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Andersens eventyr har en helt særlig plads i den danske kulturarv. De er lige så underholdende for de

mindste, som de er fascinerende og inspirerende for den modne læser. Noget af det mest vidunderlige ved
H.C. Andersens værker er, at de kan vendes og drejes på så mange måder, at man får noget nyt ud af dem,

hver gang man læser dem.

Johan de Mylius dykker ned i H.C. Andersens ca. 200 eventyr og historier og ser på forfatterskabet fra flere
forskellige vinkler: æstetisk, religiøst, litteraturhistorisk og psykologisk.

Dr. phil. Johan de Mylius (f. 1944) har skrevet talrige bøger og artikler om blandt andre Sigurd Hoel, Morten
Korch, H.C. Andersen, Thomasine Gyllembourg, Søren Kierkegaard og Karen Blixen samt om ældre dansk

litteraturhistorie og retorik.

"Mylius er en fremragende læser, der ikke slipper sit bytte, før han har vristet sin tolkning frem. Og
tolkningen er på meget anskuelig vis aflæst i æstetikken, i eventyrgenrens forvandlingskunst, som Andersen

genialt arbejdede den frem." – Information

"Med andre ord: i Johan de Mylius‘ bog bliver Andersen taget alvorligt i både religiøs, æstetisk,
litteraturhistorisk og psykologisk forstand. Og derigennem på mange måder rehabiliteret som en kunstner

med et sammenhængende projekt." – Weekendavisen
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