hvor det dog er ksnt!"

Fra alle verdens lande kom der rejsende til kejserens stad, og de beundrede den, slottet og

haven, men n6r de fik nattergalen at hore, sagde de alle sammen: "Den er dog det bedste!"

Og de rejsende foftalte derom, nir de kom hjem, og de lrrde skrev mange boger om byen,

slottet og haven, men nattergalen glemte de ikke, den blev sat alleroverst; og de, som kunne

digte, skrev de dejligste digte, alle sammen om nattergalen i skoven ved den dybe so.

De boger kom verden rundt, og nogle kom da ogsi engang til kejseren. Han sad i sin guldstol,

laste og leste, hvert ojeblik nikkede han med hovedet, thi det fornojede ham at hsre de

preegtige beskrivelser over byen, slottet og haven. "Men nattergalen er dog det allerbedste!"

stod der skrevet.

"Hvad for noget!" sagde ke.iseren, "nattergalen! den kenderjegjo slet ikke! er her sidan en

fugl i mit kejserdomme, oven i kobet i min have! det harjeg aldrig hort! sidant noget skal

man lcse sig till" Og si kaldte han pi sin kavaler, der var si fornem, at nir nogen, der var
ringere end han, vovede at tale til ham, eller sporge om noget, si svarede han ikke andet, end

"Pl" og det har ikke noget at betyde.

"Her skal.jo vare en hojst merkverdig fugl, som kaldes nattergal!" sagde ke.iseren, "man

siger at den er det allerbedste i mit store rige! hvorfor har man aldrig sagt mig noget om den !"

"Jeg har aldrig for hod den nevne!" sagde kavaleren, "den er aldrig blevet presenteret ved

hoffet!" -
"Jeg vil at den skal komme her i aften og synge for mig!" sagde kejseren. "Der ved hele

verden hvad jeg har, og.jeg ved det ikke!"

"Jeg har aldrig fsr hsrt den nevnel" sagde kavaleren, 'Jeg skal soge den, jeg skal finde den!"

Men hvor var den at finde; kavaleren lob op og ned af alle trapper, gennem sale og gange,

ingen af alle dem, han trafp6, havde hsrt tale om nattergalen, og kavaleren lob igen til
kejseren og sagde, at det vist mdtte vere en fabel afdem, der skrev boger. "Deres kejserlige

majestet skal ikke tro hvad der skrivesl det er opfindelser og noget, som kaldes den sorte

kunst!"
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"Men den bog, hvorijeg har lest det," sagde kejseren, "er sendt mig fra den stormegtige
kejser afJapan, og si kan det ikke vrre usandhed. Jeg vil hore nattergalen! den skal vere her
i aften ! den har min hojeste nide! og kommer den ikke, da skal hele hoffet dunkes pi maven,

nir det har spist aftensmad."

"Tsing-pe!" sagde kavaleren, og lob igen op og ned af alle trapper, gennem alle sale og gange;

og det halve hof lob med, for de ville ikke gerne dunkes pi maven. Der var en sporgen efter

den merkelige nattergal, som hele verden kendte, men ingen ved hoffet.

Endelig trafde en lille, fattig pige i ksknet, hun sagde: "Oh Gud, nattergalen! den kenderjeg
godt! ja, hvor den kan synge! hver aften harjeg lov til at bringe lidt af levningerne fra bordet
hjem til min stakkels syge moder, hun bor nede ved stranden, og nirjeg sA gir tilbage, er trat
og hviler i skoven, sa horerjeg nattergalen synge!jeg fir vandet i ojnene derved, det er

ligesom om min moder kyssede mig!"

"Lille kokkepige!" sagde kavaleren, ".ieg skal skaffe hende fast ansettelse i ksknet og lov til
at se kejseren spise, dersom hun kan fore os til nattergalen, for den er tilsagt til i aften!" -

Og si drog de alle sammen ud i skoven, hvor nattergalen plejede at synge; det halve hofvar
med. Som de allerbedst gik, begyndte en ko at brsle.

"Oh!" sagde holunkerne, "nu har vi den! det er dog en meerkelig kaft i€t sedant lille dyr! jeg
har ganske bestemt hort den for!"

"Nej, det er koerne, som broler!" sagde den lille kokkepige, "vi er endnu langt fra stedet!"

Frserne kvakkede nu i karet.

"Dejligt!" sagde den kinesiske slotsprovst, "nu horerjeg hende, det er ligesom smA

kirkeklokker!"

"Nej, det er froerne!" sagde den lille kokkepige. "Men nu tenkerjeg snart vi horer denl"

Si begyndte nattergalen at synge.

"Den er det," sagde den lille pige, "hsr! hsr! og d6r sidder den!" og si pegede hun pi en lille,
gri fugl oppe i grenene.

"Er det muligt!" sagde kavaleren, "sAledes havde jeg nu aldrig tankt mig denl hvor den ser

simpel ud! den har vist mistet kul6r over at se si mange fornemme mennesker hos sigl"

"Lille nattergal!" ribte den lille kokkepige ganske hojt, "vor nidige kejser vil si gerne. at De

skal synge for ham!"

"Med stsrste fornojelsel" sagde nattergalen og sang, si at det var en lyst.

"Det er ligesom glasklokker!" sagde kavaleren, "og se den lille strube, hvor den bruger sig!
det er markvrrdigt vi aldrig har hsrt den fsrt den vil gore en stor succes ved hoffet!"

"skaljeg synge endnu en gang for kejseren?" spurgte nattergalen, der troede at kejseren var



meo.
"Min fortraeffelige lille nattergal!" sagde kavaleren,'Jeg har den store glede at skulle tilsige
Dem til en hoffest i aften, hvor De vil fortrylle hans hoje kejserlige nAde med Deres

charmante sang!"

"Den tager sig bedst ud idet gronne!" sagde nattergalen, men den fulgte dog gerne med, da

den hsrte, at kejseren snskede det.

Pi slottet var der ordentligt pudset opl Vegge og gulv, der var afporcelen, skinnede ved

mange tusinde guldlamper! de dejligste blomsler, som ret kunne klinge, var stillet op i
gangene; der var en loben og en trekvind, men si klangjust alle klokkerne, man kunne ikke
hore orenlyd.

Midt inde i den store sal, hvor kejseren sad, var der stillet en guldpind, og pi den skulle
nattergalen sidde; hele hoffet var der, og den lille kokkepige havde fiet lov til at sti bag ved
doren, da hun nu havde titel afvirkelig kokkepige. Alle var de i deres storste pynt, og alle si
de pi den lille gri fugl, som kejseren nikkede til.

Og nattergalen sang si dejligt, at kejseren fik tirer i ojnene, tirerne trillede ham ned over
kinderne, og da sang nattergalen endnu smukkere, det gik ret til hjerlet; og kejseren var si
glad, og han sagde, at nattergalen skulle have hans guldtoffel at baere om halsen. Men
nattergalen takkede, den havde allerede fiet belonning nok.

"Jeg har set tirer i ojnene pi kejseren, det er mig den rigeste skatl en ke.isers tArer har en

forunderlig magt! Gud ved, jeg er nok belonnet!" og si sang den igen med sin sode,

velsignede stemme.

"Det er det elskeligste koketterijeg kender!" sagde dameme rundt om, og si tog de vand i
munden for at klukke, nir nogen talte til dem: De troede da ogsA at vere nattergale; ja
lakajerne og kammerpigerne lod melde, at ogsi de var tilfredse, og det vil sige meget, thi de

er de allervanskeligste at gore tilpas. Jo, nattergalen giorde rigtignok lykkel

Den skulle nu blive ved hoffet, have sit eget bur, samt frihed til at spadsere ud to gange om
dagen og en gang om natten. Den fik tolv tjenere med, alle havde de et silkebind om benet pi
den og holdt godt fast. Der var slet ingen fornojelse ved den tur.

Hele byen talte om den merkverdige fugl, og modte to hinanden, si sagde den ene ikke andet

end: 'Nat-!" og den anden sagde "gal!" og sA sukkede de og forstod hinanden, ja elve
spakhokerborn blev opkaldt efter den, men ikke dn afdem havde en tone i livet. -

En dag kom en stor pakke til kejseren, udenpi stod skrevet: Nattergal.

"Der har vi nu en ny bog om vor beromte fugl!" sagde kejseren; men det var ingen bog, det
var et lille kunststykke der li i en eske, en kunstig nattergal, der skulle ligne den levende,

men var overalt besat med diamanter, rubiner og safirer; sa snart man trak kunstfuglen op,
kunne den synge et afde stykker, den virkelige sang, og si gik halen op og ned og glinsede af
solv og guld. Om halsen hang et lille bind, og pi det stod skrevet: "Kejseren af Japans

nattergal er fattig imod ke.jserens af Kina."

"Det er dejligtl" sagde de alle sammen, og den, som havde bragt den kunstige fugl, fik straks
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titel af over-kejserlig-nattergale-bringer.

"Nu mi de synge sammen! hvor det vil blive en duet!"

Og si mitte de synge sammen, men det ville ikke rigtig gi, thi den virkelige nattergal sang pi
sin maner, og kunstfuglen gik pi valser; "den har ingen skyld," sagde spillemesteren, "den er
serdeles taktfast og ganske af min skole!" Si skulle kunstfuglen synge alene. Den gjorde

lige si megen lykke som den virkelige, og si var den jo ogsi si meget mere nydelig at se pi:
Den glimrede som armbind og brystnile.

Treogtredve gange sang den et og det samme stykke, og den var dog ikke tret; folk havde

gerne hort den forfra igen, men kejseren mente, at nu skulle ogsi den levende nattergal synge

lidt - men hvor var den? ingen havde bemerket, at den var flo.iet ud afdet ibne vindue, bort
til sine gronne skove.

"Men hvad er dog det for noget!" sagde kejseren; og alle hoffolkene skrndte og mente, at

nattergalen var et hojst utaknemmeligt dyr. "Den bedste fugl har vi dog!" sagde de, og si
mitte igen kunstfuglen synge, og det var den fireogtredvte gang de fik det samme stykke, men

de kunne det ikke helt endnu, for det var si svert, og spillemesteren roste si overordentlig
fuglen,ja forsikrede, at den var bedre end den virkelige nattergal, ikke blot hvad kbderne
angik og de mange dejlige diamanter, men ogsi indvortes.

"Thi ser De, mine herskaber, kejseren fremfor alle! hos den virkelige nattergal kan man aldrig
beregne, hvad der vil komme, men hos kunstfuglen er alt bestemt! siledes bliver det og ikke
anderledesl man kan gore rede for det, man kan sprette den op og vise den menneskelige
tankning, hvorledes valserne ligger, hvorledes de gir, og hvordan det ene folger afdet andet

"Det er ganske mine tanker!" sagde de alle sammen, og spillemesteren fik lov til, nesle
sondag, at holde fuglen frem for folket; de skulle ogsi hore den synge, sagde kejseren; og de

hsrte den, og de blev si forno.jede, som om de havde drukkel sig lystige i tevand, for det er nu

si ganske kinesisk, og alle sagde da "oh!" og stak i vejret den finger, man kalder "slikpot," og

si nikkede de; men de fattige fiskere, som havde hort den virkelige nattergal, sagde: "Det
klinger smukt nok, det ligner ogsi, men der mangler noget,.ieg ved ikkc hvad!"

Den virkelige nattergal var forvist fra land og rige.

Kunstfuglen havde sin plads pi en silkepude tat ved ke.iserens seng; alle de presenter, den

havde fiet, guld og edelstene, lA rundt omkring den, og i titel var den steget til "Ho.ikejserlig
natbord-sanger," i rang nummer dt til venstre side, for kejseren regnede den side for at vrre
mest fornem, pi hvilken hjertet sad, og hjertet sidder til venstre ogsi hos en kejser. Og
spillemesteren skrev femogtyve bind om kunslfuglen, det var si lerd og si langt, og rned de

allersvereste kinesiske ord, si alle folk sagde, at de havde lest og forstiet det, for ellers havde

de jo vaeret dummc og var da blevet dunket pi maven.

Siledes gik der et helt 6r; kejseren, hoffet og alle de andre kinesere kunne udenad hved lille
kluk i kunstiuglens sang, menjust dcrfor syntcs de nu allerbedst om den; de kunne selv synge

med, og det gjorde de. Gadedrengenc sang"zizizil ktukklukkluk!" og kejseren sang det -! jo
det var bestemt dejligt!
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Men en aften, som kunstfuglen bedst sang, og kejseren l& i sengen og horte pi den, sagde det

"svup!" inden i fuglen; der sprang noget: "Surrrrrr!" alle hjulene lob rundt, og si stod

musikken.

Kejseren sprang straks ud af sengen og lod sin livlege kalde, men hvad kunne han hjaelpe! si
lod de urmageren hente, og efter megen tale og megen seenefter, fik han fuglen nogenlunde i
stand, men han sagde, at der mette spares meget pA den, thi den var si forslidt itappeme og

det var ikke muligt at sette nye, siledes at det gik sikkert med musikken. Det var en stor
bedrovelse! kun dn gang om 6ret turde man lade kunstfuglen synge, og det var strengt nok

endda; men si holdt spillemesteren en lille tale med de svere ord og sagde, at det var lige sA

godt, som for, og si var det lige sa godt som for.

Nu var fem ir g6et, og hele landet fik en rigtig stor sorg, thi de holdt i grunden alle sammen af
deres kejser; nu var han syg og kunne ikke leve, sagde man, en ny kejser var allerede valgt, og

folk stod ude pi gaden og spurgte kavaleren hvorledes det var med deres kejser.

"P!" sagde han og rystede med hovedet.

Kold og bleg li kejseren i sin store, pregtige seng, hele hoffet troede ham dod, og enhver af
dem lsb hen for at hilse pi den nye kejser; kammertjenerne lob ud for at snakke om det, og

slotspigerne havde stort kaffeselskab. Rundt om i alle sale og gange var lagt klede, for at man

ikke skulle hsre nogen gi, og derfor var der si stille, si stille. Men kejseren var endnu ikke
dsd; stiv og bleg li han i den praglige seng med de lange flojlsgardiner og de tunge
guldkvaste; hojt oppe stod et vindue abent, og manen skinnede ind pi kejseren og
kunstfuglen.

Den stakkels kejser kunne nesten ikke trekke vejret, det var ligesom om der sad noget pa

hans bryst; han slog ojnene op, og da si han, at det var Doden, der sad pi hans bryst og havde

taget hans guldkrone pi, og holdt i den ene hind kejserens guldsabel, i den anden hans

pregtige fane; og rundt om i foldeme afde store flojlssengegardiner stak der forunderlige
hoveder frem, nogle ganske fele, andre si velsignede milde: Det var alle kejserens onde og
gode gerninger, der si pi ham, nu da Dsden sad pi hans hjerte:

"Husker du det?" hviskede den ene efter den anden. "Husker du det!" og si fortalte de ham si
meget, se at sveden sprang ham ud af panden.

"Det harjeg aldrig vidst!" sagde kejseren; "musik, musik, den store kinesiske tromme!" ribte
han, "atjeg dog ikke skal hsre alt det, de siger!"

Og de blev ved, og Doden nikkede ligesom en kineser ved alt, hvad der blev sagt.

"Musik, rnusik!" skreg kejseren. "Du lille velsignede guldfugl! syng dog, syng! jeg har givet
dig guld og kostbarheder, jeg har selv hengt dig min guldtoffel otn halsen, syng dog, syng!"

Men fuglen stod stille, der var ingen til at trekke den op, og ellers sang den ikke; men Doden

blev ved at se pi ke.jseren med sine store, tomme ojenhuler, og der var si stille, si skrekkeligt
stille.

Da lod idet samme, t@t ved vinduet, den dejligste sang: Det var den lille, levende naltergal,

der sad pi grenen udenfor; den havde hsrt om sin ke.isers nod, og var derfor kommet at synge
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ham trsst og hab; og alt som den sang, blev skikkelserne mere og mere blege, blodet kom

raskere og raskere i gang i kejserens svage lemmer, og Doden selv lytede og sagde: "Bliv ved

lille nattergal! bliv ved!"

"Ja vil du give mig den pregtige guldsabel!ja vil du give mig den rige fane! vil du give mig
kejserens krone!"

Og Doden gav hvert klenodie for en sang, og nattergalen blev ved endnu at synge, og den

sang om den stille kirkegird, hvor de hvide roser gror, hvor hyldetreeet dufter, og hvor det

friske grrs vandes afde efterlevendes tirer; da fik Doden laengsel efter sin have og svevede,

som en kold, hvid tige, ud afvinduet.

"Tak, tak!" sagde kejseren, "du himmelske lille fugl,jeg kender dig nok! dig harjegjaget fra

mit land og rige! og dog har du sunget de onde syner fra min seng, fiet Doden fra mit hjerte!

Hvorledes skaljeg lonne dig?"

"Du har lonnet mig!" sagde nattergalen, 'Jeg har fliet tirer afdine ojne forste gangjeg sang,

det glemmerjeg dig aldrig! det er dejuveler, der gor et sangerhjerte godt -! men sov nu og

bliv frisk og stzerk! jeg skal synge for dig!"

Og den sang - og kejseren faldt i en sod sovn, s6 mild og velgorende var ssvnen.

Solen skinnede ind af vinduerne til ham, da han vignede styrket og sund; ingen af hans

tjenere var endnu kommet tilbage, thi de troede, han var dod, men nattergalen sad endnu og

sang.

"Altid mi du blive hos mig!" sagde kejseren, "du skal kun synge, nir du selv vil, og

kunstfuglen slir jeg i tusinde stykker."

"Gor ikke det!" sagde nattergalen, "den harjo giort det gode, den kunne! behold den som

altid!jeg kan ikke bygge og bo pi slottet, men lad mig komme, ndLr jeg selv har lyst, da viljeg
om aftnen sidde pi grenen ddr ved vinduet og synge for dig, at du kan blive glad og tankefuld

tillige! jeg skal synge om de lykkelige, og om dem, som lider!jeg skal synge om ondt og
godt, der rundt om dig holdes skjult! den lille sangfugl flyver vidt omkring til den fattige
fisker, til bondemandens tag, til hver, der er langt fra dig og dit hofl jeg elsker dit hjerte mere

end din krone, og dog har kronen en duft afnoget helligt om sig! -.ieg kommer, jeg synger for
digl - men dt mi du love migl" -

- "Alt!" sagde kejseren, og stod der i sin kejserlige dragt, som han selv havde ifort sig og

holdt sablen, der var tung af guld, op mod sit hjerte.

"Et bederjeg dig om! fortel ingen, at du har en lille fugl, der siger dig alt, si vil det gA endnu

bedrel"

Og da floj nattergalen bort.

lenerne kom ind for at se til deres dode kejser; - 
jo der stod de, og kejseren sagde:

"Godmorgen!"
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