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H.C. Andersen: At reise i en Luftballon. 
Vers på andres rim.

Forlaget Bostrup udgiver den 21. oktober 2013 en samling aldrig 
tidligere offentliggjorte digte af H.C. Andersen.

Når det er muligt at præsentere en samling helt ukendte digte af en 
af Danmarks mest populære forfattere, skyldes det, at disse digte 
tilhører en genre, som er gået helt og aldeles i den danske 
glemmebog. 

Genren bouts rimés eller vers på andres rim er digte, som H.C. 
Andersen skrev i sociale sammenhænge hos de familier, han 
besøgte. Hans værter gav ham en række enderim og ofte også en 

overskrift, som han så inden for f.eks. 10 minutter skulle skabe et digt over.

Denne måde at digte på har rødder helt tilbage til 1600-tallets Frankrig, og i en indledning 
skitserer bogens redaktør, cand. mag. Lise Bostrup, genrens udvikling i Europa med nedslag i de 
franske mæcener, solkongen Ludvig den 14., Alexandre Dumas, Goethe, Majakowski og Boris 
Pasternak.

H.C. Andersen nævner selv genren bouts rimés i sin dagbog fra december 1825, hvor han altså kun 
var 19 år gammel, og det seneste digt i At reise i en Luftballon er fra 1872, altså få år før hans død. 
Det er tydeligt, at H.C. Andersen ikke anså disse digte som højdepunkterne i sin litterære skaben, 
men det er også helt klart, at han nød at få udfordringer, og at han ofte i noget, der nærmede sig 
ekstase, skabte sublime luftfyldte digte, der på forskellig måde forholdt sig til hans øvrige 
forfatterskab.

Digtene i At reise i en Luftballon er i mange tilfælde af høj kunstnerisk kvalitet, og hvorfor skulle det 
egentlig også være mindre kunstnerisk at skabe vers på andres rim end at skrive sonetter på 
andres litterære former og eventyr på andres historier og sagn om forskellige danske herregårde?

H.C. Andersens At reise i en Luftballon. Vers på andres rim, indeholder 89 digte af H.C. Andersen, 
og samlingen er forsynet med en introduktion og illustreret med H.C. Andersens papir-klip.

Bogen kan bestilles direkte gennem forlaget og gennem boghandlen. Udsalgsprisen er 250 kr. incl. 
moms.
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