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”De røde Sko” 

Fabian Negrin



”Alle mennesker så på hendes 
fødder, og da hun gik op ad 
kirkegulvet til kordøren, syntes hun 
at selv de gamle billeder på 
begravelserne, disse portrætter af 
præster og præstekoner med stive 
kraver og lange sorte klæder, 
hæftede øjnene på hendes røde sko, 
og kun på disse tænkte hun, da 
præsten lagde sin hånd på hendes 
hoved og talte om den hellige dåb, 
om pagten med Gud og at hun nu 
skulle være et stort kristent 
menneske; og orglet spillede så 
højtideligt, de smukke 
børnestemmer sang og den gamle 
kantor sang, men Karen tænkte kun 
på de røde sko.”

Otto Dickmeiss



”Og alle mennesker derinde så på 
Karens røde sko, og alle billederne 
så på dem og da Karen knælede for 
altret og satte guldkalken for sin 
mund, tænkte hun kun på de røde 
sko og det var som om de 
svømmede om i kalken for hende; og 
hun glemte at synge sin salme, hun 
glemte at læse sit "Fadervor."” 

Bakarti Tusuri



”Hun dansede ind på den åbne 
kirkegård, men de døde dér dansede 
ikke, de har noget meget bedre at 
bestille end at danse; hun ville sætte 
sig på den fattiges grav hvor den 
bitre regnfang groede, men for 
hende var ikke ro eller hvile og da 
hun dansede hen imod den åbne 
kirkedør, så hun der en engel i lange 
hvide klæder, med vinger som nåede 
ham fra skuldrene ned til jorden, 
hans ansigt var strengt og alvorligt, 
og i hånden holdt han et sværd, så 
bredt og skinnende: "Danse skal du!" 
sagde han, "danse på dine røde sko, 
til du bliver bleg og kold! til din hud 
skrumper sammen som en benrads! 
danse skal du fra dør til dør og hvor 
der bor stolte forfængelige børn, skal 
du banke på, så at de hører dig og 
frygter dig! Danse skal du, danse -!"”

Vilhelm Pedersen



”Da skinnede solen så klart og lige foran hende stod den Guds engel i de hvide 
klæder, ham hun hin nat havde set i kirkedøren, men han holdt ikke længere 
det skarpe sværd, men en dejlig grøn gren, der var fuld af roser, og han rørte 
med den ved loftet og det hævede sig så højt og hvor han havde rørt skinnede 
der en guldstjerne, og han rørte ved væggene og de udvidede sig, og hun så 
orglet, som spillede, hun så de gamle billeder med præster og præstekoner; 
menigheden sad i de pyntede stole og sang af deres salmebog. – For kirken var 
selv kommet hjem til den stakkels pige i det lille snævre kammer eller også var 
hun kommet derhen; hun sad i stolen hos de andre præstens folk og da de 
havde endt salmen og så op, nikkede de og sagde: "Det var ret du kom, Karen!" 
"Det var nåde!" sagde hun.  Og orglet klang og børnestemmerne i koret lød så 
blødt og dejligt! Det klare solskin strømmede så varmt gennem vinduet ind i 
kirkestolen hvor Karen sad; hendes hjerte blev så fuldt af solskin, af fred og 
glæde, at det brast; hendes sjæl fløj på solskin til Gud, og dér var der ingen som 
spurgte om de røde sko.” 



Reaktioner



”Og om din højre Haand forarger dig, 
saa hug den af og kast den fra dig; 
thi det er bedre for dig, at eet af dine 
Lemmer fordærves, end at hele dit 
Legeme kommer i Helvede.” 

Oskar Klever



”Der var en lille pige, så fin og så 
nydelig, men om sommeren måtte 
hun altid gå med bare fødder, for 
hun var fattig, og om vinteren med 
store træsko, så at den lille vrist blev 
ganske rød og det så grueligt.”

Ann Andersen



”det syntes hun der ingen synd var i” 

”ikke var noget at sørge med”

”hun havde nu ingen andre”

”godt ment var de”

William Heath Robinson



”"Hør, giv mig den lille pige, så skal 
jeg være god imod hende!"” 

”og folk sagde, at hun var nydelig, 
men spejlet sagde: ”"Du er meget 
mere end nydelig, du er dejlig!””

”hun havde hverken slæb eller 
guldkrone, men dejlige røde 
safianssko” 

Kay Nielsen



”var der ingen som spurgte om de 
røde sko.” 

Oskar Klever



• Æstetik
• Etik
• Natur
• Videnskab
• Samfund



Værker: Fodreise, En Digters Bazaar, ”Fyrtøjet”, ”Den flyvende Kuffert”, ”Klokken”, 
”Nattergalen”, ”Det nye Aarhundredes Musa”, At være eller ikke være, I Sverrig, 
”Nissen hos Spekhøkeren”, ”Tante Tandpine”.

Fag: Dansk, billedkunst, musik.

Æstetik



Værker: ”De røde Sko”, ”Historien om en Moder”, ”Hyrdinden og Skorstensfejeren”, 
”Skyggen”, ”Pen og Blækhus”, At være eller ikke være, O.T., Kun en Spillemand, 
Improvisatoren, Lykke-Peer, ”Den grimme Ælling”, ”Den lille Havfrue”, 
”Sneedronningen”, ”Den lille pige med Svovlstikkerne”.

Fag: Religion, filosofi, psykologi

Etik



Værker: Improvisatoren, ”Klokken”, ”Nattergalen”, ”Dryaden”, Skyggebilleder.

Fag: Billedkunst, biologi, geografi

Natur



Værker: Fodreise, En Digters Bazar, ”Om Aartusinder”, ”Dryaden”, ”Iisjomfruen”, I 
Sverrig, At være eller ikke være, ”Det nye Aarhundredes Musa”, ”Den store 
Søslange”, ”Lykken kan ligge i en Pind”, ”Vanddraaben”, O.T.

Fag: Naturfag (geografi, biologi, fysik, kemi)

Videnskab



Værker: ”Gartneren og Herskabet”, ”Den lykkelige familie”, ”Keiserens nye 
Klæder”, ”De røde Sko”, ”Den lille pige med Svovlstikkerne”, ”Prinsessen på 
ærten”, ”Dryaden”, ”Stormen flytter Skilt”, ”Fyrtøjet”, ”Den standhaftige 
Tinsoldat”, ”Den grimme Ælling”, ”Klods Hans”.

Fag: Samfundsfag 

Samfund



Otto Dickmeiss
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