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Nogle mennesker kan ikke få lov at være i fred.
Der er næppe en skoleklasse, hvor der ikke findes een eller to af typen, der ikke kan sætte en
bussemand under pulten, uden at det bliver opdaget. Alle kaster sig over dem. De kan ikke en
enkelt dag mangle en knap i skjorten, uden at de må høre for det i resten af deres skoletid.
Allerede som børn tiltrækker de som magneter uønsket og uvenlig opmærksomhed, og som
voksne vil de fortsætte med at opleve omgivelsernes illoyalitet.
De nagles fast til naive freudianske diagnoser, mistænkes for at være homoseksuelle eller for at
onanere i smug; det er simpelthen et skæbneelement, der følger dem til deres død, og er de tilpas
berømte, vil det følge deres eftermæle indtil dommedag.
Et sådant menneske var H.C. Andersen.
At drengene på værkstedet, hvor han blev sat i lære, ville trække bukserne af ham for at se, om
han skulle være en pige, var kun en beskeden forsmag på, hvad der ventede ham efter hans død.
At han er den største digteriske begavelse, landet har fostret, overskygges ganske af denne trang
til idelig at vriste døren op til hans lønkammer og afsløre bare et eller andet om ham,
tilsyneladende ligegyldigt hvad.
Her følger et udpluk af, hvad vi mener at vide om H.C. Andersen:
- at han var homoseksuel; hans manglende evne til at genkende to kvinder er et kraftigt indicium læs Aksel Dreslov: H.C. Andersen og ”denne Albert Hansen”
- at han var psykopat; hans manglende evne til at genkende to kvinder er et kraftigt indicium - læs
Hjalmar Helweg: H.C. Andersen
- at han havde en søster i Norge; et fotografi af hans øre leverer det afgørende bevis - læs Arne
Duve: H.C. Andersens hemmelighet
- at han onanerede som et svin, op til tre gange daglig - læs Palle Lauring: H.C. Andersens kors
- at han var uægte barn af Christian VIII og halvbroder til Jomfru Fanny - læs Jens Jørgensen: H.C.
Andersen: En sand myte
- at han var udsat som voldtægt som barn - læs Erik Ulrichsen: H.C. Andersen og hjertetyven
Og den sidste bog om H.C. Andersen er ikke skrevet endnu.

