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Ane Grum-Schwensen
”Iisjomfruen” – montage og collage
I eventyrhæfternes udgivelseskronologi følger H.C.
Andersens suverænt længste historie ironisk nok umiddelbart efter den poetologiske anvisning i ”Det nye Aarhundredes Musa” om at skrive ”kort, klart og riigt”. Med
udgangspunkt i en genetisk analyse af ”Iisjomfruen” vil jeg
beskrive, hvordan kompositionen vokser frem som ved en
knopskydning, der etapevis inddrager forskellige genrer
og modaliteter, og dermed billedligt talt bliver til en montage af en sluttekst og i konkret, materiel henseende til en
collage af et koncept. Med beskrivelsen vil jeg diskutere
denne konstruktion som et eksempel på forfatterskabets
anvendelse af inter- og intratekstuelle referencer og på
forfatterens ”recycling-strategi”.

Mads Sohl Jessen
Natur versus ånd. ”Iisjomfruen” og den tyske
videnskabelige materialisme i 1850’erne
Eventyret om isjomfruen er en allegori over menneskets
trang til naturbeherskelse. I 1850’erne blev H.C. Andersen interesseret i den tyske videnskabelige materialisme.
Det er fx velkendt, at Andersen i ”At være eller ikke være”
(1857) inddrager materialisternes ateistiske agenda i
romanens idegrundlag. Materialisternes centrale budskab
er, at kun stoffet og kraften er udødelig og desuden må
den traditionelle opfattelse af mennesket som naturens
centrum og herre også stå for fald. Jeg vil i foredraget
argumentere for, at isjomfruen repræsenterer den nye
materialismes ”ånd” i dæmoniseret udgave. Derudover vil
jeg også kaste nyt lys over Andersens brug af J. G. Kohls
Alpenreisen I-III fra 1848-51.

Dag Heede
Kolde afvaskninger. Driftsmelodrama i Alpekulisser
“Iisjomfruen”, H.C. Andersens mærkelige, smukke og
queer-misogyne svejtserfortælling, er en fascinerende
fabulering om kvindens natur, forlovelsessituationens
farer og forlokkelser samt ikke mindst seksualitetens, især
heteroseksualitetens, umulighed, der rummer en særlig
karakteristisk andersen’sk-pervers happy end, hvor de
to elskende netop ikke får hinanden i enden (eller nogen
andre steder!), og derfor forbliver mere lykkelige end normale ægtefolk. Fortællinger demonstrerer, hvordan kvinder
og mænd er livsfarlige for hinanden og helst skal forblive
i infantile, seksualitetstomme relationer. Døden og gammeljomfrustanden er at foretrække frem for forplantning,
ægteskab og seksualitet.
Mit foredrag fokuserer på Andersens excentriske og
perverse seksualitetsbenægtelse og på de fantastiske
landskabsbeskrivelser, der typisk er domineret af ekstremt misogyn kvindelighedsdæmonisering, der ligger
som en allestedsnærværende trussel mod de udsatte
mænd. De lever mildest talt livet farligt i dette univers, hvor
det fremstår som det mindste onde at hengive sig til de
kvindelige naturkræfter i de dræbende omgivelser snarere
end at lade sig indfange af jordiske kvinders kærlighed,
for kvindens natur fremstår som i sin essens ”utro” og
destruktiv. Manden skal hellere gå i sin mor (bogstavelig
talt) end forenes med en fremmed, voksen kvinde. Endelig er det som altid hos Andersen givende og interessant
at rode i tekstens affaldsbunker, ådsler, skidt og møg,
hvor der skjuler sig interessant ragelse, som man ligesom
Klods-Hans, kan kaste i hovedet på tilhørerne. Det er dette
foredrags påstand, at fortællingen måske i virkeligheden
rummer hele tre is-jomfruer.

Lilian Munk Rösing
Animering og animalisering i Iisjomfruen
Bjerget er en jomfru, aftenrødmens døtre danser, dyrene taler. Plejemor har ørneøjne, Babette er en lille kattekilling, Rudy er
en gemse, en flue og en kat. Ting og dyr animeres, mennesker animaliseres. Hvad gør det ved Andersens på én gang muntre
og sørgelige fortælling om at skylde naturen en død?
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Jacob Bøggild
Den generaliserede mytologi: ”Iisjomfruen” i et
intratekstuelt fletværk
I ”Iisjomfruen” er eventyrelementernes spillerum umiddelbart set begrænset, da vi befinder os i et ellers realistisk
præget univers, og for de flestes vedkommende kan de
i tråd hermed opfattes som allegoriske. For en første betragtning kan de derfor forekomme overflødige. Alligevel
er fortællingen en kerne- eller knudetekst, når det gælder
de af H.C. Andersens eventyr og historier, som handler
om eller indeholder elementarånder. Således refererer
fortællingen på subtil vis tilbage til ”Den lille Havfrue”,
mens titelfiguren oplagt har affiniteter til Sneedronningen
i eventyret af samme navn. Jeg vil argumentere for, at
der knytter sig en generaliseret mytologi til de eventyr og
historier, hvor elementarånder indgår, som den mytologi,
der vedrører havfolkenes vilkår i ”Den lille Havfrue”, kun
er en delmængde af. Ligeledes vil jeg plædere for, at hvis
Andersens eventyr og historier med fordel kan anskues
som én stor og vidtforgrenet arabesk, så udgør de eventyr
og historier, hvor elementarånder indgår, en delmængde
af denne, som kan betegnes såvel som en moderne
generaliseret allegori og som en ”angstens arabesk”: Et
intratekstuelt fletværk, hvor angsten spøger i grænselandet mellem skyld og uskyld og mellem det menneskelige og
det ikke-menneskelige.
Klaus Müller-Wille
Overfladens afgrund – Om svimlens poetik i
H.C. Andersens ”Isjomfruen”
I äventyret “Isjomfruen” leker Andersen med en hel rad
välkända stereotyper om Schweiz och Schweizarna som
är nära förknippade med en romantisk föreställning om
alperna och en motsvarande sublim estetik. Men i och
med att avgrunden och svindeln sålunda iscensättas som
rent ytliga fenomen bidrar Andersen också till en kritik av
denna romantiska uppfattning av berg och bergbefolkningen.

I mitt föredrag ämnar jag först och främst att rekonstruera denna kritik i och med att sätta äventyret i relation
till begreppet ”Das Erhabene” och den motsvarande
svindelns estetik i den tyska romantiken. Vidare önskar
jag att visa i vilken mån Andersen försöker att utveckla
en ny och modern form av sublim estetik som snarare är
förknippad med ytan och ytligheten än med avgrunden.
Torsten Bøgh Thomsen
Bruse, summe, suse, risle, klinge – synæstetiske svimlerier i ”Iisjomfruen”
”- Iis og Ild! Man skjelner ikke derimellem ved den korte
Berørelse.”
”Iisjomfruen” præsenterer et animistisk persongalleri af
antropomorfiseret natur. Udover de menneskelige aktanter myldrer fortællingen med elementarånder. Sol, luft,
vand, is – selv noget så abstrakt som svimmelhed – lånes
krop og stemme af fortælleren. De sanseforvirringer, som
besjælingerne afstedkommer, er i sig selv svimlende.
Luften drikkes som vand. Vandet knuges til is, der ligner
glas, men føles som ild og lyder som et klokkespil, når den
tør igen. Fjeldstrømmen ”orgler”. Sneen er som et stykke
linned. Søens bølger er som marmorplader, og ligesom
de gamle kastanjetræer er byen Interlakens huse vokset
organisk frem af omgivelserne. Allegoriseringer, adjektiver og metaforer står i kø for at forskyde Schweiz’ natur
gennem løse sammenligninger på tværs af det menneskelige og det ikke-menneskelige. Vandet skvulper over de
begrebslige inddæmninger med sine amorfe og metamorfe
kvaliteter.
Mit oplæg vil fokusere på elementernes optræden i teksten. Med inddragelse af nyere miljø- og materialitetsteori
er det min hensigt at sætte fokus på fortællingens fordeling
af agens, dens brug af metaforer, assonanser, besjæling
og synæstesi i naturbeskrivelsen. Det overordnede spørgsmål vil være, hvordan ”Iisjomfruen” i sin materialebehandling kan siges at overskride et Guldalderunivers præget
af modsætninger, og i hvor høj grad denne overskridelse
kan ses i forhold til, hvad der indenfor materialitetsteorien
kaldes vital materialisme.
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