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RÆVEN, PINDSVINET OG ÆNDERNE 

Af Nils Lid Hjort

”Multa novit vulpes, verum echinus unum magnum“, skriver Erasmus Rotterdamus i sin bog om ordsprog, 
udgivet i 1500: Ræven kan mange ting, pindsvinet kan én stor ting. Mit forehavende her og nu er at 

argumentere for, at Carl Barks er en ræv, mens Don Rosa er et pindsvin. 

 ER DU RÆV ELLER PINDSVIN? 
For at bygge min pointe op må jeg først udbrede rævens 
og pindsvinets karakteregenskaber og sætte dette i sam-
menhæng med nogle tidligere og senere kulturreferencer 
for bedre at forstå den fascinerende kontrast og spæn-
dingsfl ade, som dirrer mellem ræven og pindsvinet. 
 Varianter af ordsprog om disse to strategier for liv 
og levned, rævens og pindsvinets, har eksisteret i mange 
tidlige kulturer og lader sig spore tilbage til den græske 
digter Archilochos ca. 700 år f.Kr. – eller endnu tidligere.
 Erasmus Rotterdamus var en af renæssancetidens 
mest indfl ydelsesrige tænkere, og hans bøger blev læst 
over hele Europa. Det faktum, at han viede ræven og 
pindsvinet så megen opmærksomhed med sine tillægs- kommentarer og betragtninger, gjorde sit til, at senere 

skribenter og kunstnere forfulgte temaet. 
 Ræven kender vi også fra folkeeventyrene – han 
er en lurendrejer, kæk og fræk, når han får lejlighed 
til det. Mikkel har syv indgange og fjorten udgange til 
sine huler, har et afslappet forhold til regler og tids-
frister og han er deltidsmedlem i Slyngelklubben. Skal 
menne skeheden deles i anarkister og spejdere, er han 
ikke blandt de sidstnævnte. Men han må beundres for 
opfi ndsomhed, de stadig nye vinkler, de pludselige tan-
kespring: Ræve-intuitionen redder ham fra de fl este 
farer, og han er klar, når det gælder. Kommer der en 
hundefl ok halsende, har han et improvisationstalent og 
et repertoire af påfund, som stort set redder hans liv. 
Mikkel kan skrue bolden på et hjørnespark.
 Pindsvinet derimod er mere en trofast midtbane-
spiller, måske med jernkondition og med et drastisk 
mindre repertoire. Hans ene store kunst er til gengæld 
formidabel og redder ham hver eneste gang, han er i 
fare. Han er som en superhelt med en eneste superkraft: 
Han ruller sig sammen til en tæt bold og stikker pig-
gene ud. Når faren er ovre, og hundene har trukket 
sig tilbage med blødende snuder, ruller han sig roligt 
ud igen og fortsætter sit stædige virke. Alle de virkelig 
store industriledere er pindsvin. Og formlen E = mc2 
kunne ingen ræv have fundet frem til, kun pindsvinet 
Einstein kunne klare det. 

Er du ræv eller pindsvin? Fra Konrad Gesners 
”Historiae Animalium”, 1551. 

Bror Ræv, deltidsmedlem 
i Slyngelklubben(?)
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FORFATTERE, REALISTER OG HUMANISTER
Før jeg vender min egen snude tilbage mod Andeby, må 
jeg nævne to betydelige værker, som begge har ”ræven 
og pindsvinet“ i sine titler som springbræt til brede 
temaer. Den første er Sir Isaiah Berlins fra 1953, hvor 
han søger at katalogisere nogle af verdens største forfat-
tere i ræve- og pindsvinehuler. Dostojevskij er et ultra-
pindsvin, mens Tolstoj er en ræv, som hele sit voksne 
liv prøvede at blive et pindsvin. Den anden bog er af 
Stephen Jay Gould, verdens mest læste populærviden-
skabsforfatter. Hans allersidste bog handler om de to 
store kulturer, videnskabsfolket i pindsvinedragt og 
humanisterne i ræveham, og om hvorfor og hvordan 
disse har brug for hinanden for at lave en bedre klode.

   ANDEBY MELLEM CENTRIFUGALE 
OG CENTRIPETALE KRÆFTER 

Tiden er kommet til at placere Andebys to store fortæl-
lere langs den optrukne akse. Carl Barks er centrifu-
galkraften, som med inspiration og genial tæft udvider 

horisonter og øger radius: En Georg Gearløs her, en 
pengetank der, og vips kommer der en hel Bjørne -bande 
vandrende som sprunget ud af den tynde luft og intro-
duceret så smart og frejdigt, at vi straks forstår, at de 
altid har været der. Don Rosa bliver centripetalkraften, 
som konserverer og balancerer det hele. Han har sat 
sig fast på Andeby en gang 
i 1950’erne og bliver der. 
Det er hans kald og 
hans skaberkraft, hans 
ene og evigt frugtbare 
vision.

Ræve-Barks er centrifugal-
kraften og pindsvine-Rosa 
er centripetalkraften, som 
tilsammen balancerer og 
bevarer Andeby.

 Det er stor kunst at få dette til at lykkes, som også 
bog 3 giver en række eksempler på: At en trang ramme 
kan give et stort spillerum. ”In der Beschränkung zeigt 
sich der Meister,“ sagde Goethe, og Don Rosa er en 
sand mester. Hans bedste historier viser os, at fantas-
tiske ting og sager kan ske hver uge, selv i vor hjemme-
vante og stillestående verden – og minder os om, at selv 
en godt begyndt arbejdsdag kan ende i rævehulen, som 
i ”An(d)lægsgartneren“.

DON ROSA I NORDEN
Amerikaneren Don Rosa skriver i bedste forstand 
verdenslitteratur, men han har fra starten af sin ande-
karriere været et særligt superhit i de nordiske lande. 
I Finland solgte man 50.000 eksemplarer af ”Joakim 
von And: Her er dit liv, Joakim“ i løbet af fi re uger, 
i Danmark og Sverige har han været i alle medier og 
været æresgæst på diverse festivaler, og Oslo-forlaget 
Gazette Bok har udgivet hans ”Pertwillaby Papers“ og 
”Captain Kentucky“ på verdensbasis. Desuden må han 
lykønskes for at have vundet den danske ORLA-pris for 
første Don Rosa-bind i Hall of Fame-serien. 
 Kategoriseringsøvelser af typen ”ræv eller pind-
svin“ kan naturligvis strækkes for langt. Skillelinjerne 
er måske ikke så skarpe alligevel, ræve kan tage pigge 
på, og pindsvin kan gå på hønsejagt. Carl Barks arbej-
dede som et pindsvin i alle år, selv om hans sind var 
ræveagtigt, og heldigvis har Don Rosa en ræv bag øret. 
Vor verden har brug for både pindsvin og ræve, i bryd-
ninger og i samarbejde, og Anders And har brug for 
både Carl Barks og Don Rosa. I Andeby, hvor ænderne 
mødes, fortsætter liv og levned mellem centrifugal- og 
centripetalkræfternes kontrollerede spil.

Historieprofessor Öffertürk, en ræv af en humanist. Fra ”Kong Krøsus’ 
skatkammer“ (WDC 601-603/1996 – Tillæg til AA&Co. 4/1995).

Kålprofessoren, et pindsvin af en realist. Fra ”Likvide midler“ 
(US 224/1987 – HOF 1/2004).

Imens har en af
onkel Joakims hjem-
sendte arbejdere
sat sig til rette i
nærheden -

Jeg må vente med at slå
til, indtil von Ands små

hjælpere har tydet
inskriptionen!

JEG PRØVEDE AT FINDE EN METODE,

SOM KUNNE FÅ DUNSTERNE TIL AT GLIDE

AF DEN KOGTE KÅL! STRÅLEN HER

OPHÆVER ALLE OVERFLADEFRIKTIONS-

KOEFFICIENTER!

GENTAG 

DET LIGE...

PÅ DANSK,

TAK!
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