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INTRODUKTION

Myter hører hjemme i religionernes verden. Men jo også i en række 
andre områder i tilværelsen: politik, historie, sport, kultur… – overalt 
hvor man bruger og har brug for forestillinger og fortællinger, der er 
'bigger than life' eller måske netop på højde med livet – og dermed nok 
så virkelige som blot og bar sande i faktuel forstand.

Myter er måder at forstå og håndtere virkeligheden på. Men om 
myter er farlige eller frugtbare måder at forstå og håndtere på, vil der 
måske opstå uenighed om – fra historiefag til religionsfag, fra situation 
til situation, fra tid til anden - og måske fra myte til myte?

Er der forskelle på myter i religionernes verden, deres art og 
funktion – og i de øvrige verdener? 

Er der forskelle på religiøse myter – og andre typer myter?
Ordet ”myte” indgår i praktisk sprogbrug i to meget forskellige 

betydninger. Religionsvidenskabeligheden læner sig op ad Platon og 
den græske tradition: En myte er en fortælling, der skaber virkelighed 
ved at fortælle meningen med den erfarede verden frem. Dagligsproget, 
journalistikken – (og måske også dele af historiefaget?) er derimod på 
linje med Det Nye Testamente (2 Pet 1,16): En myte er en løgnehistorie 
– den skjuler sandheden, snarere end at lade den komme til syne. Frem 
for at svinge den religionsfaglige hammer og insistere på, at en myte er 
en gudefortælling, har vi valgt at lade flere betydninger af ordet spille 
med i tilrettelæggelsen af dette nummer. Tvetydigheden består og er 
med til at sætte emnet i relief – og eventuelt på spidsen:

Myter er ikke et ord, religionerne bruger om deres egne forestil-
linger og tekster. I dag kommer ordet udefra, fra religionsvidenskaben, 
når den skelner mellem religiøse fænomener, myte og ritual, forstået 
som hhv. forestillinger og handlinger – eller mellem religiøse fortæl-
legenrer, myte, sagn og legende, med stigende grad af genkendeligt 
virkelighedsindhold.

Der er en distance, et kritisk moment, i betegnelsen 'myte'.  Kristne 
er ikke helt trygge ved betegnelsen Kristusmyten, fx.  Men måske er det 
en utryghed, der burde være passé i kraft af, at den erkendelse breder 
sig i de fleste videnskaber, at fortolkning er et uundslippeligt vilkår for 
virkelighedsforståelse – og at den objektive virkelige virkelighed ikke 
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lader sig isolere, dernede under det mytiske røgslør. Det betyder ikke, 
at kritik af myter er umulig – men at fokus for kritikken må være den 
brug af myter, der faktisk finder sted, snarere end et fokus på ’løgnagtige 
myter’ contra ’skinbarlig virkelighed’. For er mytebrug ikke ‘the only 
game in town’ ? Det tyder mange bidrag i dette nummer på.

Men så er det vel undervisningens – og religionsundervisningens 
– opgave at gøre eleverne/de studerende ikke kun til iagttagere og 
kvalificerede kritikere af myterne, men også til kvalificerede brugere af 
dem? Som når det i det nu tidligere formål for folkeskolens historiefag 
hed, at undervisningen skulle fremme elevernes indsigt i, at mennesker er 
historieskabte såvel som historieskabende. – Tør vi sige: myteskabte, såvel 
som myteskabende? 

Myter handler om at fortolke sin virkelighed – og andres opfattelse 
af virkeligheden. Myter indgår således, både i form af religiøse og andre 
myter, i nutidens identitetspolitik: Hvem er vi – og hvem er de? Myten om 
'mennesket', som det afspejles i menneskerettighedstænkningen, kunne 
være et andet eksempel. Nationalistiske myter over for universalistiske 
myter. Således forstået er det nærliggende at overveje, om begrebet myte 
ligefrem kunne blive et højaktuelt fælles indholdsområde for tværfagligt 
samarbejde, fx et projektopgavetema i skolens sammenhæng – eller et 
AT-område i gymnasiets sammenhæng. 

Myter er måder at håndtere virkelighed på. Men de skal også 
selv håndteres. Og religionsfaget skal yde sit bidrag til en kvalificeret 
omgang med myter – i samspil med andre fagligheder. Dette nummer 
af  RPForum ønsker at være et bidrag til netop det.

RPForum 2010/2 lægger ud med nogle helt grundlæggende 
religionsvidenskabelige definitioner af og karakteristika ved ’myte’ 
(Hestbech).  De nuancerende karakteristikker af  myte og mytologi 
fortsættes i bidraget om den forudsatte myte  i Det Nye Testamente 
(Hallbäck). Grundtvigs fælleskabs- og identitetsstiftende mytearbejde 
ved hjælp af salmer og sange fremstår fra en ny vinkel set gennem 
Durkheims sociologiske briller (Frøkjær Baunvig), mens en anden form 
for aktualisering af den nordiske mytologi fremgår af Bøgelunds artikel.  
Derefter følger to artikler om forholdet mellem myten og det moderne, 
den ene med symbolisering og Ricouer (Ank), den anden  med selve 
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modernitetens normativitet og Durkheim, igen, som omdrejningspunkt 
(Bjerre). 

Nummeret slutter helt tæt på skolens virkelighed med to artikler 
om myter og brug af myter i såvel historien som i historiefaget (Poulsen) 
– og om undervisning både i og med myter i faget kristendomskundskab 
(Medom Hansen).

Et bud på et muligt fællestræk mellem de fleste af artiklerne 
kunne være, at forholdet mellem myte og modernitet i hvert fald  ikke 
lader sig dækkende beskrive som et enten-eller forhold. Men døm selv! 
God læselyst.

Redaktionen



6



7Religionspædagogisk FoRum 2010: 2

Om myten – en indkredsning
Af Jens Hestbech, lektor, 
Christianshavns Gymnasium, København

Det er nyttigt at overveje mytebegrebets afgrænsning og historie. 
Men sammen med afklaringen vil man erfare, at en entydig og stabil 
afgrænsning ikke er helt let. Dermed skærpes opmærksomheden på at 
identificere den specifikke betydning af begrebet myte, når dette begreb 
dukker op i faglige og offentlige sammenhænge.

Myte – betydning og funktion

Der findes næppe religion uden myter. At religionens sprog adskiller sig 
fra videnskabens, er en trivialitet. Religionernes sprog er involverende og 
deltagende, de religiøse systemer begrundes altid i autoritative beretninger 
om de grundlæggende magter, der skaber og styrer verden. Set indefra 
(emic) er disse fortællinger ikke blot poetiske spekulationer om verden, 
men hellige ord og modeller af afgørende betydning for deltagernes liv. 
Fortællingerne er ”verdensskabende og verdensopretholdende”. De er 
kulturernes og religionernes ”sande” fortællinger om ”guder” og magter. 
Begrebet og ordet myte er blevet betegnelsen for disse fortællinger. 

Udefra set (etic) er myterne ”de troendes privilegium, de vantros 
spott og vitenskapens undersøkelsesobjekt” (Gilhus og Mikaelsson 
2001, 104).

Ordet myte er jo græsk og havde fra starten både positive og 
negative konnotationer. Mythos betød det, der ytredes med munden: en 
erklæring, en ordre, en tale, en historie. Homer bruger modsætningen 
mythos (ord-tale) contra ergon (gerning-handling). Efterhånden bliver 
ordet betegnelsen for traditionens ældste og hellige fortællinger om 
verdens oprindelse, om guder og halvguder. Modsætningen hertil bliver 
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først epos (ordet forstået som den menneskelige/profane fortælling) og 
dernæst med sofisterne logos (ordet som rationel konstruktion, fornuften). 
Dermed lader filosofferne mythos betegne en poetisk, fantastisk fortælling 
i modsætning til det sande diskursive sprog; men andre bruger mythos 
som betegnelse for tingenes oprindelige tilstand i modsætning til de 
blot menneskelige, overfladiske ord.

Også i dag bruges ordet ofte negativt, det betegner illusion, fordom, 
falsk eller uverificeret forestilling om et eller andet; myter er noget der 
skal afsløres. I grunden er denne negative myteforståelse en afspejling af 
en bibelsk tradition, der overtages af rationalismen: Det Nye Testamente 
kontrasterer myternes forfængelighed med evangeliets sandhed (fx 1 Tim 
1,4; 4,7; 2 Tim 4,4 og 2 Pet 1,16). Heller ikke i dag kalder religionernes 
egne repræsentanter deres egne ”hellige” fortællinger for myter. De 
kristne teologer taler om Frelseshistorien, sjældent om Kristusmyten. 
Men i kristendommen er der en lang tradition for at tolke myterne 
eksistentielt, at afmytologisere dem. 

Den såkaldt videnskabelige kultur ser eller så myter som en slags 
arkaisk, prælogisk stadie i udviklingen af den menneskelige kognition. 
Det er de uciviliserede, ”de vilde”, der tror på myter. Litterater ser ofte 
myten som en tidlig fortællingstype, der gik forud for epos og drama.

I romantikken og den tyske idealisme opfattedes mythos–logos 
som trin i en historisk udvikling af kulturen, mythosstadiet afløses 
efterhånden med nødvendighed af logosstadiet, billed- (metafor-)
tænkning afløses af fornufts- (filosofisk) tænkning. 

At historien (og kulturerne) har retning og mål, er upassende 
tænkning i dag, men at der er sket en form for udvikling, mener de fleste 
kulturhistorikere stadigvæk. Den ses blot ikke længere som historisk 
nødvendighed (”verdensånden”), men som udtryk for sociale og politiske 
legitimeringsprocesser. 

Samfundsfagligt set er myterne oftest udtryk for en ideologi, 
der påstås at være universel og nødvendig, mens den i virkeligheden 
tjener en bestemt samfundsgruppes interesser og magt. Religion er set 
fra sociologisk vinkel virkelighedskonstruktion. I dag vil sociologer og 
antropologer ofte fremhæve, at myterne også legitimerer herskende sam-
fundsforhold, slægtsskabssystemer og ideologier netop ved henvisning 
til urtidsbegivenheder, jf. nedenfor om Myte og samfund.
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I studiet af religioner har man naturligvis brug for et ord, der 
korresponderer med det mytiske sprogs faktiske betydning i en religiøs 
kontekst. Som antropologen Bronislaw Malinowski skriver om stam-
mesamfund: ”Myten er for dem ikke blot en historie, der fortælles, men 
en virkelighed, der leves”. Også i disse samfund skelnes der mellem blot 
underholdende historier og hellige historier, der fungerer normativt for 
opfattelse og adfærd. I stedet for mytens forankring i den ofte kontekst-
løse græske mytologi opdagede antropologerne en indviklet forbindelse 
mellem myten og levende menneskers oplevede verden. Myterne er så 
ikke længere kun græske historier om Zeus’ kærlighedsaffærer, fx.

Religionshistorikeren Mircea Eliade er en af hovedinspiratorerne 
bag denne nye forståelse, idet han understregede mytens paradigmatiske 
eller nutidige funktion, særligt de kosmogoniske myters. Eliades under-
stregning af ”mytisk tid” som en slags reservoir af kreativ energi førte 
ham endog til hævdelsen af, at mythos er det første, det oprindelige, det 
hellige ord. Det er netop mytens prototypiske og hellige funktion, der 
adskiller genren fra andre fortællende genrer. Forskellen kan illustreres 
ved at sammenligne begyndelsessætningen i et eventyr med begyndelses-
sætningen i en kosmogonisk myte: ”Der var engang” – siger eventyret. 
Nej: ”I begyndelsen var”, siger myten.

Identifikation af myten

Myter kan identificeres på flere måder: 
a. formen, altså at det er en fortælling 
b. tematikken, fx livets oprindelse,
c. de troendes holdning, dvs. ærefrygten, begivenhederne i 

fortællingerne omtales med, og den brug, der gøres af dem 
i ritualer, bønner og livstolkninger.

Wendy Doninger definerer myten således: ”En myte er en historie 
som er hellig for og deles af en gruppe mennesker, som finder deres 
vigtigste betydninger i den; det er en historie, som antages at være 
blevet til i fortiden om en begivenhed i fortiden, eller mere sjældent 
i fremtiden, en begivenhed, som fortsætter med at have betydning i 
nutiden, fordi den huskes. Det er en historie, som er en del af en større 
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gruppe historier.” (Gilhus og Mikaelsson 2001, 105). Myter handler 
om de spørgsmål, mennesker via religionen stiller, fx livet efter døden, 
forholdet mellem guder og mennesker, forvandlinger, skabelse af kultur 
og natur, om hvad mening er. Myterne er ofte fantastiske, der optræder 
monstre, talende dyr, kentaurer, engle osv. Og disse væsner foretager sig 
mærkelige, ja, sommetider umoralske ting. Myterne udvider forestillinger 
om, hvad virkeligheden er: hvad er der bag tid og rum? hvad var der i 
begyndelsen? hvad er der efter døden? Menneskelivet får en dramatisk 
karakter i myterne, der er opgaver, skæbner, trusler, velsignelse/straf og 
belønninger. De mytiske motiver tages op i mange fortællinger inden 
for de forskellige kulturer, og myterne er således ofte indbyrdes uenige. 
I en religiøs kontekst tolkes myterne som budskab fra højere magter 
om, hvordan livet skal leves. Budskabet besvares ideelt set af de troende 
gennem deres moral, ritualer, lydighed og livsform. Myter er derfor 
ofte udgangspunktet for kommunikation med overnaturlige væsener 
og tolker samtidig religiøse menneskers længsel. 

Myter kan underinddeles. Det har vundet hævd at skelne mellem 
tre kategorier af myter: 

a. kosmologiske/kosmogoniske (læren om det ordnede univers, hvor-
dan verden blev skabt), skabelsesmyter, der differentierer og klassificerer 
elementerne i verden; de hævder at kaos og kosmos er modsætninger og 
udpeger de skabende og opretholdende magter i livet. Det er oftest disse 
kosmogoniske magter, der er genstand for tilbedelse og ærefrygt. De 
mytiske begivenheder, der fandt sted ”i begyndelsen”, ”in illo tempore”, 
er arketyper, og bliver således modeller for menneskelige situationer og 
handlinger, så både pløjning, samlejer og kirkebygninger henter deres 
modeller i kosmogonier. Ritualer er det vigtigste middel til at genskabe 
denne mytiske oprindelsestid. 

b. teologiske (læren om gud, eller opfattelser af det guddommelige), 
c. antropologiske (læren om mennesket). 
I de religiøse myter ligger kimene til teologi og filosofi, jf. fx de 

utallige teologiske, filosofiske og psykologiske fortolkninger af Bibelens 
skabelses- og syndefaldsmyte. 

De såkaldt ætiologiske myter (oprindelsesmyter) er oftest blot 
udgaver af, ”hvorledes elefanten fik sin snabel”, selv om de undertiden 
kan få en mere egentlig mytisk funktion. For en egentlig myte handler 

Jens HestbecH: om myten – en indkRedsning
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ikke om, hvordan ”tingene” kom til verden, men fremstiller ”tingenes” 
betydning, deres hellige formål og værdi.

Myten er altså en del af et religiøst sprog, en fortælling om verdens 
prototypiske indretning. Sproget giver navn til og klassificerer de magter 
og principper, der skaber og styrer verden og dens mennesker i dag. Disse 
grundlæggende forhold kan opfattes som præhistoriske (fx fra før Den 
trojanske krig), historiske (myten om Jesus Kristus) eller himmelske/
paradisiske (Adam-Eva), men de har altid en evig, autoritativ betydning. 
Begivenhederne og personerne spiller en paradigmatisk eller eksemplarisk 
rolle.

Myterne er i mange religioner grundlaget for gudstjenesten og de 
vigtigste riter. Myter kan altså være forbundet med ritualer, men behøver 
ikke være det (jf. mange græske myter). Generelt aktualiserer ritualer 
myter og mytiske temaer og fornyr således også myternes autoritet. 
Ritualer er ofte en demonstration af mytens immanens, her gøres myten 
nærværende og de rituelle objekter (ritualdeltagerne) blødgøres og formes 
til medlemmer af samfundet, polis, gruppen eller slægten.

Myte og samfund

Mennesker kan naturligvis ikke vide noget om hverken urtiden eller 
overnaturlige væsener, derfor sætter myten ved brug af de retoriske 
virkemidler, der er karakteristiske for genren, en såkaldt privilegeret 
talesituation, som netop giver det, der fortælles, en ekstraordinær 
betydning. Derfor kan der fortælles om, hvordan naturen, samfundet 
og kulturen bliver til ved, at kaos overvindes og orden og kosmos opstår, 
det udifferentierede differentieres, og kulturens klassifikationer bliver 
til. Beskrivelsen af kosmos’ tilblivelse – kosmogonien – er eller bør være 
mønster eller model for den nutidige verden. ”Med hele sin autoritet 
grundlægger myten en tingenes ideelle orden, en taksonomi” siger Pode-
mann Sørensen (Podemann Sørensen 2006, 52). At en sådan autoritativ 
taksonomi fx kan bruges af herskende grupper til at undertrykke andre 
med, er religionernes historie fyldt med eksempler på.

Religion generelt og ikke mindst myter etablerer grænser: mellem 
troende og vantro, professionelle og lægfolk, mellem helligt og profant, 
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mellem kvinde og mand osv. Disse grænsedragninger eller klassifika-
tioner har store sociale og kulturelle konsekvenser for samfundene både 
indadtil og udadtil, myter konstruerer sociale identiteter og legitimerer 
samfundets indretning. Et berømt eksempel er det indiske kastesystem, 
der legitimeres gennem henvisning til Purushamytens inddeling af sam-
fundet i fire stænder. Men myter kan også legitimere idealisme, fromhed 
og askese og oprør mod autoriteter (jf. latinamerikansk befrielsesteologi). 
De klassifikationer, der sættes af myten, opfattes af religionen/kulturens 
medlemmer som naturlige og normale, ja de definerer, hvad der er det 
naturlige og normale, det som Pierre Bourdieu kalder doxa. 

Også Roland Barthes værk ”Mytologier” er udtryk for en forståelse 
af det mytiske som en naturalisering af historiske og politiske forhold, 
som gøres til mytiske konstruktioner. Disse er naturligvis noget andet 
end mytiske fortællinger, men hvis der spørges til, hvor de mytiske 
konstruktioner stammer fra, er svaret oftest: mytiske fortællinger. De 
oprindeligt mytiske temaer om helte og heltedåd, udødelighed, offer, 
udvælgelse, kampen mellem det gode og det onde osv. lever videre i 
nye sekulære former og strukturer og får nye mytisk-symbolske udtryk.

I de senere år er der fx brugt megen plads på at dekonstruere 
myten om dansk nationalitet, her interesserer man sig primært for de 
symbolske markører. I religionsfaget er man i de senere år begyndt at 
studere civilreligion, dette studium begynder næppe uden grund i USA, 
hvor der meget synligt anvendes mange sekulære myter og ritualer.

Mytens tid

Mytens tid er altså dobbelt, på den ene side sker begivenhederne i et fjernt 
univers og en fjern tid, men på den anden side opfattes denne mytiske 
tid som sammenhængende med den nuværende jordiske tid. Der er så 
at sige tale om (fx i den græsk-romerske mytologi) en legitimering af 
gudernes nærvær på jorden, idet de hævdes engang at have været en del 
af den græske og romerske historie. Guderne kommer tættere på i kraft 
af, at de var på jorden engang, man kan vel næsten sige, at de bliver 
mere antropomorfe. De opretholder samtidig deres guddommelige status 
via mirakler (fx helbredelser, varsler) og gudekampe og overnaturlige 

Jens HestbecH: om myten – en indkRedsning
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handlinger, som de udførte i den mytiske tid. Guderne indvirker til 
stadighed aktivt i menneskers liv via frugtbarhed til jorden, velstand, 
langt liv, god lykke osv.. Alt det, der i den gammeltestamentlige religion 
kunne samles i begrebet velsignelse.

Det er vigtigt at huske dette lille twist i opfattelsen af tid, da det 
fremmer forståelsen af, hvor kompleks en myte egentlig er, og altså er 
med til at nuancere mytebegrebet. En god formulering til klargøring 
er religionshistoriker Jørgen Podemann Sørensens: ”Myten redegør 
for forholdet mellem urtid og nutid både som en kontinuitet og en 
diskontinuitet; på den ene side skildres nutidens rødder i urtiden, på 
den anden side også nutidens grundlæggende forskellighed fra urtiden” 
(Podemann Sørensen 2004, 26). Mytens tid er oftest uden for vor 
tid og rum, men ikke altid. Myten besidder en særlig viden fra før 
grundstenene blev lagt til verden, eller da de blev det. Enkelte myter 
indeholder fremtidig eskatologisk viden: fx om dommedag, paradis, 
hellige personers genkomst osv.

Mytens tid er altså ikke nem at få hold på, men man kan i virke-
ligheden sige, at myten er udtryk for en tidløshed; forstået på den måde, 
at mange myter er forbillede for vores nuværende verden, for hvordan 
den er indrettet og skal være indrettet. Myten bliver på den måde i en 
vis forstand evig. ”Myten handler om urtiden, men er samtidig på en vis 
måde et tidløst verdensbillede, et forbillede for den nuværende verden 
mere end en forklaring på dens opståen” (Podemann Sørensen 1997, 22). 

En superkort definition på en aktiv myte kunne være: En myte er 
en fortælling om verden – nuHeltene i myterne, fx Kristus eller Buddha, 
er altså ikke blot personer, der dukker op i historien og forsvinder, 
nej de er navne på tidløse væsener. ”I begyndelsen var ordet/logos” 
siger Johannesevangeliet og hævder, at ordet/logos var Kristus selv. 
Både Buddha, Kristus og Koranen hævdes at have været i himmelen/
evigheden, før de kom ind i tiden og ned på jorden. De er altså ikke en 
del af den skabte verden.

Men myten vender ikke kun blikket bagud mod den mytiske 
fortid. Den kristne myte, fx, strækker sig fra skabelse til dommedag og 
det himmelske Jerusalems komme til jorden, fra Genesis til Johannes' 
Åbenbaring. Jødedommens forventning om Messias er håbet om en 
anden fremtid. Og de fleste religioner har mere eller mindre udfoldede 
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myter om sjælen og dens efterliv. Men også den mytiske fremtid handler 
først og fremmest om den troendes 'nu'. Fx som en normering for, 
hvordan man moralsk set opfører sig 'sandt'.

I de religiøse systemer organiserer myten ikke kun tid, men også 
rum. Ikke kun arbejdstid/festtid, men også bygningers indretning. 
Historien organiseres efter afgørende mytiske begivenheder (jøders 
tidsregning er fra skabelsen, kristnes fra Jesu fødsel, romernes fra byens 
mytiske grundlæggelse, muslimernes fra udvandringen til Medina). 

Myten rækker ind i nutiden: I den mytiske fortid var der blan-
dingsvæsener, kampe mellem titaner og guder, Adam og Eva spiste af 
frugttræer etc. Nu er der olympiske guder og mennesker tilbereder deres 
mad. Myten grundlægger hellige steder, landskaber, genstande (fx Delfi, 
Jerusalem) og begrunder og strukturerer valfarter til disse steder. 

Myter i dag?

De mytiske fortællinger kan rumme mange lag af mening, sproglige, 
personlige, symbolske, historiske og sociale betydningslag spiller sam-
men. Nogle betydninger er åbenlyse, fx handlingsgangen, andre kræver 
dybere analyse. Fx hævder antropologen Lévi-Strauss, at der findes en 
særlig mytisk logik, der er knyttet til en dybereliggende struktur. Ved at 
analysere mytens sprogelementer som kulturelementer, dvs. se på deres 
funktion i kulturen, er det muligt at fremdrage kulturens grundlæggende 
modsætninger, fx: liv/død, natur/kultur, mand/kvinde, lys/mørke, og 
myterne etablerer formidlingen mellem disse modsætninger. I myterne 
kan alt ske og hændelsesforløbet virke fuldstændig ulogisk. Men myten 
skal ifølge Lévi-Strauss betragtes som et meningssystem, hvor delene 
får deres betydning gennem de indbyrdes relationer. Disse elementer 
kaldte Lévi-Strauss for mytemer eller mytologemer. 

Myter er ord/tale, dvs. de har oftest en mundtlig oprindelse. Også 
for myteforskningen har J.L. Austins How to do things with words spillet 
en vigtig rolle: myter skal studeres i en brugs- og handlingskontekst, både 
som kognitive og som kommunikative systemer. Austins (og Searles) teori 
om talehandlinger gør det muligt at beskrive myter som både kulturelle 
og mentale produkter, der har aktuel handlingskarakter.

Jens HestbecH: om myten – en indkRedsning
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Myter lever og er i brug, så længe de kan sige noget vigtigt om 
verden. Hvis deres udsagn/symbolik ikke længere begrunder samfundets 
indretning, institutioner og idealer, så glemmes de eller bliver til lit-
teratur. Myten placerer Mennesket i The Great Chain of Being, som A. 
Lovejoys bogtitel udtrykte det. Hvis denne effekt ikke længere erfares 
af brugeren, så dør i sidste instans myten – sådan som det er sket i den 
vestlige kulturkreds med både de græsk-romerske og de nordiske myter. 
Hvem kender i dag myten om Hylas og flodnymferne eller myten om 
Heimdal?

Den aktuelle kulturelle bearbejdelse af myterne har mange former. 
For nogle år siden vistes fx TV-serien X-files, der spillede på en nutidig 
myte: kontakten mellem UFO’er og mennesker. I populærkulturens 
brug af myter ligger ofte – som i de klassiske religiøse myter – identitets-
temaerne: hvem er jeg? hvem er vi? – og en deraf følgende optagethed 
af identitetsmarkører: symboler, identifikationer (fx tøj, sprog, musik 
etc.). Og også at være muslim, kristen, hindu er jo at iføre sig kollektive 
identitetsmarkører. 

Men også på det individuelle plan finder denne fortælleproces 
sted, mange biografier og selvbiografier opbygger personlige myter – de 
eksplicit religiøse anvender ofte religionens helte som modeller og forbil-
leder, mens moderne biografier og selvbiografier oftest ser hovedpersonen 
som helt speciel, en der bryder med traditioner og normer og følger sin 
egen vej. ”Individualisme – ideen om det unike, originale individ som 
sprenger sosiale begrensninger – kan betraktes som en egen mytisk 
struktur, et symbolsk nøkkelscenario, i moderne vestlige samfund” 
(Gilhus og Mikaelsson 2001, 118). 

Myter bearbejdes altså på mangfoldige måder i kulturerne, de 
forsyner kulturen med et symbol- og idéreservoir, de store fortællinger 
skaber bestemte symbolstrukturer, idékonstellationer og associationer. 
Hvad enten myterne er fortællinger eller kulturelle konstruktioner, er 
de symbolske ”komplekser”, hvis funktion det er at give menneskelige 
fænomener eksistentiel dybde og social berettigelse.
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Mytologi i Det Nye Testamente
Af Geert Hallbäck, lektor, 
Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet

Mange vil mene, at forskellen mellem kristendommen og de andre 
religioner er kristendommens historiske grundlag. De kristne tror ikke 
på en mytologisk guddom eller guder, men på et menneske, hvis liv 
og død var en historisk realitet. Dette menneske var ganske vist også 
guddommeligt, og her kommer der selvfølgelig mytologiske tydninger 
ind i billedet. Men det er vel at mærke tydninger -måder at udtrykke 
det ubegribelige, at mennesket Jesus også var Gud. Her kan man fx 
tale om inkarnationen, at Gud blev kød, dvs. et menneske af kød og 
blod (Joh 1,14). Ofte har man brugt netop tanken om inkarnation som 
et argument for, at den kristne tro ikke er mytologisk, men historisk.

Men lad os lige overveje det argument lidt nøjere. Udgangspunktet 
for tanken om inkarnation er netop ikke, at Jesus er et menneske af kød 
og blod, men at han er logos, Ordet, dvs. Guds tanke eller mening med 
det, han gør og siger. Ordet er guddommeligt, ja det er til før verdens 
skabelse og delagtigt i skabelsen (Joh 1,1-3). Det er dette Ord, der ifølge 
Johannesevangeliet åbenbarer sig som mennesket Jesus. Det må da 
vist siges, at være en mytologisk tankegang. Det er ikke det historiske 
menneske Jesus, der er udgangspunkt, men det guddommelige Ord. 
Inkarnationstanken er netop så mytologisk, som den kan være. Ved 
nærmere eftertanke er den ikke et argument for den kristne tros historiske 
grundlag, men for dens mytologiske grundlag.

Sådan kan man argumentere hele vejen igennem Det Nye Testa-
mente. Evangelierne er ganske vist beretninger om Jesu liv og karriere 
blandt andre mennesker. I den forstand synes de at handle om mennesket 
Jesus af kød og blod. Men dels har han nogle evner, der overstiger den 
almindelige menneskelige formåen, og som røber hans guddommelighed. 
Dels er der tre decideret mytiske indbrud i Jesu menneskelige historie: 
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Gud, der taler til Jesus i forbindelse med dåben (Mark 1,11 og paralleller); 
Gud, der taler til disciplene om Jesus i forbindelse med forklarelsen 
på bjerget (Mark 9,7 og paralleller) – i øvrigt er ’forklarelsen’ i sig 
selv mytologisk: Jesus begynder at lyse indefra som udtryk for, at han 
antager sin himmelske skikkelse; og den afsluttende opstandelse, som 
skildres forskelligt i de forskellige evangelier, men som alle forudsætter, 
at Jesus bliver levende igen, efter at han er død. At det skulle kunne 
lade sig gøre, strider som bekendt mod den menneskelige erfaring, selv 
om meget hard-core anti-mytologer vil hævde, at Jesu opstandelse skal 
opfattes som en historisk begivenhed.

Hvis vi går videre til brevlitteraturen, bliver Jesu mytologiske 
status endnu mere åbenlys. I brevenes nutid befinder Jesus sig i himlen, 
hvor han er ’Herre, til Gud faders ære”, som der står i den helt igennem 
mytologiske hymne, Paulus citerer i Filipperbrevet (Fil 2,6-11). Her skal 
vi huske på, at Paulus’ breve er ca. 20 år ældre end det første evangelium 
(Markusevangeliet). Det ældste billede af Jesus i Det Nye Testamente 
er det, vi finder i brevene, og det ser ud til at være helt igennem mytisk. 
Først en generation senere blev evangelierne om den menneskelige Jesus 
skrevet. De ser tilbage på en Jesus, der var engang. I evangelielæsernes 
nutid er den menneskelige Jesus fortid. Også i evangelierne befinder Jesus 
sig nutidigt i himlen, som det bl.a. kommer til udtryk i tanken om Jesu 
himmelfart efter hans død og opstandelse (Luk 24,51). 

Endelig kan vi tænke på Jesus i Johannes’ Åbenbaring. Her er 
han en kommende skikkelse, der engang ved tidernes ende (og den 
kommer ganske snart efter skriftets forudsigelse) vil ride ud i spidsen 
for den himmelske hær og besejre Satan og alle de konger, der her på 
jorden har allieret sig med ham (Åb 19,11-21). Det er et scenarie, hvis 
mytologiske karakter dårligt lader sig diskutere. Og det er langt fra det 
eneste i Johannes’ Åbenbaring, der da også tilhører en af de mest åbenlyst 
mytologiske genrer i den bibelske litteratur, apokalypserne. 

Hvad er en myte?

Jeg vil naturligvis ikke bestride, at der er et historisk indhold i Det Nye 
Testamente; direkte og indirekte refereres der til historiske forhold og 
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begivenheder. Men jeg vil hævde, at for både en religionshistorisk og 
en bibelvidenskabelig betragtning er det mytologiske indhold nok så 
afgørende. Det er ikke et religionshistorisk overfladefænomen, men en 
del af selve kernen i Det Nye Testamente. 

Hvis jeg vil hævde det, skylder jeg imidlertid også at redegøre for, 
hvad jeg forstår ved en myte, for det er der ikke enighed om blandt de 
lærde. I det følgende vil jeg derfor diskutere, hvad man kan forstå ved 
fænomenerne myte, mytologi, det mytiske, og om man kan foretage 
en nærmere afgrænsning. Derefter vil jeg vende tilbage og se lidt nøjere 
på nogle grundlæggende mytologiske motiver i Det Nye Testamente.

Som antydet er der mange meninger om, hvad en myte eller det 
mytiske er for noget. Der er også flere forskellige måder at kategorisere 
de forskellige opfattelser på. Jeg vil foreslå, at man overordnet skelner 
mellem tre forståelsesmåder. 

For det første kan man fokusere på, at myter faktisk handler 
om noget. De har et indhold. Her vil man hæfte sig ved, at mange 
myter handler om, hvordan et eller andet aktuelt fænomen eller hele 
den foreliggende verden er blevet til. I første tilfælde kan man tale om 
aitiologiske, dvs. årsagsforklarende, myter; i andet tilfælde vil man snarere 
tale om skabelses- eller oprindelsesmyter. Der er imidlertid også andre 
typer af myter, som snarere handler om, hvad den nuværende verden skal 
blive til. Dem kan man kalde eskatologiske myter, dvs. myter, der handler 
om de sidste tider. Endelig er der myter, der handler om interaktionen 
mellem den jordisk-menneskelige virkelighed og en anden himmelsk, 
guddommelig – eller hvad den nu er – virkelighed. Det bliver nok 
betragtet som lidt gammeldags at forstå myterne ud fra det, de handler 
om. Siden begyndelsen af 1900-tallet har man snarere interesseret sig 
for, hvordan myterne fungerede – socialt, psykologisk, kognitivt m.m. 
Men med kognitionsforskningens indtog i religionsvidenskaben ser 
indholdsbetragtningen ud til at kunne få en renæssance. Kognitionsfor-
skernes tanker om kontraintuitive agenter, dvs. guder, fabeldyr, monstre 
o.l., hører i hvert fald til den indholdsmæssige side af sagen.

For det andet kan man se myterne som udtryk for en anden 
måde at tænke og forholde sig til verden på end den rationelle og logiske, 
der præger vores vestlige kultur. I denne kategori må man placere 
myteforskere og -teoretikere som Lévy-Bruhl (1857-1939), der mente, 
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at de primitive folkeslag tænker på en anden, mere participerende måde 
end den vestlige rationalisme, der holder tingen adskilt i klare kategorier. 
Således mente han, at tanken om modsigelsesfrihed er ukendt for den 
primitive mentalitet. Den ene tænkemåde er mytisk, den anden logisk. 
Også den berømte religionshistoriker Mircea Eliade (1907-1986) hører til 
i denne kategori. Han mente, at myterne handler om den oprindelige tid, 
da den eksisterende verden blev til. Dermed repræsenterer de oprindelsen, 
som ikke primært skal forstås som et tidsmæssigt begreb, men som det 
grundlæggende også i den aktuelle situation. Dette grundlæggende er 
helligt i modsætning til hverdagens profane verden. Myten bliver dermed 
en måde at tale om verden på, der går forud for den rationelle måde, som 
hører den profane verden til. Det er i myten, verden bliver grundlagt. 
Endelig vil jeg nævne den franske antropolog og strukturalist Claude 
Lévi-Strauss (1908-2009). Hans studier af indiansk mytologi har været 
helt afgørende for myte-diskussionen i sidste del af det 20. årh. Men i 
denne sammenhæng er det hans bog Den vilde tanke, jeg vil fremhæve. 
Her hævder han, at de ’vilde’ tænker lige så godt som de kultiverede. 
Der er ingen forskel på logikken. Men hvor den kultiverede tanke 
tænker ved hjælp af begreber, tænker ’den vilde tanke’ ved hjælp af de 
forhåndenværende genstande og forhold. Det kalder han bricolage, dvs. 
’gør-det-selv’-arbejde. Et slående eksempel er i centrum af hans første 
bind Mythologiques, der har titlen ’Det rå og det kogte’. Ved hjælp af 
køkkenilden forvandles det rå og uspiselige til det kogte og spiselige. 
Det er i Lévi-Strauss’ analyse mytens måde at tænke over forholdet 
mellem natur og kultur på.

Den tredje måde at forstå myterne på er, hvad man kunne kalde 
den betydningsgivende eller semantiske. Det er her Lévi-Strauss for alvor 
hører til, men det vil nok være rigtigt også at placere dybdepsykologen 
C. G. Jung i denne sammenhæng (1875-1961). Han tænker sig, at der ud 
over det individuelt ubevidste også findes et medfødt kollektivt ubevidste, 
som er styret af de såkaldte arketyper. For så vidt som arketyperne er 
ubevidste, kan de ikke direkte bevidstgøres; men de manifesterer sig for 
bevidstheden gennem kunst og symbolik. Også den mytiske verden er et 
udtryk for arketyperne. Ved hjælp af teorien om arketyperne kan Jung 
således afkode bl.a. myternes psykologiske betydningsfuldhed. Lévi-
Strauss baserer sin myte-fortolkning på den strukturalistiske sprogteori. 

geeRt Hallbäck: mytologi i det nye testamente
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Ifølge denne er den sproglige betydning knyttet til sproget som system 
(langue), der er forudsætningen for, at sproget kan praktiseres i konkret 
tale og skrift (parole). Og i sprogsystemet får de enkelte dele, først og 
fremmest ordene, deres betydning i kraft af deres forskel fra hinanden. 
Det er altså forskellene, der er betydningskonstituerende efter den 
strukturalistiske sprogteori. Lévi-Strauss betragter nu myterne som et 
sprog af en højere orden. Mytesproget bruger det lingvistiske sprog som 
sin udtryksside, men har en yderligere, mytisk indholdsside. Ligesom 
i det lingvistiske sprog er betydning også i det mytiske sprog knyttet 
til forskelle, så Lévi-Strauss søger de varierede, men gentagne forskelle 
i myterne. Det er fx forskellen mellem det rå og det kogte som udtryk 
for forskellen mellem natur og kultur. Eller forskellen mellem agerbrug 
og jagt som udtryk for forskellen mellem liv og død. Her kan man også 
tale om mediation, idet forskellen mellem agerbrug og jagt er svagere 
end forskellen mellem liv og død. Myten bruger den svagere forskel til at 
tænke over den stærkere forskel. Mediationen kan også tage skikkelse af 
et enkelt element, idet ilden i den indianske mytologi bliver en mediator 
mellem natur og kultur, som vi har set, men også mellem himmel og 
jord, idet den er hentet i himlen, men virker på jorden. Lévi-Strauss’ 
myte-analytik er langt mere omfattende og kompleks, end her antydet 
(se fx Lundager Jensen, 1990). Men tanken om bricolage, forskel og 
mediation er det, jeg vil bringe med fra Lévi-Strauss i det følgende.

Der findes bestemt andre myteteorier end dem, der her er nævnt. 
Men de reducerer myten til at være et udtryk for noget andet, for 
samfundsmæssige forhold eller psykologiske fortrængninger fx. De tre 
kategorier af myteforståelser, jeg her har nævnt: den indholdsbestemte, 
den tankebaserede og den betydningsgivende har det til fælles, at de 
forsøger at forstå myten eller det mytiske som et fænomen, der ikke kan 
reduceres til noget andet. Jeg vil oven i købet gå et skridt videre og påstå, 
at de alle tre har fat i noget rigtigt og uopgiveligt, hvis man vil forstå, 
hvad en myte er. Den påstand er imidlertid ikke uproblematisk; måske 
er den udtryk for, at jeg ikke bare har en, men to eller tre forskellige 
myteforståelser. I så fald risikerer min redegørelse snarere at føre til 
forvirring end afklaring. Las os nu se. Under alle omstændigheder er 
det min egen opfattelse af det mytiske, jeg nu går over til.
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En forudsat ’fortælling’

Umiddelbart opfattes myten som en litterær kategori. Det er en bestemt 
type af fortællinger. Det, der karakteriserer mytefortællingen, er så 
definition på det mytiske. Jeg vil imidlertid nøjes med at betragte 
mytefortællingen som en særlig måde at udtrykke myten på. For det første 
kan man henvise til, at en myte aldrig kan reduceres til én fortælling. 
Den vil altid forekomme i en variation af fortællinger, og ingen af dem 
kan påberåbe sig, at være den originale udgave. ’Myten selv’ er derfor 
ikke fortællingen. Dertil kommer, at myten – eller elementer fra myten 
– kommer til udtryk på anden vis, nemlig som billeder og figurer, som 
rituelle handlinger, som delelementer indlejret i andre fortællinger osv. 
Når myten manifesterer sig, er det som regel aldrig i dens fulde omfang, 
men som henvisninger, der indgår i andre udtryksformer. Derfor er 
det måske rigtigere at tale om det mytiske end om en myte. Men der er 
den særlige sammenhæng mellem det mytiske og fortællingen, at det 
mytiske udgør en forløbsmæssig struktur, der fører fra en grundlæggende 
tilstand til en anden. I den forstand kan man definere myten som en 
forudsat ’fortælling’, idet ’fortælling’ vel at mærke er en struktur og 
ikke en litterær kategori.

Derfor er skabelsesmyter og eskatologiske myter særligt karakteri-
stiske eksempler på det mytiske. Den første type fortæller om, hvordan 
en oprindelig tilstand, grundlæggende forskellig fra den nuværende, 
blev forvandles til den nuværende verden. Ofte vil det være sådan, at 
den oprindelige tilstand var bedre, lykkeligere, mere utopisk end den 
nuværende. I den forstand er myten realistisk. Mytens budskab er, at det 
godt kan være, den eksisterende verden ikke er fuldkommen, men det 
er omsonst at drømme sig til en grundlæggende bedre verden, for den 
er tabt for altid. Syndefaldsmyten (1 Mos 2-3) er naturligvis et klassisk 
eksempel på denne struktur. Men strukturen er ikke bare realistisk; 
den udsiger noget bestemt om den eksisterende verden ved at modstille 
forhold i den oprindelige verden med forhold i den nuværende verden. 
På den måde udpeger den forhold i den eksisterende verden som særligt 
betydningsfulde. Det drejer sig i syndefaldsmyten om modsætningen 
mellem at arbejde for føden eller at plukke den fra havens træer, om 
modsætningen mellem lykkelig (?) uvidenhed og den moralske kundskab 
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om godt og ondt, om modsætningen mellem vedvarende liv og døden 
og dermed seksualiteten som vilkår – for godt nok skal ethvert individ 
dø, men menneskeheden lever videre i kraft af den seksuelle formering.

De eskatologiske myter henlægger den grundlæggende modstilling 
til den anden ende af verdensforløbet. Her skal den eksisterende verden 
engang i den ikke alt for fjerne fremtid forvandles til sin modsætning. 
I den kommende verden skal død og sygdom ophæves – og dermed 
seksualiteten, alle konflikter skal løses, elendighed skal forvandles til 
herlighed, og hvis der stadig skal være undertrykkelse, er det de gode og 
retfærdige, der undertrykker de onde og gudløse. De mest udprægede 
eksempler på den eskatologiske myte finder man i den antikke jødedoms 
og den tidlige kristendoms apokalypser. Her råder anti-realismen, kan 
man sige. Den lykke, der ikke er mulig i den nuværende verden, vil 
blive virkelighed i den kommende. Også her udpeger modstillingen 
nogle forhold i den eksisterende verden som særligt betydningsfulde. 
Det gælder typisk forhold omkring den personlige (u)lykke og politiske 
magtforhold. Men samtidig forvandler den eskatologiske myte opfattelsen 
af den eksisterende verdens elendighed: Som modsætning til den kom-
mende herlighed bliver den aktuelle elendighed nu set som en bekræftelse 
på den kommende herlighed. En meningsløs verden forvandles til en 
meningsfuld.

Ud fra disse modstillinger mellem en oprindelig eller en kommende 
verden på den ene side og den eksisterende verden på den anden side 
kan man sige, at myterne handler om den eksisterende verden, men 
gør det ved at fortælle om en anderledes verden. Denne struktur kan 
imidlertid også komme mere ’aktuelt’ til udtryk, når væsner fra en 
anden verden optræder i den eksisterende virkelighed. Når engle og 
dæmoner, fabeldyr og monstre, Guds selv eller Satan viser sig i den 
nuværende verden som sendebud fra en anderledes himmelsk eller okkult 
verden, er det i virkeligheden samme struktur, der gør sig gældende. Den 
eksisterende verden tilskrives betydningsfuldhed ved at blive modstillet 
repræsentanter fra en anden verden. Den form for mytologi, som i dag 
er udbredt i fantasy og anden populærkultur, handler også om den 
eksisterende verden ved at fortælle om en anderledes verden.

Hvad det sidste punkt angår, kan grænsen mellem myte og eventyr 
imidlertid blive flydende. Den grænse er sikkert flydende, men man 
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kan jo spørge, om der er noget, der karakteriserer det mytiske ud over 
modstillingen mellem den eksisterende og en anden, betydningsgivende 
verden? Her vil jeg svare, at de betydningsgivende modsætninger, som 
myterne behandler, er, hvad man kunne kalde stærke modsætninger. Det 
er fx modsætningen mellem liv og død og mellem kultur og natur (Lévi-
Strauss’ så at sige kanoniske modsætninger), men også modsætninger 
mellem jord og himmel, det menneskelige og det guddommelige, mellem 
godt og ondt, retfærdighed og uretfærdighed, magt og afmagt, egoisme 
og altruisme osv. 

Det er i den mytiske behandling af disse stærke modsætninger, 
at Lévi-Strauss’ tanker om mediation og bricolage kommer i spil. I den 
indianske mytologi medierer køkkenilden mellem himmel og jord i 
det vertikale register og mellem det uspiselige og det spiselige i det 
horisontale register. Ligeledes er modsætningen mellem det rå, uspiselige 
og det kogte, spiselige en mere overkommelig modsætning end den 
mellem natur og kultur og fungerer således også medierende. Samtidig 
er føden og dens tilstande en bricolage-agtig måde at tænke forholdet 
mellem natur og kultur på. Et tilsvarende grundlæggende eksempel fra 
Det Nye Testamente er Jesus som mediator mellem det menneskelige 
og det guddommelige i det vertikale register og mellem liv og død i 
det horisontale register. Ligeledes kan man i helbredelsesberetningerne 
betragte tilstandene rask og syg som medierende repræsentanter for 
liv og død, idet overgangen fra syg til rask er mere overkommelig end 
overgangen fra død til liv. Og også her kan vi se, at det er konkrete 
forhold, der bruges bricolage-agtigt til at tænke abstrakte relationer på.

Det Nye Testamentes mytologi

Jeg betragter altså det mytiske som en fortællemæssig struktur, der 
modstiller den eksisterende verden og en anderledes verden, der enten 
er oprindelig, eskatologisk eller himmelsk. Gennem modstillingen 
fremhæves nogle grundlæggende forhold i den eksisterende verden som 
særligt betydningsfulde. Den fortællemæssige struktur benytter konkrete 
elementer og figurer til at udtrykke abstrakte forhold (bricolage) og prøver 
at samtænke og mediere mellem stærke modsætninger. 
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Jeg har allerede præsenteret nogle helt grundlæggende mytologiske 
forhold, der gør sig gældende i Det Nye Testamente, ikke mindst Jesus 
som mediator mellem liv og død, guddommeligt og jordisk. I det følgende 
vil jeg mere detaljeret undersøge nogle af de mytiske strukturer i Det 
Nye Testamente. 

Jeg vil lægge ud med, at der grundlæggende fortælles to historier 
om Jesus i Det Nye Testamente. Den ene er horisontal og menneskelig. 
Den handler om Jesu offentlige virksomhed som helbreder og forkynder, 
fra han bliver døbt af Johannes, til han henrettes på korset. Det er den 
historie, vi kender fra evangelierne. Men i hymne-citatet i Filipperbrevet 
(Fil 2,6-11), som er en meget ældre tekst end evangelierne, fortælles en 
anden historie. Den handler om, at Jesus er en præeksistent (dvs. at han 
er til, før han bliver menneske), guddommelig skikkelse, der foretager 
en nedstigning til menneskelig eksistens, hvorefter Gud igen ophøjer 
ham og gør ham til altings Herre. Denne vertikale nedstignings- og 
opstigningshistorie optræder også i Johannesevangeliet, men altid i Jesu 
egen mund. I modsætning til den horisontale historie, der udfolder sig 
for øjnene af mange mennesker, er der nemlig ingen andre end Jesus 
selv, der kender den anden historie. Til gengæld er det den historie, der 
legitimerer, at Jesus som den eneste kan åbenbare Guds egentlige vilje 
og mening. Netop derfor bliver den også utroværdig for ’jøderne’, der 
lægger den til grund for deres anklager for bespottelse. 

Det er den vertikale historie, der gør Jesus til mediator mellem 
himmel og jord, det guddommelige og det menneskelige. Han har et ben 
i begge lejre, så at sige, og kan derfor formidle hen over modsætninger, 
der ellers synes uoverstigelige. Selv om det ikke er den historie, der 
optager mest plads i Det Nye Testamente, er den mytiske historie 
den afgørende af de to historier om Jesus. Hans menneskelige historie 
ville nemlig være temmelig uinteressant, hvis han ikke samtidig var 
guddommelig. Forkyndere og helbredere har der været mange af; de 
kan ikke holde interessen fangen i længere tid. Men en skikkelse, der 
både er menneskelig og guddommelig, bliver man ikke sådan færdig 
med. Han kan give anledning til en helt ny religion.

Også den horisontale fortælling i Det Nye Testamente er grundlæg-
gende mytisk. Syndefaldsberetningen i Det Gamle Testamente er hele 
tiden en forudsætning, men den er skærpet derhen, at ikke alene er 
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det umiddelbare forhold mellem mennesker og Gud blevet brudt; den 
eksisterende verden er også blevet Satans domæne. I den hellenistiske 
jødedom udviklede Satan sig til en dualistisk modgud. Til gengæld blev 
det mytiskes fokus flyttet fra oprindelsen til enden. Den eskatologiske 
myte blev dominerende, ikke mindst i den apokalyptiske litteratur. Set i 
det perspektiv er Satans magt kun tilsyneladende og begrænset i tid, og 
når den nye verden erstatter den gamle verden, vil det vise sig, at Gud 
hele tiden har været den stærkeste. Dualismen opløses. 

Det Nye Testamente er helt igennem bestemt af den eskatolo-
giske myte. Men det rummer en særlig og afgørende mellemregning i 
forhold til den øvrige antikke jødedom: Jesu nærvær på jorden var en 
ny mytisk begyndelse. Mere lokal, kan man sige, end selve skabelsen; 
men for de kristne, der gennem dåben var blevet delagtige i Jesu skæbne, 
betød det begyndelsen på et nyt liv på nye vilkår. At Jesu nærvær på 
jorden var en ny mytisk begyndelse, fremgår af den såkaldt typologiske 
sammenligning mellem Adam og Jesus i Romerbrevet kap. 5: ”Altså: 
Ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, således 
er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for 
alle mennesker” (Rom 5,18). Hvad det sidste angår, tager Paulus nok 
munden for fuld, for det gælder jo kun de døbte. Men for dem er Jesus 
en lige så betydningsfuld figur som Adam.

Jesu første nærvær på jorden kobles yderligere sammen med den 
eskatologiske myte som en forventning om hans genkomst i himmelsk 
herlighed og domsmagt. På den måde deles tiden i tre: Tiden før Jesus, 
hvor synd og død og Satan herskede; tiden mellem Jesu første og andet 
nærvær, dvs. den aktuelle nutid, hvor Satans magt er brudt, men den 
kommende herlighed endnu ikke realiseret; og den kommende tid, hvor 
Jesus og de kristne skal herske, og hvor synden og døden er afskaffet. 
Denne tre-deling handler selvfølgelig om den mellemste tid, som er 
den tid, hvor Det Nye Testamentes læsere lever. Det er en problematisk 
tid, der betyder en dobbelt mangel: De troende har givet afkald på de 
goder, der hørte den gamle tid til; de har gennemskuet deres tomhed. 
Men de har endnu ikke fået adgang til de goder, som de nu baserer deres 
liv på, for de hører den kommende tid til. Derfor er den nuværende 
tid karakteriseret ved tro, håb og udholdenhed, men ikke fuldendelse. 
Det var utvivlsomt en eksistentiel erfaring for de tidlige kristne. Men 

geeRt Hallbäck: mytologi i det nye testamente



27Religionspædagogisk FoRum 2010: 2

betydningen af denne erfaring er givet gennem den mytiske modstilling 
mellem den gamle, den nuværende og den kommende tid.

Takket være modstillingen og koblingen mellem den nuværende og 
den kommende tid bliver en mediering mellem grundlæggende modsæt-
ninger mulig allerede i den nuværende tid. De karismatiske helbredelser, 
der må formodes at fortsætte også i tiden efter Jesus, medierer mellem 
liv og død; men ikke mindst dåben er et bricolage-agtigt middel til at 
tænke forholdet mellem liv, død og opstandelse på, som vi kan se fx i 
Rom 6,1-11. Modsætningen mellem ret og uret skal afklares ved den 
kommende dom (fx Matt 25,31-46), men den gør det allerede nu muligt 
at tænke en retfærdighed hinsides den jordiske retfærdighed (fx Matt 
5,20). Den politiske og samfundsmæssige afmagt skal erstattes af det 
kommende tusindårsrige (Åb 20,1-16); men her og nu udøves magten 
i de kristne menigheder gennem afkald på magt (Mark 10,35-45 og 
paralleller). Modsætningen mellem denne verdens egoisme og den 
kommende verdens altruisme medieres af den kristne kærlighed, der 
ikke kun gælder naboen, men også modstanderen (Matt 5,43-48).

Alle disse eksempler griber ind i andre genstandsområder inden 
for den nytestamentlige eksegese: ritual, politik, menighedsdannelse, 
etik m.m. Men forhåbentlig har jeg fået demonstreret, at de har deres 
grundlæggende betydning fra Det Nye Testamentes forudsatte mytiske 
’fortælling’. ’Fortællingen’ findes ikke udskrevet noget sted, men den 
fungerer som den forudsatte betydningsstruktur bag de forskellige 
nytestamentlige skrifter. Den er grundlæggende for Det Nye Testamente.

Afmytologisering

Med rationalismens og naturvidenskabernes gennembrud kom det my-
tiske under voldsom beskydning. Myterne afspejlede ikke virkeligheden, 
men var i bedste fald illusioner, i værste fald bedrag. Det mytiske og det 
videnskabelige blev i sig selv en ’stærk’ modsætning i den fremvoksende 
videnskabeligheds egen mytologi. Hvis kristendommen stod og faldt 
med mytologien, så det slemt ud for troen.

Men hvor der er ’stærke’ modsætninger, er der også medieringer. 
Mekanismen i disse medieringer er at tilkende det mytiske en eller 
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anden form for virkelighed, der ligger ud over den videnskabelige og 
derfor ikke berøres af en tilsyneladende konflikt med det videnskabelige. 
Denne anden virkelighed kan være psykologisk, symbolsk, narrativ, 
åndelig m.m. En særlig raffineret form for mediering står den såkaldte 
afmytologisering (tysk Entmythologisierung) for, som ikke mindst Rudolf 
Bultmann (1884-1976) gjorde sig til talsmand for, og som dominerede 
den teologiske diskussion i det protestantiske Europa i årtierne efter 2. 
Verdenskrig.

Bultmann gik for det første ud fra, at Det Nye Testamente 
grundlæggende var mytologisk. For det andet ville han tage den fulde 
konsekvens af, at et videnskabeligt verdensbillede havde afløst det tidligere 
mytologiske verdensbillede; moderne mennesker kunne og skulle derfor 
ikke acceptere det mytologiske verdensbillede. For det tredje var Det Nye 
Testamentes budskab ikke dermed sat ud af spillet, for det kom godt nok 
til udtrykt gennem det mytologiske verdensbillede, men var ikke identisk 
med det. Det egentlige budskab angik den menneskelige eksistens i 
dens her-og-nu-betydning, og vilkårene for den menneskelige eksistens 
var ikke bundet til verdensbilledet. Gennem en fortolkning af Det Nye 
Testamente kunne eksistensforståelsen uddrages af de mytologiske udtryk 
og ’oversættes’ til den moderne eksistensfilosofis udtryk.

Set i forhold til de kategorier, der er anvendt her i artiklen, er Bult-
manns definition af det mytiske indholdsbestemt i skikkelse af et særligt 
verdensbillede, hvor der er interaktion mellem den menneskelige og den 
ikke-menneskelige verden – mens det videnskabelige verdensbillede er 
immanent og udelukker enhver transcendent interaktion. Det raffinerede 
er imidlertid, at den eksistentielle mediering knytter an ved de mytiske 
medieringer, der allerede findes i Det Nye Testamente. Overvindelsen 
af døden som det perspektiv, der definerer livet; en retfærdighed, der 
ikke baserer sig på det jordiske regnskab over fortjent og ufortjent; en 
politik, der paradoksalt nok praktiseres i magtafkald; og en kærlighed, 
der ikke er afhængig af sin egen tilfredsstillelse … alt det kan siges at 
være udtryk for den kristne eksistensforståelses her-og-nu-betydning.

I Det Nye Testamente fungerer medieringerne i kraft af den tre-
delte tidsstruktur, idet de ’stærke’ modsætninger mellem den førkristne 
tid og den kommende frelsestid foregribende medieres i den nuværende 
mellemtid. Den afmytologiserende fortolkning fastholder medieringerne 
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som mytens eksistentielle mening, men ser til gengæld bort fra tids-
strukturen som del af det mytologiske verdensbillede. Spørgsmålet er så, 
om man kan beholde mytens mening, samtidig med at man forkaster 
dens mytiske betingelser. Det troede jeg engang, men efterhånden tror 
jeg ikke på det længere. Erfaringen tyder på, at de fleste mennesker 
intuitivt oplever den eksistentielle fortolkning som utroværdig, hvis 
dens mytologiske betingelser ikke følger med. Derfor var der fx så lidt 
forståelse for Grosbølls konsekvente afmytologisering af kristendommen.

Afmytologiseringen var et bedre forsøg på at mediere mellem det 
mytiske og det videnskabelige end så mange andre. Men vi må nok se 
i øjnene, at det stadig ikke er lykkedes at finde den helt overbevisende 
formel, der gør modsætningen mellem myte og videnskab overkommelig. 
I praksis betyder det vist heller ikke så meget, at vi må nøjes med at 
tilkende det mytiske ’en eller anden form’ for virkelighed. De mange 
mennesker, der opfatter sig selv som både moderne og kristne, synes i 
hvert fald sagtens at kunne leve med det. Ironisk nok ser det snarere 
ud til at være de mennesker, der har opgivet troen, som insisterer på, at 
problemet er uoverstigeligt.
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Ude af øje, ude af sind 
– hvad gør man, når myten skal 
under huden?
Af Katrine Frøkjær Baunvig, ph.d.-stipendiat,  
Afdeling for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet

Vi skal i denne artikel beskæftige os med forholdet mellem myte, individ 
og fællesskab. I den sammenhæng skal vi fokusere på ét aspekt ved 
identitetsbegrebet: det forhold, at et individ kan forstå sig selv som del af 
et fællesskab og dermed som forpligtet på dets forestillinger og værdier. 
Termen myte vil for sin del dække bredt over de forestillinger, idealer, 
fortællinger og fragmenter heraf, som en gruppe mennesker betragter 
som normative og bestemmende for deres virkelighedsopfattelse og 
handlinger (jf. Sinding Jensen 2009, 429-437). Spørgsmålet er, hvad 
der skal til, for at myter kan blive afgørende for individers identitet, og 
vi skal søge svaret hos en dansk præst og en fransk sociolog. 

Interessen for relationen mellem individ, fællesskab og myter er 
et væsentligt fællestræk mellem N.F.S. Grundtvig (1783-1872) og den 
franske religionssociolog Émile Durkheim (1858-1917). Grundtvig har 
som bekendt med sin salmedigtning, med sit pædagogiske arbejde og med 
de mange andre felter, han kastede sig over, haft afgørende betydning for 
den danske kultur. Mindre bekendt er det måske, at Durkheim på sin 
side som grundlægger af den moderne sociologi har spillet en hovedrolle 
i udviklingen af samfundsvidenskaberne, antropologien og religions-
videnskaben. De to forfatterskaber og deres respektive problemfelter 
kan ved første øjekast synes at have meget lidt med hinanden at gøre. 
Men ser man ud over den umiddelbare impuls til at isolere dem i hver 
sin kategori, træder et væsentligt og måske uventet fællestræk frem: For 
Grundtvig og Durkheim var begge særdeles optaget af spørgsmålet: Hvad 
får en gruppe individer til at hænge sammen i et fællesskab? Som vi skal 
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se, svarede begge ’den begejstrede forsamling’. De anså forsamlingen for 
at være det sted, hvor individer følelsesmæssigt kan påvirkes til at føle 
sig som en del af fællesskabet og derfor kan identificere sig med dets 
forestillingsindhold. De mente med andre ord, at det er i forsamlingen, 
man får myten under huden.

Forsamlingen som fællesskabets maskinrum 

Durkheims religionsvidenskabelige klassiker Formes élémentaires de la 
vie religieuse (Det religiøse livs grundformer) fra 1912 kan læses som en 
række overvejelser om, hvordan menneskelige fællesskaber opstår og 
fastholdes. Han placerede sig således i forlængelse af tænkere som Locke, 
Hobbes og Rousseau og deres forslag til etableringen af ’den sociale 
kontrakt’. Durkheims forgængere forestillede sig, at individers rationelle 
overvejelser og indvilgelse i at indgå en social kontrakt er forudsætningen 
for menneskelige samfund. Den opfattelse tog Durkheim afstand fra. 
Han mente, at mennesket altid allerede indgår i sociale sammenhænge; 
det er et grundvilkår, ikke noget, der behøver en rationel accept. I stedet 
for entydigt at opfatte mennesket som et rationelt væsen, lagde han derfor 
vægt på dets sociale og kulturelle påvirkelighed. Durkheim mente, at 
mennesket er en såkaldt homo duplex – et dobbelt menneske, der består af 
lige dele biologi og kultur. Biologien er kroppen, som dikterer individets 
egoistiske selvopretholdelsesdrifter. Den kulturelle halvdel består af 
fællesskabets forestillinger og værdier, som Durkheim kaldte kollektive 
repræsentationer. Dem skal individet i løbet af opvæksten have under 
huden og ind på rygraden. Når de er internaliseret, vil det komme til 
udtryk som den samvittighedsrøst, der ’intuitivt’ fortæller mennesket, 
om det handler rigtigt eller forkert. For at holde samvittigheden ved 
lige, må repræsentationerne imidlertid jævnligt genopfriskes. Det er 
nødvendigt, fordi repræsentationerne som luftige ideer er flygtige og 
falmer i hukommelsen i de lange perioder, hvor individet er optaget 
af sine hverdagsgøremål. Tilsvarende glemmer individet, at det er en 
del af et fællesskab, hvis det ikke regelmæssigt huskes på det. ’Ude af 
øje, ude af sind’ fristes man til at sige. Hukommelsen genopfriskes 
imidlertid, når man mødes med andre. Følelsen af at høre til en bestemt 
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menighed og påvirkningen fra de kristne forestillinger er fx aldrig mere 
tydelig for sognebarnet end midt under gudstjenesten. Ligeledes er 
fodboldentusiastens nationalfølelse størst, når han sammen med resten 
af stadion synger ’Der er et yndigt land’ før en fodboldlandskamp. For 
i sådanne forsamlinger: 

A sort of electricity is generated from their [the individuals’] closeness 

and quickly launches them to an extraordinary height of exaltation. 

Every emotion expressed resonates without interference in consciousnes-

ses that are wide open to external impressions (Durkheim 1995 [1912], 

217-218). 

Denne kollektive begejstring kalder Durkheim effervescens. Den knytter 
deltagerne sammen i et ’vi’. Man kan altså opfatte individet som et batteri, 
der i forsamlingerne genoplades med fællesskabsfølelse og forståelse for 
repræsentationernes afgørende betydning. Durkheim mente, at den 
regelmæssige forsamling er fundamentet for al samfundsmæssighed, 
for fællesskabers selvopretholdelse, for den sociale kontrakt (Durkheim 
1995 [1912], 220). Den kollektive begejstring kan på den baggrund 
forstås som fællesskabets maskinrum. 

Det er som nævnt i dette rum, individet bliver særlig modtageligt 
for de kollektive forestillinger. Effervescensen er fundamentet for denne 
modtagelighed. Den fysiske forsamling af et antal mennesker, der gensi-
digt påvirker og begejstrer hinanden, fører med andre ord til deltagernes 
fællesskabserfaring. Denne erfaring danner dernæst fundamentet for, at 
individet kan anerkende, tilegne sig og identificere sig med kollektivets 
myter. Det er altså her, individet får øje på fællesskabet og kan få dets 
myter ’ind i sindet’.

Durkheim forsøgte at implementere denne betragtning i sin 
pædagogik. Det er ikke almindeligt kendt, at størstedelen af Durkheims 
arbejde angik netop dette felt. Men de primære forpligtelser i hans to 
professorater lå inden for dette område. En af de mest centrale overvejelser 
i hans pædagogiske arbejde var, at franske piger og drenge i skolen skulle 
lære at nære kærlighed til fædrelandet og de franske kollektive repræ-
sentationer (Durkheim 1922). Til at løse denne opgave skulle læreren 
anvende effervescensen som undervisningsredskab. Der var imidlertid 
et problem; de traditionelle institutioner var i Frankrig – som i resten 
af Europa – blevet undermineret. Det var resultatet af modernitetens 
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industrialiserings-, urbaniserings- og sekulariseringsudvikling, og det 
skabte et tomrum, som voksede efter nederlaget i den fransk-preussiske 
krig med tabet af Alsace-Lorraine i 1871; man talte om en fransk 
kulturel krise (Strenski 2002). Et af de væsentligste problemer var, at 
den franske kulturs værdier og idealer ikke længere stod klart, mente 
Durkheim. Det var med andre ord ikke længere tydeligt, hvilke myter 
franskmændene skulle samle sig om og begejstres for. Før det var på 
plads, kunne Durkheim ikke anvende effervescensen som pædagogisk 
værktøj. Anderledes så det imidlertid ud for den danske Grundtvig i 
første halvdel af det 19. århundrede.

Grundtvig og det levende Ord 

Grundtvig var for det første ikke i tvivl om, hvilke myter, der skulle 
spille hovedrollen i den danske kultur. Det skulle de ’nationale’ sagn 
og historier, den nordiske mytologi og de kristne fortællinger. I den 
forbindelse er det indledningsvist nødvendigt at understrege, at Grundt-
vig ikke havde plads til de kristne fortællinger i sin mytedefinition. 
Den myteinteresserede Grundtvigforskning har i forlængelse heraf 
og meget naturligt forholdt sig til Grundtvigs egen myteforståelse og 
interesseret sig for hans lidenskab for de nordiske myter og det quasi-
videnskabelige mytologiske arbejde (Auken 2005, 70-74). Men til 
forståelsen af Grundtvigforskningens myteforståelse hører desuden, at 
den ofte er blevet varetaget af teologer, som står i Karl Barths (1886-1868) 
og Rudolf Bultmanns (1884-1976) dialektisk-teologiske tradition. Her 
er den gængse opfattelse, at kristendommen ikke kan kategoriseres som 
religion, bl.a. fordi den baserer sig på historiske begivenheder. Derfor er 
religionsforskningens begreber som myte og ritual ganske enkelt ikke 
adækvate. Men jeg mener som Jeppe Sinding Jensen, at ”[t]he numerous 
stories about […] Jesus Christ […] are used exactly as myths are used […] 
and their articulations and pragmatic aspects may thus be studied with 
the same tools as other myths and mythologies.” (Sinding Jensen 2009, 
435). Det afgørende er, at skønt Grundtvig ikke kaldte de kristne 
fortællinger og forestillinger for myter, behandlede han dem efter min 
definition som sådan – altså som normative og bestemmende for hans 
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verdensopfattelse og handlinger. Hertil kommer, at Grundtvig selv 
afstod fra at bidrage til den ’mytoklasme’, som havde domineret vestlig 
mytetænkning siden antikken. Den myte-skeptiske position blev særlig 
aktuel med oplysningstidens fejring af den menneskelige fornuft, og den 
dialektisk-teologiske afvisning af mytebegrebet kan forstås i forlængelse 
heraf (Sinding Jensen 2009, 1; 25; 36). Grundtvig bedømte anderledes 
positivt de nordiske myter som udtryk for det nordiske folks tidlige, 
men kreative og værdifulde eksistentielle overvejelser. Disse udtryk 
kunne (stadig) anvendes som fortolkningsnøgle til en forståelse af 
den almenmenneskelige eksistens på den ene side og den partikulære 
nordiske identitet på den anden (Nordens Mythologi 1832). Man ser her 
en påvirkning fra den romantiske strømning (jf. Auken 2005, 15-54), 
inden for hvilken myten blev hyldet som ”a force to be taken into account, 
not least because myths were deemed important to humans in their expression 
of their own identity.” (Sinding Jensen 2009, 37). 

Hvorledes enkeltindividet tilegner sig myten og opfatter den 
som udtryk for hans eller hendes identitet, var netop et centralt skønt 
uartikuleret tema hos Grundtvig. Han pegede i ord og handlinger 
på de kollektive forsamlinger i skolen og kirken som afgørende for 
denne proces. De ’nationale’ sagn og historier og den nordiske mytologi 
skulle individet tilegne sig i skolen, mens de kristne fortællinger skulle 
internaliseres i kirkesammenhæng. Begge steder, mente Grundtvig, at 
mundtligheden skulle spille en afgørende rolle. Derfor brød han med den 
lutherske holdning, at bibellæsning var kirkens hjørnesten. Grundtvig 
erklærede nemlig, at den mundtlige trosbekendelse og ordene, der lyder 
ved dåben, var kirkens fundament; fundamentet var for Grundtvig 
altså en forsamling og det, han kaldte Guds levende ord. Udtrykket, det 
levende ord, havde en bestemt klang, når Grundtvig anvendte det i sine 
kirkelige overvejelser. Men i hans skoletanker betegnede det ganske enkelt 
mundtlige ord. Disse anså han for at være mere effektive end skrevne 
ord i undervisningssammenhænge; børn indlærer bedre et givent stof 
gennem en fri, mundtlig fortælling, samtale og forklaring end gennem 
en undervisning baseret på højtlæsning af et manuskript, gentog han 
gang på gang (se fx Historisk Børne-Lærdom 1829, Statsmæssig Oplysning 
1834, Skolen for Livet 1838, Mundsmag af Danmarks Krønike til Levende 
Skolebrug 1842). Grundtvig pegede altså på mundtlighed som afgørende 
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for indlæring generelt. Men han hierarkiserede skolens opgaver. Således 
gav han i sine overvejelser om indretningen af almueskolen udtryk for, 
at det er en mindre central opgave at lære børn at læse, skrive og regne. 
Væsentligst er det, at de opnår et indgående kendskab til ”Fædrene-
Landets Historie og Oldsager, fyndige Ord-Sprog og alt det folkelige 
paa Moders-Maalet” (Grundtvig 1983 [1834]). Skolens primære opgave 
er med andre ord at integrere børnene i den nationale mytologi; her lå 
Grundtvig på linje med Durkheim. Men hvordan varetages denne vitale 
opgave? Også det havde Grundtvig et svar på. Når den enkelte skulle 
have myten under huden, var én særlig variant af det levende ord mest 
effektiv: Fællessangen.

Fællessang og fællesskab

Som bekendt forfattede Grundtvig en lang række salmer, men han skrev 
desuden en mængde sange til brug i skolens undervisning i Danmarks 
historie (fx Historiske Psalmer og Riim til Børne-Lærdom 1832 og Danske 
Kæmpe-Viser til Skolebrug 1847). Dertil kom de talrige lejlighedssange, 
han digtede i diverse anledninger. Man kan betragte denne lyriske del 
af forfatterskabet som et udtryk for Grundtvigs generelle understreg-
ning af det mundtlige, levende ords pædagogiske virkning (jf. Vilhelm 
Nielsen 1983). Men som vi skal se i det følgende, bliver det tydeligt i 
Grundtvigs refleksioner over festsalmens rolle i menigheden, at han 
opfattede fællessang som et særligt virksomt middel dels til at etablere 
en fællesskabsfølelse hos en gruppe individer og dels i forbindelse med 
individets tilegnelse af de kristne myter. 

Grundtvig mente, at salmen overordnet havde to funktioner; 
den ene var forbundet med de kristne myter og derfor salmetekstens 
indhold. Den anden knyttede sig på sin side til de praktiske aspekter 
vedrørende den konkrete salmesang under gudstjenesten. Hvad angår 
den første funktion, anførte Grundtvig, at den kristne menighed altid 
havde sunget salmer for at ”tilegne sig et fælles, simpelt, levende og 
rørende Udtryk af Herrens Forjættelser, Aandens Trøst, og Guds Børns 
Hjerte-Lag!” (Grundtvig 1828, 15-16). Den primære funktion ved 
salmernes indhold er med andre ord, at sangerne tilegner og identificerer 
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sig med de kristne begreber, forestillinger og myter. Det var imidlertid 
en underliggende præmis hos Grundtvig, at dette alene kunne lade sig 
gøre, hvis salmerne blev sunget af menigheden i fællesskab. Med andre 
ord var den kollektive handling fundamental for, om sangerne kunne 
identificere sig med de kristne myter. Grundtvig anså det nemlig for 
en væsentlig funktion ved den kollektive sang, at den konstituerede et 
fællesskab mellem individerne i menigheden. Den afgørende prøvesten 
for en salme var derfor, om den var skikket ”til at sjunges eenstemmig i 
en Landsby-Kirke!” (samme sted). For salmesangen var ingen ”Cantate 
til Applaus” (s.st.), og kirkegængerne var ikke et publikum, men skulle 
selv deltage i sangen. Den fælles deltagelse stod for Grundtvig som det 
primære, og derfor anså han det ikke for at være et problem, at den 
religiøse og kulturelle elite måtte give afkald på et højt udviklet poetisk 
og musikalsk udtryk: 

Det maa vi lære, at denne tilsyneladende Opoffrelse i Grunden ingen 

er, da det, der i Kirke-Sangen opbygger og rører os, langt mindre er 

Psalmen i sig selv betragtet, end Menighedens inderlige Deeltagelse i 

den (Grundtvig 1828, 31-32). 

Det er med andre ord først og fremmest denne effervescerende deltagelse, 
der berører de syngende individer og som får dem til ”naturligt at tilegne 
sig” (s.st., 15-16) myterne, der kommer til udtryk i teksterne. Det skal 
dog bemærkes, at det forplantede sig til teksterne, at Grundtvig i særlig 
grad tog højde for salmesangens kollektive ramme; hovedparten af hans 
festsalmer har nemlig ’vi’ som subjekt. Herved adskiller de sig fra tekster 
af andre digtere som fx Kingo og Brorson, som gerne skrev ’jeg’-salmer.

Jeg formoder, at Grundtvig også virkede på baggrund af disse 
indsigter, da han udarbejdede adskillige sange til skolebrug. Hvor Dur-
kheim havde held med at opstille en teori om den begejstrede forsamlings 
betydning i forholdet mellem myte, individ og fællesskab, havde Grundt-
vig med sin digtning og ikke mindst med sin fællessangspraksis altså 
praktisk erfaring med at implementere effervescensen som et effektivt 
redskab til at forbinde individet med fællesskabet og dets myter. Han 
havde med andre ord praktisk erfaring med at stille fællesskabet i fokus 
og få myterne ind i sindet. 
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Rytme og fællesskab

Inden for de seneste år har flere peget på forbindelsen mellem etableringen 
og vedligeholdelsen af menneskelige fællesskaber og musik. Neurologen 
Walter Freeman har således argumenteret for, at deltagere i en musisk 
aktivitet knyttes sammen i et tillidsforhold (2000). Dette understøttes 
af forskning, der fokuserer specifikt på menneskets rytmiske evne. 
Kognitionsforskerne Sebastian Kirschner og Michael Tomasello har 
gennem en række undersøgelser af børnehavebørn vist, at børns evne 
til at holde en rytme afhænger af konteksten; de er markant bedre til 
at synkronisere deres bevægelser til en bestemt rytme, hvis det foregår 
i en social kontekst. Endvidere er der undersøgelser, som viser, at et 
højt niveau af hormonet oxytocin, som bl.a. udløses, når mennesker i en 
social kontekst synkroniserer sig til den samme rytme (Levitin 2009), 
øger tilbøjeligheden hos mennesker til at stole på hinanden (Kosfeld 
2005). Måske er det altså en rytmisk fælleshandling, der udløser den 
fællesskabsfølelse, som Durkheim og Grundtvig taler om? 

Durkheim nærmede sig faktisk denne antagelse. Han gav ek-
sempelvis udtryk for, at rytmiske aktiviteter ofte opstår i de begejstrede 
forsamlinger: 

Probably because a collective emotion cannot be expressed collectively 

without some order that permits harmony and unison of movement, 

these gestures and cries tend to fall into rhythm and regularity, and 

from there into songs and dances (Durkheim 1995 [1912], 218).

Af Grundtvigs salme- og sangproduktion og af den sangpraksis, han 
indførte i Vartov, hvor han var præst fra 1839 til sin død i 1872, fremgår 
det, at Grundtvig havde opnået en praktisk forståelse for musikkens 
og rytmens betydning for fællesskabet. I vinteren 1862-63 skrev han 
nemlig således om virkningerne af den praksis han indførte i Vartov: 

[E]fter det Indtryk, Vartov-Forsamlingen med sin Menigheds-Sang, 

under Øgenavnet ”Grundtvigianisme”, har gjort på Verden, ikke blot 

i Hovedstaden, men i hele Danmark, kan det dog næppe fejle, at der 

jo i den senere Menneske-Alder kjendelig har dannet sig en Kjærne 

til en kristelig dansk Frimenighed (Johansen og Høirup 1948, 112).

Her ser vi, at Grundtvig anså den specielle tradition for fælles salmesang 
dels for at være det primære kendetegn ved den bevægelse, som bredte sig 
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under tilnavnet grundtvigianisme, og dels som afgørende for etableringen 
af et fællesskab (frimenighed) på tværs af sognebåndene. Men også 
Grundtvig-salmernes hurtige rytme og den omstændighed, at Grundtvig 
skrev salmerne til populære og folkelige melodier, antyder i sig selv, 
at han var meget bevidst om rytmens og melodiens evne til at skabe 
samklang mellem mennesker.

Ude af øre, ude af sind

Interessen for fællesskab, forsamling og myter havde både for Durkheim 
og for Grundtvig rod i den opfattelse, at henholdsvis det danske og 
franske samfund befandt sig i en krise; gamle institutioner som fx 
kirken og skolevæsenet havde ikke længere den naturlige legitimitet og 
autoritet, de engang besad. Derfor var de i første omgang motiverede for 
at afdække samfundsdannelsens mekanismer og udråbte den begejstrede 
forsamling til at være fællesskabets maskinrum. På den baggrund ønskede 
de i anden omgang at give et bud på, hvorledes Danmark og Frankrig 
kunne bevæge sig ud af krisen. De mente hver især, at skolen skulle spille 
en væsentlig rolle i den forbindelse. Durkheim kunne ikke implementere 
sine overvejelser, mens Grundtvig skrev effervescensmanualer – sange 
og salmer, der gjorde individet opmærksomt på fællesskabet og fragtede 
myterne gennem ørene og ind i sindet.

I Danmark befinder vi os i dag i en situation, der minder om 
Grundtvigs og Durkheims; i løbet af de sidste ti år har emner som 
danskhed, værdier og ’sammenhængskraft’ domineret den offentlige 
debat. Det primære spørgsmål er, hvordan man overleverer de kollektive 
myter til individer med en anden kulturel baggrund end den danske. 
Selvom Grundtvigs og Durkheims udgangspunkt var et andet, ville 
de pege på de begejstrede forsamlinger som stedet, hvor individerne 
bringes i stand til at identificere sig med de kollektive myter. Derfor 
ville de bakke op om initiativer som Skolernes Sangdag og understrege 
den rytmiske fælleshandling som fundamentet for fællesskabsfølelsen og 
udgangspunktet for tilegnelsen af de mytiske fragmenter, der kommer 
til udtryk i teksterne i den danske sangskat.
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Guder, Grundtvig og grønne 
skove – receptionen af nordisk 
mytologi i Danmark

Af Vinni Bøgelund, stud.mag. 
Afdeling for Religionsvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

Og det er Frejas sal...

Den nordiske mytologi er igen blevet moderne. Freja hitter på listen 
over de mest populære pigenavne i Danmark, og over hele landet ses 
den fornyede interesse i alt fra vikinge-museer, -markeder, -bådlaug 
og -kampgrupper til håndværk, musik, tatoveringer og smykkekunst. 
Ligeledes er vi i Danmark ikke sene til at hive vikingeidentiteten op 
af den nationale klaphat: I de rød-hvide vikingers fodbold-Danmark 
gjalder Oehlenschlägers nationalhymne om Frejas sal; hjelmklædte 
EU-modstandere kæmper for, at vort Gamle Danmark skal bestå, og i 
reklamerne lægger vikinger krop og hjelm til alt fra leverpostej, pølser, 
chips og ’gudeskøn’ literis til elektriske håndtørrere, markiser og et hav af 
turismekampagner. Eventbureauer afvikler teambuildingarrangementer, 
julefrokoster, børnefødselsdage og polterabender i den nordiske mytologis 
navn. Og selv det danske militær flirter med mytologien, når raske 
svende og skønne møer gør tjeneste ved de danske militærbaser Camp 
Valhalla, Yggdrasil, Danevang, Einherjer og Viking i Bosnien, Irak og 
Afghanistan.

Den nordiske mytologi er i dag en så rodfæstet del af dansk 
kultur, tradition og identitet, at der end ikke stilles spørgsmålstegn 
ved mytologiens omfattende udbredelse i det danske samfund. De 
nordiske myter synes ligefrem for mange danskere at være blevet selve 
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arketypen på en myte. Men som artiklen vil vise har både mytebegrebet 
og nordisk mytologi flere forskellige udtryk. For en lille men stadigt 
stigende del af den danske befolkning er den nordiske mytologi meget 
mere end blot vikingemarkeder, leverpostej og polterabender. De er 
moderne asatroende og dyrker aktivt de gamle nordiske guder, den 
nordiske mytologi og religion. Med hovedvægt på den moderne asatros 
revitalisering af den nordiske mytologi som en nutidig religiøs praksis 
belyser artiklen receptionen af den nordiske mytologi i Danmark – fra 
Grundtvig til moderne asatro. Gennem blikket på receptionshistorien 
identificerer artiklen desuden tre forskellige forståelser af mytebegrebet 
som henholdsvis tradition, gode historier og religion. Hvor den almin-
delige dansker som ovenfor anført ikke stiller spørgsmålstegn ved den 
nordiske mytologi som dansk kultur, tradition og identitet, forholder det 
sig imidlertid ganske anderledes, når den nordiske mytologi i moderne 
asatro kobles til en nutidig religiøs praksis. 

Guldhorn og Grundtvig

Sin første store renæssance i Danmark får asatroen på overgangen mellem 
1700- og 1800-tallet i forbindelse med dannelsen af Danmarks nationale 
identitet. Efter Københavns bombardement og tabet af flåden i 1807, af 
Norge i 1814 og af Slesvig og Holsten i 1864, må ’hvad udad tabes, indad 
vindes’ med opbygningen af en dansk national identitet. Med enevældens 
afvikling opstår en øget folkelig medbestemmelse, som kulminerer i 
Grundloven af 1849, og som har sin vigtigste identitetsmarkør i det 
danske sprog (Larsen 2000). Netop i sproget kobler romantikkens digtere 
Adam Oehlenschläger (1779-1850) og N.F.S. Grundtvig (1783-1872) 
den danske folkesjæl til den nordiske mytologi. Vikingetiden og den 
nordiske mytologi skildres i kunsten og poesien som en harmonisk, 
national guldalder, som det er kunstneres og digteres opgave at formidle 
og koble til nutiden med henblik på at genrejse nationens identitet. Et 
tidligt bidrag til denne forestilling om en mytologisk arv udtrykkes i 
digtet Guldhornene (1803). Her lader Oehlenschläger folket få ”et Glimt 
tilbage [af] Hensvundne Dage! Da det straalte i Norden, Da Himlen var 
paa jorden”. Og han sammenknytter i digtets slutning denne tidligere 
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guldalder med kristendommen i sit ønske om, at hornene frem for at 
ende som museumsgenstande, snarere må finde en praktisk anvendelse 
i nutiden svarende til forestillingen om deres brug som drikke- og 
offerhorn i hedensk tid – at ”Jesu Blod paa Herrens Alter, Fylde dem 
som Blod i Lunden”.

Grundtvig knytter på tilsvarende vis den nordiske mytologi til den 
danske folkesjæl og kristendommen. Modsat samtidens rationalister, 
der opfatter den nordiske mytologi som en primitiv gudelære, ser han i 
stedet mytologien som udtryk for en eksistensforståelse. Han opfatter den 
som en naturlig del af det at være menneske i norden og som grundlaget 
for at kunne blive et kristent menneske, hvilket han spidsformulerer i 
sin berømte tese: ”Menneske først og Christen saa, kun det er Livets 
Orden”. Gennem de romantiske digteres værker bliver den nordiske 
mytologi dermed en naturlig del af den danske nationale identitet – en 
identitet, som i årene frem ikke mindst understøttes af den danske 
højskolebevægelse med dens fokus på de nordiske myter, værdier og 
symboler. Med Grundtvig og højskolebevægelsen starter en særlig dansk 
dannelsestradition, som indrømmer den nordiske mytologi en naturlig 
plads i undervisningen og får stor betydning for og indflydelse på hele det 
danske uddannelsessystem. Også i det øvrige samfund ses den nordiske 
mytologis renæssance i periodens navngivning af forsamlingshuse, villaer 
og veje efter mytologiske stednavne som fx Folkvang, Breidablik, Gimle 
og nordiske guders navne (Adriansen 2003). Det er således i en stor 
udstrækning nationalromantikkens – og i særdeleshed Grundtvigs – 
fortjeneste, at den nordisk mytologi bliver dansk folkeeje og rodfæstes 
som en naturlig del af dansk tradition, kultur og identitet.

Heimdal og Hitler

At det lykkes at gøre den nordiske mytologi til en del af den danske 
nationalidentitet ses blandt andet af den danske regerings valgplakater 
i forbindelse med afstemningen om Genforeningen i 1920, hvor én af 
plakaterne under overskriften ”Vaagn op og stem for DANMARK” viser 
en lurblæsende og broncealderklædt Heimdal på broen over Kongeåen, 
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hvor han bortjager de truende uvejrsskyer fra syd og værner om lyset 
fra norden. 

En anden politisk-ideologisk men mindre berømmet renæssance får 
den nordiske mytologi under nazismens storhedstid i den første halvdel af 
1900-tallet. Nazisternes ide om et racerent fællesgermansk rige bestående 
af blonde nordboere får sit fremmeste ikon i den stærke, danske viking 
som symbolet på den ariske maskulinitet. På ungnazisternes sorte fane 
ses Thorshammeren som symbol, mens Odins ravne Hugin og Munin 
figurerer på plakater fra Dansk National Socialistisk Arbejder Parti 
(DNSAP) sammen med et historisk miks af vikingeskibe, bronzealder-
lurer, lurblæsere, stendysser og runesten. DNSAPs månedsbreve får et 
nordisk rune-layout – som det også kendes fra det tyske Schutzstaffels 
SS-symbol med dets karakteristiske germanske sejrsruner. Og på forsiden 
af DNSAPs julepublikation fra 1941 ses et billede af guden Thor iført 
et hagekorsdekoreret bælte i færd med at nedkæmpe Midgårdsormen 
med sin hammer (Adriansen 2003). 

Fri fantasi og gode historier

Også i fiktionens verden vækkes den nordiske mytologi, dens guder og 
væsener til live: Siden J.R.R. Tolkien (1892-1973) udgav Hobitten (1937) 
og trilogien Ringenes Herre (1954-5) med Middle Earth (Midgård) som 
scene for fortællingen om elverfolk, dværge, jættelignende væsener, magi 
og trolddom, har en bølge af nordiskinspireret fiktion set dagens lys som 
litteratur, tegneserier, film, tv, spil og rollespil. Hvor Tolkien således 
med sit nordiske fantasy-univers har været med til at sikre den nordiske 
mytologi en plads på verdenskortet (yderligere cementeret med Peter 
Jacksons filmatisering af Ringenes Herre i 2001-3), har Peter Madsens 
tegneserier og -film om de nordiske guder på samme måde spillet en 
stor rolle for udbredelsen af den nordiske mytologi i Danmark. Siden 
det første bind af Valhalla kom på gaden i 1979, har Madsen gennem 
en 30-årig periode frem til udgivelsen af seriens sidste bind i 2009 
(og relanceringen Valhalla: Den samlede saga 1-5 i 2010) været med 
til at underholde tegneserielæsere med sine legendariske tegninger og 
fortolkninger af myterne fra den nordiske mytologi. Ikke alene har han 
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givet de gamle nordiske myter og guder nyt liv i sine tegninger, men har 
sågar skabt nye nordisk-mytologiske væsener, idet han med tegnefilmen 
Valhalla (1986) fik indlemmet den lille frække Quark i det nordiske 
gude/jætte-pantheon.

Den nordiske mytologis gode historier har også fundet vej til 
de danske tv-skærme og biograflærreder. I 2005 reintroduceredes den 
kristne julefest som en hedensk solhvervsfest fejret i selskab med Odin, 
Tor, Freja og Loke over 24 afsnit af Jul i Valhal. Denne efterfulgtes af 
nordiskinspirerede film som Forbandelsens Ring (2005), Guldhornene 
(2007), Beowulf (2007), Vølvens Forbandelse (2009), Valhalla Rising 
(2010) og Thor (2011) for blot at nævne nogle. Også foran computer-
skærmene tryllebindes vi af virtuelle universer og væsener inspireret af 
den nordiske mytologi i spil som fx World of Warcraft, Age of Empires/
Mythology, Tomb Raider og Viking: Battle for Asgard og ligeså i rollespil 
som fx Dungeons & Dragons og Eventyrlandet Barda.

Hvor Grundtvig er med til at sætte den nordiske mytologi på 
pensummet i dannelses- og uddannelsesmæssig forstand og rodfæste 
mytologien som en naturlig del af dansk tradition, kultur og identi-
tet, er Peter Madsen m.fl. med til at sikre mytologiens udbredelse i 
mainstreamsamfundet som fri fantasi og fantastiske fortællinger. I det 
følgende skal det imidlertid belyses, hvordan den nordiske mytologi i det 
moderne Danmark udover at være tradition og gode historier samtidig 
også er en nutidig religion.

Guder og grønne skove

Sin seneste renæssance får den nordiske mytologi i den moderne asatros 
revitalisering af mytologien som en nutidig religiøs praksis. Denne 
renæssance har sit udspring i 1960ernes ungdomsoprør og værdiskifte 
(Bøgelund 2005), men når først for alvor til Danmark med etablerin-
gen af blótgrupper i 1980ernes slutning og særligt i 1990erne. Dette 
kulminerer med kirkeministeriets officielle godkendelse i 2003 af den 
landsdækkende asatroforening ”Forn Sidr – Asa- og Vanetrosamfundet i 
Danmark” som trossamfund. Forn Sidr betyder den forne sæd eller skik 
og hentyder til den gammelnordiske gudedyrkelse, som gik forud for 
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’den nye sæd’, kristendommen. Og i følge Forn Sidr er trossamfundets 
formål netop: 

1. Dyrkelsen af de guddommelige kræfter … 2. At fungere som kon-

taktpunkt for tilhængere af den gamle skik i Danmark. At udbrede 

kendskabet til og forståelsen for vor gamle nordiske kulturarv. Såvel 

gennem eddadigte og andet gammelt kildemateriale som gennem nyere 

udtryksformer. At arbejde på generel accept af den gammelnordiske 

gudedyrkelse på lige fod med andre trossamfund. 3. At tilbyde religiøse 

ydelser til trossamfundets medlemmer i det omfang de ønsker dette, 

f.eks. i forbindelse med vielser og begravelser (www.fornsidr.dk).

Der er således ikke alene tale om en brug af den nordiske mytologi 
som tradition og kulturarv men om en nutidig dyrkelse af den gam-
melnordiske religion og dens guddommelige kræfter. Denne holdning 
kommer også til udtryk hos én af de ældste og største danske blótgrupper, 
Harreskovens Blótgilde, der efter eget udsagn er 

grundlagt på en vision om at genindføre asatroen. Ikke som rollespil eller 

vikingereenactment, men som en fuldgyldig tro der både varetager folks 

behov for ritualer og en dybere åndelig mening (www.blotgilde.dk).

For de moderne asatroende er der altså ikke tale om ’reenactment’ og 
historisk rollespil, men snarere ’enactment’ og dyrkelse af en nutidig og 
levende religion. En religion, der i så høj grad som muligt hviler på den 
nordiske mytologis kilder som fx Den Ældre Edda og Den Yngre Edda. 
Da kilderne til den gammelnordiske tro og praksis er få og sparsomme 
i information, er de asatroende i et vist omfang nødt til at (gen)skabe 
liturgien i de ritualer, de udfører. Det er man sig imidlertid meget bevidst 
i asatromiljøet, således fx hos Harreskovens Blótgilde:

På det liturgiske område søger vi at lægge vores praksis så tæt op af 

overleveringen som muligt. I mangel af nogen kontinuerlig tradition 

fra hedensk tid, er vi henvist til at finde inspiration i beskrivelser fra 

norrøn litteratur, i nedtegnet folketradition mm. (www.blotgilde.dk). 

Men hvad tror de så på? Harreskovens Blótgilde definerer i deres tros-
grundlag asatroen som ”troen på aser, vaner, alfer, vætter/naturånder, 
fylgjer/vardyr, forfædre og sol og måne samt visse jætter, under ét kaldet 
magterne (regin)”. Det er imidlertid meget forskelligt, hvordan de 
asatroende opfatter de nordiske guder og væsener. For nogle er guderne 
personlige og menneskelignende, for andre er de energier, naturkræfter, 
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psykologiske arketyper, metafysiske magter eller symboler for centrale 
elementer i naturen og tilværelsen. For nogle er Odin symbolet på 
visdom og magi; Tor på livskraft; Freja på kærlighed. Som en asatroende 
udtrykker det om sin tro: 

Det mest centrale i asatroen er nok det, at de nordiske guder er virkelige; 

skarpt efterfulgt af værdierne og idealerne, de står for. Det allervigtigste 

er, at jeg har et forhold til nogle guddommelige kræfter. For eksempel 

er jeg specielt knyttet til Odin, Thor og Brage. Men jeg oplever også, at 

Skade, som er en af gudinderne, meget tit dukker op i de forbindelser, 

hvor jeg er med. Disse guder står for nogle ting som betyder meget for 

mig. For eksempel er jeg ud over at være skolelærer også forfatter og 

derfor har jeg et specielt forhold til Brage, som er gud for digterkunsten. 

Thor og Odin har været der lige siden starten. De står for mange af 

de grundlæggende ting ved asatroen. Mit forhold til Skade er mere 

kompliceret, for jeg er ikke sikker på, hvorfor det er opstået. Jeg har 

altid forbundet hende med vinteren, skovens mørke og den vilde natur 

(Bøgelund 2008, 31).

Og netop naturen er et meget vigtigt aspekt ved asatroen. Den er guder-
nes bolig og derfor hellig, hvorfor også naturens storhed, dens magter 
og fænomener æres som hellige. Denne animistiske og panteistiske 
tanke om en besjælet natur følges desuden af en holistisk forestilling 
om, at verdens sammenhæng udgøres af en harmonisk enhed af guder, 
mennesker og natur. Den store rolle, som naturen spiller i asatroen, gen-
nemsyrer også den religiøse praksis. Man gør således ikke brug af templer 
eller andre bygninger, men opfatter naturen som et tempel i sig selv, 
hvorfor ceremonier og ritualer finder sted i naturen – ofte i forbindelse 
med arkæologiske steder og oldtidsminder som gravhøje, dysser og 
jættestuer. Også ritualkalenderen følger naturens gang – døgnets, årets 
og menneskelivets cyklus. 

Den primære gudsdyrkelse i asatroen er blótet [norrønt: offer, 
styrke], hvor der ofres til de nordiske guder og væsner. I de fleste danske 
blótgrupper afholder man årligt de fire sol-blót, som finder sted ved 
sommer- og vinter-solhverv samt forårs- og efterårsjævndøgn. Nogle 
blótgrupper som fx Harreskovens Blótgilde afholder derudover også fire 
måne- eller årstids-blót, nemlig diseblót (1/11), tordeblót (1/2), vårblót 
(1/5) og kornmodsblót (1/8). Herudover afholdes også mere personlige 
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overgangsritualer som fx knæsætning (barnets optagelse i slægten) og 
vielser, såvel som forskellige typer af indvielser af genstande eller personer. 

Et typisk blót i Harreskovens Blótgilde foregår ved, at deltagerne 
danner en cirkel, som lukkes af en mandlig/kvindelig ceremoniforretter, 
gode/gydje. Denne påkalder guderne og lyser stedet i vi, dvs. indvier 
det til guderne. Odins Runesang synges på norrønt, mens der udføres 
hlaut, hvor hver blótdeltager får en prik af blod eller aske og mælk i 
panden og dermed symbolsk får del i gudernes ånd. Herefter udføres 
forskellige årstidsofre (fx æg, korn) til guderne, ligesom indvielser, 
edsaflæggelser eller personlige ofre (fx vin) kan forekomme. Dog er 
der altid et mælkeoffer til guderne. Herefter går et mjødhorn rundt i 
kredsen, således at hver enkelt kan påkalde særligt udvalgte guder og 
hylde dem med en skål. Den resterende mjød i hornet ofres til sidst på 
jorden til vætterne, naturånderne. Blótet afsluttes med, at goden/gydjen 
åbner cirklen, hvorpå blótmåltidet indtages. I forbindelse med asatroens 
blót og andre religiøse ceremonier anvendes forskellige former for magi 
og magiske formularer. Fx kan guderne påkaldes med galder (magisk 
sang) eller runemagi og sejd, der er shamanistisk inspirerede former for 
nordisk magi. De to sidstnævnte bruges desuden også til divinatoriske 
forudsigelser om fremtiden eller opfyldelse af ønsker. 

Myter som tradition, gode historier og religion

Med den moderne asatros dyrkelse af gamle nordiske guder, alfer, 
naturånder, vardyr og jætter samt deres brug af magi, magiske genstande 
og formularer er det nærliggende at se en forbindelse til fiktionens og 
fantasiens figurer og universer. Og netop den nordiske mytologis store 
udbredelse i mainstreamsamfundet i dagens Danmark gør det vanskeligt 
for mange at forstå, at det der klart af flertallet opfattes som henholdsvis 
en naturlig del af dansk tradition, kultur og identitet (Grundtvig og den 
særlige danske dannelsestradition) og som tegneseriernes og filmenes 
gode historier (Peter Madsen m.fl) for andre skulle være grundlaget for 
en nutidig moderne religion. 

Ikke desto mindre har Forn Sidr i dag ca. 600 medlemmer. Hertil 
kommer de asatroende, som er organiseret i blótgrupper eller asatrofæl-
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lesskaber udenfor Forn Sidr, eller som helt individuelt dyrker de gamle 
nordiske guder. I alt er der i dag op mod 1000 individuelle asatroende 
i Danmark. Som en fejring af asatroens genkomst til Danmark rejste 
Forn Sidr i 2006 en moderne runesten i Jelling – ”til hyldest for de 
mænd og kvinder, der atter knyttede tråden til Magterne fra den gamle 
skik” – som en replik til den officielle Jellingesten og ”den Harald som 
vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne”. Ved stenens 
afsløring endte Forn Sidrs daværende forkvinde Linda Nørgaard sin tale:

Jeg blev på et tidspunkt spurgt – også af en journalist – om det her 

kunstværk var religion eller kunst. Jeg kunne kun svare, at det er begge 

dele. Der er også stadig nogle, der kan finde på at spørge, om vi virkelig 

tror på vores guder, og til dem kan jeg kun sige ja, vi tror. Det står 

skrevet i sten! Hil magterne! (www.fornsidr.dk)

Afslutning

Med samme usvigelige sikkerhed som hammeren Mjølner vender tilbage 
til Tor, er også den nordiske mytologi gang på gang vendt tilbage til 
sit udgangspunkt. Det er i artiklen tydeliggjort, hvordan den nordiske 
mytologi gennem historien er blevet reciperet på forskellig vis i Danmark 
– fra guldhorn og Grundtvig over fri fantasi og gode historier til den 
moderne asatros guder og grønne skove. Som vist ovenfor har Grundtvig 
været med til at gøre den nordiske mytologi til en del af dansk dannelse 
og uddannelse. Den nordiske mytologi er således blevet rodfæstet som en 
naturlig del af dansk tradition, kultur og identitet. Ligesom Grundtvig 
ønskede også Tolkien at give sin nation en mytologi og nogle historiske 
rødder ”to restore to the English an epic tradition and present them with 
a mythology of their own” (Shippey 2002). I stedet lykkedes det ham 
at skabe en ”legend, ranging from the large and cosmogonic to the level 
of romantic fairy-story” (samme sted.) – en fantastisk fortælling, der 
har været med til at sætte den nordiske mytologi på verdenskortet. 
I Danmark har især Peter Madsen på samme måde skabt et tegne-
serie- og filmunivers, som har været med til at udbrede og forankre 
den nordiske mytologi som gode historier i danskernes bevidsthed.  
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Den nordiske mytologi er dermed for flertallet af danskerne 
blevet noget som på en og samme tid tilhører henholdsvis en fjern fortid 
med en uddød vikingereligion, en del af national tradition, historie og 
kulturarv samt et magisk og mytologisk univers, som vækkes til live i 
tegneserier, spil, film og rollespil. Så det er ikke mærkeligt, at det nok 
mest stillede spørgsmål til moderne danske asatroende er et undrende: 
”TROR I virkelig på det?” For moderne asatro er der imidlertid ikke tale 
om en uddød vikingereligion, men om nutidig og levende religion. Og 
ej heller om en dyrkelse af tegneseriehelte, filmstars og fantasivæsener, 
men om virkelige nordiske guder og væsener. I kommentarsporet til 
Valhallategnefilmen kalder Peter Madsen sine animatører for troldmænd 
og overgangen fra tegninger til tegnefilm for ”der hvor myten bliver til 
virkelighed” – hvor den kommer til live. Og det gør den – den nordiske 
myte – i det moderne Danmark: som Peter Madsens levende billeder, 
som Grundtvigs levende ord og de asatroendes levende religion. 
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Det skrøbelige menneske
Myten i Paul Ricoeurs fortolkningsteori

Af Ingrid Ank, cand. theol., 
forlagsredaktør, RPF-Religionspædagogisk Forlag

Myten og fortolkningsteorien

Det er en myte, at kamelen har vand i sine pukler. Det er en myte, 
at alting var bedre i gamle dage. Det er en myte, at Danmark ligger i 
spidsen, når det gælder uddannelse og forskning. ”Det er en myte”, siger 
man, og mener: Det er løgn. Det er en historie, der ikke har noget på sig, 
men som alligevel har vokset sig stærk i mange menneskers bevidsthed 
og derfor er svær at komme af med. En myte er altså med andre ord en 
løgnehistorie, der er groet fast.

Samtidig taler man inden for visse fagområder om mytens 
genkomst og mener dermed noget positivt. Man hævder, at myterne 
eller de mytiske fortællinger rummer en sandhed, som vi har overset i 
modernitetens rus. Vi har ifølge denne teori brug for myter også her på 
den anden side af modernitetens store landvindinger, fordi fortællinger 
er et stof, vi selv er gjort af.

Filosoffen Paul Ricoeur (1913-2005) vil have begge sider med. 
Myten er løgn og myten er sandhed, eller rettere: Myter bør afmytologi-
seres og underlægges en kritisk fortolkning, men den kritiske tænkning 
henter samtidig en betydningsrigdom i netop myterne, som den ikke 
kan være foruden. 

Ricoeurs ærinde i forhold til myterne er at indskrive dem i en 
moderne fortolkningsteori. Eller snarere kan man sige, at beskæftigelsen 
med myterne hos Ricoeur er det første anslag til den fortolkningsteori, 



51Religionspædagogisk FoRum 2010: 2

der efterhånden bliver videre udfoldet. Ricoeur er altså ikke myteforsker, 
og hævder heller ikke selv at være det, men er optaget af myterne som 
hermeneutiker. Det er derfor også forbindelsen mellem myterne og 
fortolkningsteorien, der vil være denne artikels fokus. 

I værket Symbolique du mal (Det ondes symbolik, 1960) dykker 
Ricoeur ned i en række myter fra forskellige kulturer, der tematiserer 
det ondes oprindelse. Myterne bliver i dette værk betragtet som tekster, 
der både lægger op til fortolkning, men som også selv er fortolkninger 
af en forudgående symbolik. Myterne befinder sig midt i en fortolk-
ningsdynamik, hvor de både peger bagud mod en prærefleksiv symbolik, 
der er ladet med symbolets flertydighed, og fremad mod en rationel og 
entydig begrebstænkning. Ricoeur skitserer flere mytetyper, men det 
er navnlig den bibelske syndefaldsmyte, der bliver udfoldet og sat ind 
i en sammenhæng, hvor den både peger fremad mod den rationelle 
tænkning og bagud mod en symbolik, hvor det onde er omfattet af en 
magisk realitet.

En dimension af moderne tænkning

Ricoeurs interesse for myterne er ikke nogen historisk interesse, og 
myterne læses ikke som en kilde til fortiden, men som en kilde til 
nutidsmennesket. Og det er Ricoeurs påstand, at nutidsmennesket har 
en privilegeret adgang til myterne, ja faktisk beskriver han myterne som 
en dimension af den moderne tænkning. 

Det naturvidenskabelige verdensbillede og de naturvidenskabelige 
metoder har gjort det af med det mytiske verdensbillede. Og den moderne 
tekstkritik og hermed også bibelkritik har fjernet den sidste rest af 
hellighed ved teksterne og afsløret, at bibelteksterne, såvel som alle 
andre tekster, er vokset ud af nogle konkrete historiske sammenhænge. 
Det mytiske verdensbillede med en himmel foroven, en beboet verden 
i midten og et helvede nedenunder er blevet afsløret som et pseudovi-
denskabeligt postulat, der ikke har noget på sig. Det er en myte. Men 
netop i kraft af denne afsløring, hævder Ricoeur, træder myten frem 
i fornyet skikkelse: ”Paradoksalt nok er myten, når den således bliver 
afmytologiseret i mødet med videnskaben og ophøjet til et symbol, en 
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dimension af moderne tænkning” (Ricoeur 1967, 5). Det er altså gennem 
modernitetens afmytologisering, at myten fremstår i fornyet skikkelse, 
myten bliver derved ophøjet til et symbol.

Ordet ”afmytologisering” stammer fra teologen Rudolf Bultmann 
(1884-1976), der lancerede det såkaldte afmytologiseringsprogram i 1941 
med artiklen ”Neues Testament und Mythologie”. Afmytologiseringen 
bestod i al sin enkelhed i at udpege alt det i myterne, som man hævdede, 
det moderne menneske ikke kunne bruge til noget, hvilket først og 
fremmest vil sige det verdensbillede, myterne udtrykker. Det mytiske 
verdensbillede, hvor slanger kan tale, og mirakler udfolder sig for øjnene 
af folk, mente Bultmann, stod i vejen for det moderne menneskes 
forståelse af myterne. Moderne mennesker lever i et naturvidenskabeligt 
verdensbillede og kan derfor ikke bruge det mytologiske verdensbillede til 
noget. Teologerne skulle derfor ikke, ifølge Bultmann, forsøge at tilpasse 
de to verdensbilleder til hinanden, men erkende, at det mytologiske 
verdensbillede er forældet.

Hos Ricoeur foregår afmytologiseringen i to bevægelser: I den 
første bevægelse bliver mytens pseudovidenskabelige univers registreret 
som det, det i virkeligheden er, nemlig en myte. Myter er ikke videnskab 
og kan ikke bruges som videnskabelige forklaringer i nogen som helst 
sammenhæng. I anden bevægelse genvinder myten sin betydning, ikke 
som forklaring, men som symbol. Men hermed ønsker Ricoeur ikke 
at bygge videre på den myte, om man vil, at vi moderne mennesker er 
væsentligt klogere, end man var i gamle dage. For de betydningsrig-
domme, teksterne udfolder, har potentielt ligget der hele tiden. Men 
betydningsrigdommene har været viklet ind i pseudovidenskabeligheden, 
og det har derfor været umuligt for det førmoderne menneske at skelne 
mellem det ene og det andet. 

Afmytologiseringens to trin handler altså begge om at forholde sig 
til myten som myte: Myten er ikke videnskab, den er myte, men myten 
er netop myte og derfor et symbol med en stor betydningsrigdom. Og i 
modsætning til Bultmann opfatter Ricoeur det mytiske sprog i sig selv 
som bærer af denne betydningsrigdom. Slanger, dæmoner og mirakler 
er altså væsentlige dele af mytens udtryk. Først med moderniteten og 
med den bibelkritik, som er affødt af moderniteten, er vi blevet i stand 
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til at læse myterne som myter. Derved har vi faktisk, ifølge Ricoeur, fået 
myterne foræret som en konsekvens af moderniteten.

Der er altså ikke tale om hos Ricoeur, at interessen for myterne 
er udtryk for en slags nostalgisk konservatisme, et ønske om at finde 
tilbage til en tabt tid, hvor verden var mere enkel og ligetil. Modernitet 
er for Ricoeur ikke noget, der skal begrædes. Tvært imod er moderni-
tetens tekstkritik og modernitetens videnskabelige landvindinger vores 
adgang til myterne i fornyet skikkelse. En skikkelse, hvor myternes 
betydningsrigdom fremstår med desto større kraft.

Det ondes symbolik

Fænomenet ondskab har alle dage udgjort en udfordring for tænkningen, 
og denne udfordring tager Ricoeur op på ny i bl.a. Symbolique du mal. 
Inspireret af filosoffen Karl Jaspers (1883-1969) betragter Ricoeur det 
onde som det, han kalder et grænsebegreb. Der er, ifølge Ricoeur, et 
begær eller en stræben hos mennesket efter at komme til en forståelse 
af grænserne for dets egen eksistens. Og det onde er netop en af disse 
grænser, som mennesket på den ene side set stræber efter at forstå, men 
som det på den anden side set møder og opfatter som noget gådefuldt. 
I forlængelse af dette er det Ricoeurs påstand, at der ikke findes noget 
sprog angående det onde, der ikke er symbolsk (Ricoeur 2004, 286). 
Hvad enten mennesket udtrykker sig om det onde som en lidelse, man 
rammes af, et overgreb, man udsættes for eller en forbrydelse, man selv 
begår, så er det under alle omstændigheder udtrykt symbolsk. Der findes 
ikke et sprog om det onde, der ikke indeholder en grad af symbolik, og 
dette gælder, hvad enten vi er bevidste om det eller ej.

I Symbolique du mal beskæftiger Ricoeur sig som sagt med synde-
faldsmyten. Og denne myte er altså i kraft af afmytologiseringen frigjort 
af sine pseudovidenskabelige prætentioner og fremstår nu som et symbol. 
Eller rettere er myten ifølge Ricoeur en fortolkning af en symbolik, der 
går forud for den. Syndefaldsmyten er derfor, hvad Ricoeur kalder et 
symbol af anden grad, fordi myten er en fortolkning af en prærefleksiv 
symbolik, der allerede var der, da myten kom til.

Den symbolik, som Ricoeur hævder, går forud for syndefaldsmy-
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ten, er en symbolik, hvor det onde bliver opfattet som en urenhed. Det 
onde er her en slags besmittelse, en plet, der skal vaskes af. Karakteristisk 
for det onde inden for denne symbolik er for det første, at det er noget 
uden for mennesket, noget mennesket skal undgå at komme i kontakt 
med, og for det andet, at det har en grad af selvstændig væren. Det er 
noget konkret fysisk, snarere end noget abstrakt og etisk. 

For Ricoeur at se går denne prærefleksive symbolik forud for 
myten. Men også symbolerne er en form for sprog og derfor på afstand 
af menneskets konkrete erfaringer med lidelse og ondskab. Sproget 
er nemlig ifølge Ricoeur ikke til at komme udenom eller gå bagom. 
Menneskets erfaringer findes ikke i uformidlet form, vi har kun adgang 
til dem som sprogliggjorte. Og det er dette komplekse forhold mellem 
erfaring og sprog, som Ricoeur med sin fortolkningsteori vil udforske.

Det sårede subjekt

Med Freuds indførelse af begrebet om det ubevidste blev det klart, at 
vi ikke altid ved, hvorfor vi gør, tænker og føler, som vi gør. Vi er i en 
vis forstand styret af noget, vi ikke selv har fuld kontrol med. Og med 
Nietzsches postulat om, at alt sprog er et indirekte, upræcist billedsprog, 
som ikke er i kontakt med den virkelighed, det forsøger at beskrive, 
gik begrebet sandhed i opløsning, idet sandhed jo ikke er andet end 
en illusion i sproget. Med disse tænkere blev det derfor klart, at vi som 
mennesker er underlagt en grad af tilsløring. Den lige vej til klarhed, 
virkelighed og sandhed er ikke en farbar vej, hvad enten det drejer sig 
om at erkende menneskets selv eller at danne sig et begreb om og en 
erkendelse af den såkaldte virkelighed uden for os selv.

For Nietzsches vedkommende betyder dette, at der slet ikke er 
nogen vej at gå. Når sandhedsbegrebet er en illusion, så er den stærke ikke 
den, der kender sandheden, men den der kan leve med løgnen. Herfra 
stammer Nietzsches berømte udsagn om ”viljen til magt”, da viljen til 
magt for Nietzsche bliver svaret på den desillusion, der opstod med 
opløsningen af sandhedsbegrebet. Den stærke kan leve med tilværelsens 
uigennemsigtighed og kan ikke mindst leve med, at der bag tilsløringen 
er ingenting, ingen skjult sandhed, der venter på at blive opdaget. Den 
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svage derimod må klamre sig desperat til afguderne, til myterne, for 
dog at have noget at holde sig til.

Ricoeur står i mange henseender i gæld til både Freud og Nietzsche, 
men han afviser at placere mennesket i den totale opløsning. På bag-
grund af denne afvisning beskriver Ricoeur menneskets selv som såret. 
Mennesket er et erkendende subjekt, der ikke har og ikke kan hævde 
at have en sikker viden om sig selv. Men mennesket er samtidig altid 
i færd med at tyde sig selv, det stræber altid efter at nå til en grad af 
forståelse af sig selv. Mennesket er begrænset, men er samtidig rettet 
mod grænserne for sin egen eksistens, og denne rettethed er udtryk for 
et begær efter at eksistere og en vilje til at handle og forstå. Selvet er 
såret, men ikke af den grund desillusioneret, snarere befinder det sig i 
et krydsfelt mellem skrøbelighed og vilje.

At skyde omvej

Mytefortolkningerne i Symbolique du mal er for Ricoeur et første skridt 
på vejen til udformningen af en fortolkningsteori, hvor det poetiske sprog 
står i nær forbindelse med det menneskelige erfarings- og handlingsliv. 
Det er som nævnt en afgørende pointe inden for denne teori, at vi ikke 
kan komme bagom sproget. Sproget er vores forbandelse og velsignelse. 
For sproget er der allerede, når vi vil gribe og begribe vores erfaringer. 
Vi har ikke en førsproglig adgang til det, der ikke er sprog, men er i en 
vis forstand prisgivet en sproglighed. Men samtidig er vi netop i kraft 
af sproget i stand til at række ud efter hinanden, at komme tættere på 
en gensidig forståelse og at give betydningsrigdomme videre.

I forlængelse af Nietzsche fastholder Ricoeur, at alt sprog er 
billedsprog. Metaforer er ikke en slags pynt, der kan give sproget et 
tiltrængt pift, sproget er grundlæggende metaforisk. Derfor er en klar, 
rationel og utvetydig beskrivelse af selvet eller virkeligheden en illusion, 
rationaliteten er altid på forhånd underlagt en begrænsning. Den klarhed 
og entydighed, som den rationelle tænkning efterstræber, vil altid kun 
være en tilnærmet klarhed, en klarhed der hele tiden må revideres og 
udsættes for kritik. 

Alt sprog er altså billedsprog, men der findes ifølge Ricoeur groft 
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sagt to måder, hvorpå billedsprogligheden kan håndteres. I det ene sprog, 
det rationelle sprog eller dagligsproget, søges billedsprogets flertydighed 
begrænset, i det andet sprog, det poetiske sprog, bruges flertydigheden 
tværtimod produktivt.

Flertydighed er i vores daglige og almindelige kommunikation 
noget negativt, det er en ulempe ved sproget, som vi forsøger at begrænse. 
Det er jo fx ikke hensigtsmæssigt, når en lærer giver klassen en fælles 
besked om hvilken lektie, der skal læses på i weekenden, hvis indholdet 
af beskeden er ladet med flertydighed. Og viser det sig, eleverne ikke har 
opfattet beskeden efter hensigten, siger vi derfor heller ikke, at de har 
fortolket udsagnets betydningspotentiale, vi siger, at de har misforstået 
beskeden. Dagligsproget er derfor et sprog, hvor flertydigheden søges 
begrænset med henblik på at mindske risikoen for misforståelser. 

Det poetiske sprog gør det stik modsatte. Det skaber kontraster 
og modsætninger i sproget og fremhæver derved sprogets flertydighed. 
På den måde bliver det poetiske sprog i stand til at rumme det modsæt-
ningsfyldte og kan derved i højere grad beskrive vores erfaringer, som 
netop ofte er modsætningsfyldte. Og denne beskrivelse af vores erfaringer 
er samtidig adgangsbilletten til erfaringerne, fordi vi slet ikke kender 
os selv uden om sproget. Derfor kan man sige, at det poetiske sprog 
både rammer og danner vores erfaringer. Det rammer erfaringen i den 
forstand, at det rammer plet, det ”svarer” til noget, vi kan genkende, men 
det danner også erfaringen, idet vi netop ikke kan gå bag om sproget. 
Vi må leve med, at der altid på forhånd er et element af fiktion i selvets 
forhold til sig selv. Alle veje til selvforståelse går derfor ad en omvej, 
nemlig omvejen over det poetiske sprog. Og myternes fortolkninger af 
ondskabens oprindelse er for Ricoeur en vigtig station på denne omvej.

Meningsfyldte modsætninger

Lad os forestille os, at vi sidder med en videnskabelig afhandling, der 
redegør for mulighederne for at finde liv på planeten Mars. Og lad os 
forestille os, at afhandlingen konkluderer, at på grund af nogle ganske 
særlige omstændigheder, er det udelukket, at der vil kunne findes liv 
på Mars. Lad os så forestille os, at samme afhandling på en eller anden 
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måde konkluderer det modsatte: At det i kraft af nogle ganske særlige 
omstændigheder er endog højst sandsynligt, at der vil kunne findes 
liv på Mars. En sådan afhandling er ganske enkelt meningsløs. Den 
ophæver sin egen gyldighed, konklusionen bliver indholdstom, fordi den 
modsiger sig selv, og derved mister hele afhandlingen sin mening. For 
man kan ikke konkludere, at noget er rigtigt, og samtidig konkludere, 
at det modsatte er rigtigt.

Det samme gælder ikke for det poetiske sprog. Det poetiske sprog 
er det sprog, der som det eneste kan rumme modsætninger uden at miste 
sin gyldighed. I fiktionens rum ophæves den entydighed og den logik, 
der gælder uden for fiktionens rum. I fiktionens rum er muligheden 
for det modsætningsfyldte et udtryk for dette sprogs styrke – ikke dets 
svaghed. De poetiske vidnesbyrd, herunder myterne, er en kilde til 
erkendelse for tænkningen, idet poesien i en vis forstand kommer tættere 
på at udtrykke den menneskelige eksistens end den rationelle tænkning 
formår. Det sårede subjekt må derfor søge efter en forståelse af sig selv 
ud fra de selvfremstillinger, der foreligger i fx myterne og litteraturen, 
det må afsøge de tydninger af tilværelsens grænser, som det poetiske 
sprog indeholder.

Adamsmyten

I Symbolique du mal udkaster Ricoeur en model med fire mytetyper, 
der på forskellig vis tematiserer det ondes oprindelse. Denne typologi 
er ikke en klassificeringsmodel, således at man kan placere den enkelte 
myte i sin respektive bås. Typologien er snarere, hvad Ricoeur kalder en 
dynamik, en slags skema hvorudfra myterne kan betragtes og fortolkes. 
Den enkelte myte kan altså godt inkorporere flere typer, men hælder 
ofte i retning af den ene eller anden type. 

Den første af de fire typer, som Ricoeur opstiller, er kaoskamp-
myten, hvor det onde er udtrykt som et kaos, og hvor skabelsen er en 
kamp mod kaos og en begrænsning af dette kaos’ udstrækning. Den 
anden type er myter, hvor faldet tematiseres. I denne type er det onde 
ikke samtidig med skabelsen, faldet markerer netop en kløft mellem 
skabelsen og det ondes oprindelse. Først blev verden skabt, og det var 
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såre godt, derefter indfandt det onde sig i kraft af et fald. Den tredje 
mytetype er den tragiske myte, der får sit mest tydelige udtryk hos de 
græske myter. Den tragiske myte viser det onde som en slags uundgåelig 
skæbne, som den tragiske helt må bøje sig for. Helten er skyldig i det 
onde, han har begået, men er samtidig fanget i gudernes spil og ikke herre 
over hændelsernes gang og sin egen skæbne. Den fjerde mytetype kalder 
Ricoeur myten om den eksilerede sjæl, altså myten om, at mennesket er 
opdelt i krop og sjæl, hvor den gode sjæl hører hjemme og længes efter 
et andet sted, men er fanget i en ond og forgængelig krop.

Syndefaldsmyten er i overvejende grad en myte, der tematiserer det 
onde som et fald, og alligevel rummer den også elementer af de andre 
tre typer. Det helt særegne for netop denne myte og i modsætning til 
alle andre myter, er at det ondes oprindelse placeres hos mennesket. For 
at understrege denne særegenhed taler Ricoeur derfor heller ikke om 
syndefaldsmyten, men om Adamsmyten, idet Adam på hebraisk slet og 
ret betyder menneske.

At begynde er at fortsætte

Der er altså for Ricoeur at se en dynamik imellem Adamsmyten på den 
ene side og de tre andre mytetyper på den anden side, idet Adamsmyten 
lægger vægten på mennesket, mens de andre mytetyper placerer det onde 
uden for mennesket. Spændingen mellem myterne svarer altså til en 
bevægelse fra det ydre og til det indre. Og betragter man Adamsmyten 
som en slags ”svar” på de andre myter, kan man hævde, at de andre 
myter ligger tættere op ad den prærefleksive symbolik, hvor det onde 
opfattes som en urenhed eller en plet. Det onde flyttes via myten fra 
at være noget ydre, der besidder en eller anden magisk realitet, til at 
være noget indre, noget i mennesket selv, som det selv har ansvaret for.

Men samtidig understreger Ricoeur, at konflikten mellem det 
onde som noget ydre og noget indre, også er til stede i Adamsmyten 
selv. Adamsmyten placerer altså ikke det onde utvetydigt hos men-
nesket, men efterlader en spænding. Denne spænding viser sig som en 
spænding mellem fald og fristelse. Myten er en fortælling om et fald i 
den forstand, at det onde er noget, der ”sker”, ikke noget der ”er”. Det 
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onde er ikke forbundet med nogen nødvendighed, snarere er der en 
grad af tilfældighed over det. Det sker, og det er menneskets skyld, 
men er ikke en del af menneskets natur. Men idet det onde indtræffer 
som en hændelse, der alene må tilskrives mennesket, så er det onde der 
i en vis grad allerede. Og det er denne modsætning, som Adamsmyten 
udfolder: Det onde er der allerede, når det sker første gang. Slangen i 
haven bliver netop udtryk for denne spænding. For slangen udtrykker, 
at det onde er noget mennesket ”finder” og lader sig friste af, det onde 
er der i en vis forstand allerede. 

Det er netop dette, fortællingen kan. Og det er derfor, at denne 
myte ikke uden videre er til at blive færdig med. For i selve fortællingen 
er indeholdt en modsætning, der udtrykker noget helt afgørende om 
vores erfaringer af og med det onde. Det er der allerede, når det sker 
for første gang. Derved efterlader fortællingen os med en tvetydighed 
i forhold til det onde. Det onde var der ikke fra begyndelsen, og hører 
derfor heller ikke grundlæggende med til hverken tilværelsens eller 
menneskets natur. Det onde er kontingent, det er noget, der indtræffer, 
fordi mennesket finder på det, det er ikke noget, der har selvstændig 
væren. Og alligevel er det onde der allerede, når det sker for første 
gang. Den myte, der på mest radikal vis placerer det ondes oprindelse 
hos mennesket, inkorporerer altså samtidig en rest af den symbolik, 
hvor det onde er noget ydre. Derved bliver myten for Ricoeur at se et 
udtryk for den menneskelige skrøbelighed. Mennesket har det fulde 
ansvar for sine handlinger og har det alligevel ikke. Mennesket er et 
produkt af noget, det ikke selv kan gennemskue eller kontrollere, og er 
alligevel et handlende og tænkende selv, der kan stilles til ansvar for sine 
egne handlinger. ”At begynde er at fortsætte” (Ricoeur 2004, 292), er 
præmissen for det skrøbelige menneske.

Myten om straf

Mennesket er skrøbeligt. Og moderniteten har ikke gjort det af med 
skrøbeligheden. Men den har måske forledt os til at tro, at rationaliteten 
har sejret på alle eller langt de fleste områder, og at myternes tid er forbi. 
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Men for Ricoeur, og i forlængelse af Nietzsche, er sproget grundlæggende 
figurativt, og myterne er ikke sådan at slippe af med.

I essayet ”The Myth of Punishment” analyserer Ricoeur begrebet 
straf. Ifølge Ricoeur er der intet, der i højere grad hævder at besidde 
rationalitet end begrebet straf, og netop derfor er analysen af begrebet 
afslørende for, hvor meget myte, der fortsat lever i bedste velgående. For 
i kraft af analysen hævder Ricoeur, at der i selve kernen af begrebet straf 
er noget, der er omfattet af en gådefuldhed. Gådefuldheden ligger i det, 
Ricoeur kalder pris-rationalet (Ricoeur 2004, 352).

Begrebet straf er baseret på en forudsat ækvivalens mellem på 
den ene side det onde, som man påfører forbryderen, og på den anden 
side det onde, forbryderen har begået. Det er altså forudsat i straffens 
rationale, at en straf kan være af samme værdi som en forbrydelse, en 
slags noget-for-noget-logik. Dette gælder, uanset om der er tale om 
en human og moderne opfattelse af straf, hvor straf er tænkt sammen 
med en resocialisering af forbryderen, eller der er tale om mere brutale 
former for straf. For i alle tilfælde foregår udmålingen af straffen ud fra 
en beregning, som af den dømmende instans opfattes som logisk. Der 
er forudsat en ækvivalens-logik, hvor noget svarer til noget andet. Et 
bankrøveri svarer til fire år, mens overlagt mord svarer til syv.

Og i denne logik, som for Ricoeur at se i virkeligheden ikke er 
særlig logisk, vil myten om, at straffen kan fjerne forbrydelsen altid være 
indbefattet, for ellers ville beregningen af straffen jo være ligegyldig. Der 
er altså en forventning om, at den lidelse som forbryderen gennem straf-
fen skal udsættes for, kan gøre det ud for den lidelse, som forbrydelsen 
har forårsaget. Straffen kan i en vis forstand fjerne forbrydelsen.

Og her er vi tilbage ved det ondes symbolik, det onde som en plet, 
der kan fjernes. For i straffens logik får det onde en grad af selvstændig 
væren, det bliver noget, der kan fjernes eller renses væk igennem straffens 
renselsesproces. Men det er jo ikke sandt. Forbrydelsen forsvinder ikke 
gennem straffen, banken er og bliver røvet, mordet er begået. Straf 
er derfor i sin inderste kerne en myte, eller en løgn om man vil, som 
samfundet måske nok kan være nødt til at fastholde, men som ikke 
desto mindre udfolder en ulogisk logik.
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Sandhed, løgn og dannelse

Det skrøbelige menneske befinder sig altså midt i en fortolkningens 
dynamik, hvor myten både kan optræde som en løgn, der er groet fast, 
og udgøre en kilde til en sandhed om, hvad det vil sige at være menneske. 
Myten er løgn, når den ikke registreres som det, den er, men får lov at gro 
fast i menneskets overbevisning, som om den var en entydig og rationel 
sandhed. Myten er med andre ord afhængig af en kritisk fortolkning. 
Og denne kritiske fortolkning er hele tiden påkrævet, da myter ikke 
blot findes som fortællinger i gamle bøger, men også trives der, hvor vi 
mindst venter dem.

Men noget går tabt i den rationelle bestræbelse på klarhed og 
entydighed og i den kritiske fortolkning. Det skrøbelige menneske 
stræber efter klarhed og entydighed, fordi det stræber efter at forstå sig 
selv. Og alligevel kan det kun nærme sig denne forståelse ved at udsætte 
sig for det poetiske sprog. For den poetiske flertydighed, fiktionens mod-
sætningsfyldte univers, rummer en betydningsrigdom, som tænkningen 
hele tiden må vende tilbage til. Kun i poesien kan modsætningerne trives 
i det samme univers: at begynde er at fortsætte.

Mennesket befinder sig således for Ricoeur i en dannelsesdynamik. 
Udgangspunktet er en grundlæggende stræbsomhed: Et menneske, der 
altid er i færd med at forstå sig selv. Og i stræbsomheden ligger et ønske 
eller krav om entydighed. Mennesket vil forstå sig selv og verden, det 
kræver klarhed og rationalitet, ikke flertydighed og gådefuldhed. Men 
sandheden ligger ikke i entydigheden, sandheden om mennesket er 
flertydig. Den rationelle bestræbelse er den drivkraft, der driver os frem 
til at forstå bedre og dybere, men rationaliteten er samtidig hele tiden i 
fare for at sejre sig selv ihjel, hvis den overser, at også rationaliteten bygger 
på et billedsprog. Dynamikken i det menneskelige dannelsesprojekt 
er således en stræben fremefter, der samtidig må gå ad omveje, den 
poetiske omvej.

Diskussionen af myternes plads i Ricoeurs fortolkningsteori fører 
os altså frem til et dannelsesbegreb. Et dannelsesbegreb, som på den ene 
side set er rationalitetskritisk, men som samtidig ikke river tæppet væk 
under menneskets bestræbelse på at blive klogere på sig selv og verden. 
Følger man Nietzsche, så ender man i en opløsning, hvor den stærke er 
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den, der kan leve med, at der ikke er noget, der hedder sandhed. Følger 
man Ricoeur, er bestræbelsen på forståelse, og dermed på klarhed og 
entydighed, en bestræbelse der - som mennesket selv – er behæftet med 
en fejlbarlighed, men som ikke dermed er uden mening. 

Myter og etik i folkeskolen

Et naturligt spørgsmål som lærer i folkeskolen ville her være, om man 
kan bruge Ricoeur til noget i forbindelse med undervisningen i myter 
i 2.a eller 8.b. Og det kan man måske ikke direkte. Eller i hvert fald er 
der en række punkter, man skal være opmærksom på.

For det første at Ricoeur, som nævnt, ikke er myteforsker. Ricoeur 
beskæftiger sig kun med udvalgte myter, og de pointer, han her finder, 
er ikke nødvendigvis dækkende for andre myter. Grænsebegrebet ”det 
onde” er den optik, hvorunder de udvalgte myter læses, og der kan 
dermed godt være meget andet at sige om myterne, som Ricoeur ikke 
trækker frem. Desuden er læsningen af myterne, som jeg har forsøgt 
at vise med denne artikel, et led i en fortolkningsteori, der udfolder sig 
igennem hele forfatterskabet, og som drejer sig om meget andet end 
myter.

For det andet skal man være opmærksom på, at pointen med, 
at myterne er en dimension af moderne tænkning, ikke må blive for 
letkøbt. Når jeg placerer myterne inden for den store mængde af sproglige 
udtryk, som under en samlebetegnelse bliver kaldt poetisk sprog, så 
er det ikke dermed sagt at myterne ”bare” kan læses, som var de et 
digt af Benny Andersen. Tværtimod er det en afgørende pointe hos 
Ricoeur, og den har der desværre ikke været plads til at udfolde videre 
her, at man som fortolker af de bibelske tekster står i stor gæld til det 
arbejde, som udføres af eksegeterne. De bibelske tekster er for os i dag på 
mange måder meget fremmede. De hører til i en anden tid og en anden 
sammenhæng, og for overhovedet at kunne nærme sig dem må vi have 
hjælp. Det eksegetiske forskningsarbejde anskueliggør - på baggrund 
af forskellige videnskabelige metoder - teksternes mangeartede lag og 
sproglige og historiske koder til glæde for hermeneutikere som Ricoeur 
og andre, der er optaget af teksterne i et nutidigt perspektiv.
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For det tredje må man understrege, at da Ricoeur, der søger efter at 
udfolde og forstå det skrøbelige menneskes stræben og handlen i verden, 
hævder, at vejen til forståelsen af dette menneske går over tegnene, bliver 
hans filosofi uvægerligt en sprogfilosofi. Og moderne sprogfilosofi er 
ikke en del af de faglige mål i folkeskolen. Erkendelsen af, at alt sprog 
grundlæggende er figurativt og i forlængelse heraf en forståelse af, 
hvordan mennesket gennem sproget både er afskåret fra og forbundet 
med verden omkring det, ligger uden for folkeskolens mål og rammer. 

Når alt dette er sagt, så skulle det alligevel gerne være således, at 
man som lærer kan hente inspiration i artiklen her til det videre arbejde 
med myterne i undervisningen. 

For det første skulle det gerne være blevet klart, at de mytiske 
tekster ikke sådan uden videre er til at blive færdige med. Vælger man – i 
forlængelse af Ricoeur – at fokusere på spørgsmålet om det onde, så er 
der en lang række af myter, man kan tage fat i. For spørgsmålet om 
menneskets fejlbarlighed og tilværelsens til tider uigennemskuelige 
ondskab, er et tilbagevendende tema i en lang række myter fra mange 
forskellige kulturer. Og den typologi, som Ricoeur fremstiller, vil måske 
være en hjælp til at danne sig et overblik over, hvordan det onde kan 
fremstilles og dermed fortolkes forskelligt. Er det onde noget, der kræver 
kamp, som kaoskampmyten viser, eller er det snarere et uundgåeligt træk 
ved tilværelsen, som man må resignere over for, sådan som den græske 
tragedie fremstiller det. Er det onde noget ydre eller noget indre, eller 
er det et sted midt i mellem, sådan som det på genial vis er fremstillet 
i Adamsmyten. 

I forlængelse heraf skulle det gerne være blevet klart, at arbejdet med 
myterne i en ”ricoeursk” ånd er et fokus på myternes etiske dimension. 
Derved bliver undervisningen i myterne samtidig undervisning i etik 
og livsfilosofi, idet myternes ”tid” er nutiden, og myternes ærinde er en 
udfoldelse af spørgsmålet om menneskets ondskab, menneskets skyld 
og ansvar og menneskets fejlbarlighed. Ricoeurs mytefortolkninger 
hænger således ganske godt sammen med retningslinjerne i Fælles Mål 
2009, hvor tanken er, at etik og livsfilosofi skal indgå som en del af 
undervisningen i de bibelske fortællinger.

For det tredje kan man også hente inspiration i tanken om, at 
det onde altid er symbolsk formidlet. Selvom man ikke skal undervise 
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i sprogfilosofi, kan man fx godt tale med eleverne om, hvordan de selv 
taler om det onde, eller hvordan det onde fremstilles i fx avisoverskrifter 
eller på fjernsyn. For som eksemplet med straf viser, så dækker sproget 
over en symbolik, som vi ofte ikke er helt bevidste om. ”Han er røget ud 
i noget snavs”, ”hendes rygte er plettet”, ”det skal du få betalt” eller ”det 
kom til at koste ham dyrt”. I udtryk som disse ligger der dels, at det onde 
er noget ydre, noget man bør undgå at komme i berøring med, og dels 
at det onde er noget, der kan fjernes gennem en slags betaling. Myternes 
symbolik ligger altså med andre ord ikke fjernt fra dagligsproget. Og 
løgnen i myterne er netop, når man tror, at det mytiske hører fortiden 
til, og man derfor ikke opdager den symbolik, som allerede og hele 
tiden bliver anvendt.

Og her er der igen meget at hente i Adamsmyten, idet den rum-
mer en modsigelsesfyldt symbolik, som måske kommer tættest på en 
beskrivelse af vores erfaringer med det onde. Det onde er både noget 
snavs, man ryger ud i, og noget, der kommer inde fra, og som man selv 
må tage ansvaret for. Det er noget selvforskyldt, og så alligevel måske 
ikke helt, for det er der allerede som en fristelse, inden man ”falder i”.

Kan man åbne denne modsætningsfyldte poesi for 
eleverne, så er man kommet et langt stykke, både med hensyn til at 
vise, hvad myterne kan, men også med hensyn til, hvad det vil sige at 
være menneske, at være stræbsom, men fejlbarlig, søgende efter mening 
og sandhed, men skrøbelig.
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Modernitetens religion og myter 
– et religionspædagogisk grundlag?

Af Jørn Bjerre, lektor, 
Læreruddannelsen, University College Nordjylland

Til trods for alle (…) meningsforskelle, er der i øjeblikket i grundlaget af 

vor civilisation et vist antal principper, som ubetinget eller udtrykkeligt 

er fælles for alle, og som under alle omstændigheder kun få vover åben-

lyst og ligefremt at benægte: respekten for fornuften, for videnskaben, 

for ideer og følelser, som er grundlaget for den demokratiske moral. 

Statens rolle er at frigøre disse væsentlige principper, at lade undervise 

i dem i sine skoler, at sørge for, at børn intetsteds lades uvidende 

om dem, at de overalt omtales med den respekt, der tilkommer dem 

(Durkheim 1975, 50).

Introduktion

Er det moderne perspektiv blot en ramme, inden for hvilken forskellige 
– historiske og nutidige – religioner udgør tolkninger af samme religiøse 
dimension i tilværelsen; eller udgør det moderne perspektiv i sig selv 
en værdimæssig dybdedimension, som står i et konkurrenceforhold til 
de historiske religioners?

I denne artikel vil jeg argumentere for det sidste: At moderniteten 
ikke kan reduceres til alene at udgøre en horisontal struktur, som relaterer 
til menneskets materielle behov for rammer, mens kun religionerne 
varetager tilværelsens vertikale struktur, den sammenhængsskabende 
dimension. Min pointe bliver altså, at moderniteten rummer sin egen 
vertikalitet, sin egen sammenhængsskabende struktur, der på centrale 
punkter er i konkurrence med religionernes udlægning. 
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I en normativ institution som en skole er det afgørende, hvad det 
normative sigte er. Denne artikel handler om det normative sigte med 
skolen i forbindelse med undervisningen i religion og kristendom. For 
at gøre dette præsenterer jeg i første del af artiklen E. Durkheims teori 
om det moderne samfunds grundlæggende perspektiv, hvorefter jeg i 
anden del diskuterer de religionspædagogiske konsekvenser af dette. 
Hvad vil det betyde for undervisningen i religion, at skulle arbejde med 
modernitetens egen religion, myter og hellige ting – og at gøre dette til 
religionspædagogisk grundlag?

Først vil jeg dog sondre mellem to forskellige modeller for beskri-
velsen af forholdet mellem religion og samfund – med udgangspunkt i 
pædagogiske overvejelser over undervisning i myter.

Supplerings- eller modsætningsforståelse?

Hvilket sigte bør der være med undervisningen i myter i den moderne 
skole? Undervisningen skal bidrage til at give eleverne kundskaber til 
at forstå »den religiøse dimensions betydning«, sådan som Fagformålet 
for kristendomskundskab beskriver, men samtidig påpeger Formålets 
stk. 3, at undervisningen skal ”give eleverne grundlag for personlig 
stillingtagen og medansvar i et demokratisk samfund”. 

Når undervisningen skal udgøre et bidrag til medansvar i et 
demokratisk samfund, så kan lærerens rolle ikke alene blive at åbne for 
den virkelighed, de historiske myter beskriver. De historiske myters 
virkelighed skal åbnes med det formål, at eleven tilegner sig et særligt 
perspektiv, som er grundlæggende for det demokratiske samfund. Det 
er dette perspektiv, jeg vil analysere i denne artikel. Når jeg taler om 
modernitetens religion og myter, er det for at understrege den bærende 
antagelse i artiklen: At det moderne samfund ligesom de historiske 
religioner og myterne rummer forståelsesmæssige skemaer, som angiver 
moralske og ontologiske orienteringer, forestillinger om, hvad der er godt 
og ondt, hvilke kræfter, der regerer i verden, samt helt generelt: redegør 
for hvilke regler, menneskene bør leve efter. 

Det forhold, at forskellige historiske religioner rent praktisk kan 
fungere inden for det moderne samfunds rammer, anfægter ikke det 
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forhold, at der findes et moderne perspektiv (Bjerre 1999), som udgør 
en normativitet, der går på tværs af de enkelte historiske religioners 
særegenhed. Det er denne normativitet, som ligger til grund for skolen 
som institution. Konkret betyder det, at samtidig med at eleverne 
tilegner sig viden om historiske myter og religioner, indsocialiseres 
de normativt i det moderne perspektiv. Et perspektiv, der har samme 
samfundsmæssige funktion, som de historiske myter og religion kan 
have haft i andre samfund.

Artiklens antagelser bygger på den klassiske sociolog Émile 
Durkheims teori om myter, modernitet og det hellige. Man kunne 
her indvende, at Durkheims fortolkning af det moderne perspektiv er 
forældet; nyere sociologer som Niklas Luhmann hævdes at have gjort 
op med Durkheims forståelse. 

I fortolkninger af Luhmann beskyldes Durkheim således for alene 
at se religion som et integrerende, ikke et desintegrerende fænomen; samt 
for at mene, at religion er et udlevet, før-moderne fænomen (Götke 1997, 
57). Ingen af disse kritikpunkter rammer imidlertid Durkheims teori: 
For det første er det Durkheims påstand, at alle samfund, og således 
også det moderne, vil producere en form for religion. For det andet siger 
Durkheim ikke, at religion ikke kan være et desintegrerende fænomen, 
blot at ethvert samfund, for så vidt som det er et samfund, vil være 
integreret omkring et sæt af grundlæggende forestillinger, som deles af 
alle. Dvs. selv der, hvor forskellige religioner eksisterer sammen, må de 
etablere en form for ethos, som integrerer dem i samme samfundsorden. 

Min pointe ved at vende tilbage til Durkheims antagelse er at 
understrege, at ethvert samfund, også det polycentriske, funktionelt 
differentierede samfund, Luhmann beskriver, etablerer funktionelle 
ækvivalenter til de historiske myter og religion. I Luhmanns teori sup-
plerer religion samfundets andre funktionelle systemer; Luhmann 
definerer således religion som en transformation af ”omverdenens 
ubestemte og ubestemmelige kompleksitet til en bestemt – eller i det 
mindste bestemmelig -, og dermed modvirker religion den kontingens 
og indecidabilitet, den uafgørlighed, som udspringer af omverdenens 
manglende nødvendighed” (Götke 1997, 61).

Kort sagt: Religion er en kommunikation, hvis funktion er at 
bestemme forhold, som angår den menneskelige eksistens, som ikke kan 
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bestemmes på andre måder. Således opstår der en arbejdsdeling mellem 
religionens funktion og samfundets andre funktioner. Men denne 
arbejdsdeling er et historisk betinget forhold ved det moderne samfund, 
som indeholder en forståelse af religion, som er meget anderledes end de 
historiske religioners definition af samme genstandsfelt. Arbejdsdelingen 
giver derfor ikke kun anledning til at beskrive, hvordan religion supplerer 
samfundets øvrige funktioner, den viser også tilbage til et bestemt 
perspektiv, det moderne perspektiv, som også kan stå i modsætning til 
de historiske religioner.

Durkheim og det moderne perspektiv

For at kunne gå dybere ind i beskrivelsen af det moderne perspektiv 
og spørgsmålet om, hvad der udgør det hellige set ud fra det moderne 
perspektiv, vil jeg i det følgende fokusere på to aspekter af Durkheims 
teori: Dels hans definition af religion, dels den sociologiske modernitets-
analyse, der ligger i hans teori om ”culte de l’ homme” – menneskekulten.

Émile Durkheims religionsdefinition
Hvad angår definitionen, så definerer Durkheim religion på følgende 
måde i første kapitel af Det religiøse livs elementære former:

En religion er et forenet system af trosforestillinger og praktikker, som 

er relaterede til hellige ting, dvs. ting, som er sat til side og forbudte – 

trosforestillinger og praktikker, som forener i en og samme moralske 

fællesskab, kaldet en kirke, alle dem som tilhører det (Durkheim, 

1995, 108f).

Ifølge min tolkning af denne definition, er det afgørende, at man, hvis 
man søger at forstå, hvad en religion er, ikke alene ser på, hvilke kirker, 
der er repræsenteret i samfundet (qua de historiske religioners repræsen-
tanter), men hvilken religion, der repræsenterer samfundet; altså hvad 
forener det moralske fællesskab? Hvad er den strukturerende definition 
af det hellige? Hvilke ”hellige ting” sammenfatter det dominerende 
handlings- og forestillingsunivers?

Det er denne helhed, som er det interessante; og det er denne 
helhed, Durkheim omtaler med begrebet om et moralsk fællesskab. 
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Det kan i den forbindelse være misforståeligt, at Durkheim kalder dette 
for en kirke, fordi vi ved en kirke oftest forstår en kristen institution. 
Durkheims forståelse af kirkebegrebet er en generel sociologisk forståelse, 
forstået som en bestemt struktur af kollektivt installerede forestillinger 
og adfærdsregler. Oversætteren Karen Field påpeger eksempelvis, 
at Durkheims begreb om kirke, defineret som ”moral community”, 
kan sammenlignes med Benedict Andersons begreb om ”imagined 
community” (Field i Durkheim 1995, xxxiii; Durkheim 1995, 42n). 
”For at eksistere overhovedet, må ethvert fællesskab være forestillet”, 
skriver Field, og henviser her til Durkheims begreb om samfundet som 
en emergent størrelse, der dannes igennem interaktion og praksis, men 
som samtidig virker strukturerende ind på det enkelte individ. 

Det hører med til religionens genstandsfelt, at den angår struk-
turen af den grundlæggende forståelseshorisont, som producerer og 
er produceret af forskellen mellem det hellige og det profane. Det er 
definitionen af noget som helligt, der skaber den fælles tilknytning til 
bestemte værdimæssige forhold, der – derigennem – skaber sammenhæng 
i samfundet, som Durkheim beskriver det:

Alt der skal til, for at samfund kan være sammenhængende, er, at deres 

medlemmer har øjnene fikseret på et fælles mål, at de mødes i en og 

den samme tro (Durkheim 1898, 7).

Denne fælles orientering betyder ikke, at man så skal være ens, den 
betyder, at også en fokusering på forskelligheder, som baserer sig på 
individualisme, udgør et fælles normativt fokuspunkt. Eller anderledes 
formuleret, så er der ingen neutrale instanser i et samfund, alle de 
”neutrale” instanser – demokratiet, videnskaben, menneskerettighederne, 
rummeligheden – som vi anser for selvfølgelige, kan ses som en bestemt 
historisk form for sondring mellem det hellige og det profane, som 
gennemsyrer den moderne verden med dens institutioner. I det moderne 
er det mennesket selv, der opfattes som helligt, hvilket viser sig ved, at 
ethvert overgreb mod mennesket anses for at være en profanering af det 
moralske fællesskabs centrale værdier. 

Culte de l’homme
Durkheim udfolder sin forståelse af, hvad det vil sige, at mennesket 
udgør noget helligt i det moderne samfund, i sin teori om den moderne 
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menneskekult. Det forhold, at mennesket anses for helligt, bygger på 
lange historiske processer. I takt med udviklingen af det moderne 
samfund, dets moralske og juridiske instanser blev individet en enhed, 
som havde rettigheder. Den samfundsmæssige bevægelse, som betegnes 
individualiseringen, har med andre ord den moralske konsekvens, at 
de kollektive forestillinger i stadig mindre grad tillader, at individet 
krænkes af andre individer eller af det kollektive. 

Når vi fx mærker lidelse ved et overgreb mod et menneske begået 
på den anden side af jorden, så er der tale om moderne religiøse følelser, 
som vi føler på grund af, hvad man kan betegne en profanering af det, 
vi anser for helligt. Durkheim påpeger i den forbindelse, at vi bevæger 
os mod et stadig mere sensitiviseret samfund, hvor vi udvikler en stadig 
mere differentieret forståelse af, hvad vi anser for at være menneskets 
rettigheder, og dermed også en stadig mere udviklet sensitivitet overfor, 
hvad der er et overgreb imod menneskelivets hellige instans. 

Disse følelser af ”krænkelse” angår det enkelte menneske, men det 
er samtidig en almen følelse; når rettigheder krænkes, så føles det som en 
krænkelse af det almene, forstået som en krænkelse af samfundets øverste 
værdier, og ikke alene som en sag, som en enkeltperson selv må klare. 

Ud fra det moderne perspektiv, så er det, som mest generelt væk-
ker det moderne menneskes afsky, ikke overgreb imod de historiske 
religioners love eller skikkelser, men overgreb på selve menneskelivet. 

I forbindelse med definitionen af menneskekulten sondrer 
Durkheim mellem individualisme og egoisme, idet han påpeger, at 
individualisme ”ikke er en glorificering af mig-et, men af individet 
generelt” (Durkheim 1898). Det vil sige, at det er sympatien med 
mennesket i en abstrakt forstand, som helligholdes, ikke det individuelle 
selv med dets behov, følelser og tilskyndelser. Det er mennesket som 
en særlig form for socialt defineret moralsk og erkendelsesteoretisk 
størrelse, som menneskekulten dyrker; hvilket fremgår af det forhold, at 
Durkheim beskriver ”menneskekultens primære dogme” som ”fornuftens 
autonomi” og ”dens primære rite” som ”den frie undersøgelses [le libre 
examen] doktrin” (Durkheim 1898). 

Oplysning og ritual
Durkheim taler med andre ord i forlængelse af oplysningstraditionens 
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dannelsesidealer, men beskriver dem med traditionelle religionshistoriske 
begreber som ”kult” og ”rite”. Dermed ønsker han at understrege, at 
oplysningsprojektet ikke kan forlade den type psykologisk og social 
virkelighed, som er strukturerende for ”før-oplyste” samfund. Der er 
brug for normativitet, følelsesmæssig tilknytning til samfundsmæssige 
institutioner og dermed en særlig form for moralsk menighedsdannelse, 
som symboliserer og dyrker bestemte idealer. Modernitetens forestillede 
fællesskab er altså, ligesom tidligere tiders religioner, struktureret ud 
fra et sæt af fikspunkter, som konvergerer omkring det hellige, her: 
Mennesket. Durkheim minder med andre ord sin læser om, at vi ikke 
er kommet ud over ”det sakrale”, men at vi blot dyrker det hellige i 
en særlig, moderne form. Hvor andre ser en modsætning mellem det 
sekulære og det hellige, påstår Durkheim, at det sekulære samfund blot 
udgør en transformeret udgave af den sakrale struktur.

Et argument for ikke kun at tale om oplysning og fornuft, men 
også om en særlig følelsesmæssig tilknytning til det moderne samfund, 
er, at man derved undgår at reducere det moderne perspektiv til rent 
intellektuelle processer i forbindelse med debat, jura og bureaukrati, 
hvorved man mister den følelsesmæssige forankring i kollektivet, som 
den fælles dyrkelse af religion kan mobilisere.

Det er ganske vist korrekt, at det moderne samfund søger at erstatte 
religiøst definerede logikker, regler og love, med bureaukratisk sagsbe-
handling, juridisk styring, borgerlig offentlighed og repræsentativ politisk 
styring og lovgivning. Men det forhold, at denne samfundskontekst er 
mindre følelsesstyret end samfundskontekster baseret på religion, betyder 
ikke, at man nødvendigvis ender op med et følelsesforladt, koldt eller 
nihilistisk samfund (sådan som nogle kritikere har påpeget).  

Det moderne samfund kan også generere værdimæssig varme; 
dette ser vi ikke mindst, når det gælder holdningen til individets sociale, 
personlige og politiske rettigheder. Enhver krænkelse af disse rettigheder 
er ikke alene et forhold, der får os til at tænke, men også noget, der 
genererer stærke følelser hos os. 

Det helliges sprogliggørelse
I forlængelse af Durkheims sociologi, har Jürgen Habermas senere 
argumenteret for, at der i forbindelse med udviklingen af det moderne 
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samfund er sket en sprogliggørelse af det hellige. ”Det helliges autoritet 
bliver gradvist erstattet af den opnåede konsensus’ autoritet” og af 
respekten for den kommunikative handlens gyldighedskriterier.

Den aura of terror, som udgår fra det hellige, det helliges fortryllende 

kraft, underordnes dermed den tvungne/tvingende kraft af kritiser-

bare gyldighedskrav; samtidig med at den bliver en del af hverdagens 

begivenheder (Habermas 1987, 77)

I forlængelse af Durkheims beskrivelse af menneskekulten er pointen 
hos Habermas altså, at argumenter, der bygger på fornuft, videnskab 
og de dertilhørende spilleregler for dialog (gyldighedskrav), opnår den 
autoritet i samfundet, som religiøse dogmer besad i førmoderne samfund.

Teorien om det helliges sprogliggørelse udbygger altså et aspekt 
ved Durkheims mere generelle teori om det hellige; vi har at gøre 
med to forskellige versioner af den samme grundforståelse: Det hellige 
samfundsmæssiggøres. På baggrund af disse teorier bliver det muligt at 
argumentere mod suppleringsforståelsen og andre forsøg på at reducere 
demokratiet til en ren og skær ramme. Disse teorier kan udgøre et 
grundlag for en religionspædagogisk tilgang, som forpligter sig på det 
moderne perspektiv. 

Opsummerende: Det hellige – det modernes religiøse dimension 
– er noget, der sætter sig igennem via samfundets organisationsmåde; 
det er en struktur, der er med til at definere sociale institutioner, social 
handling og kommunikation.

• Fordi menneskelivet betragtes som helligt, opretholdes et 
tabu imod at krænke det. 

• Fordi menneskelivet betragtes som helligt, har et retssystem, 
som søger at behandle det enkelte individ på en ikke-vilkårlig 
måde, legitimitet i samfundet. 

• Fordi menneskelivet betragtes som helligt, former den 
politiske debat sig omkring fikspunkter som: Hvad er den 
retfærdige fordeling af goderne, hvordan opnår man lighed 
i samfundet, hvad er tolerance mv.

Det hellige er altså ikke nødvendigvis en transcendent størrelse. I 
det moderne samfunds grundlag er det hellige den centrale værdimæssige 
struktur, der gennemsyrer samfundets interaktion, institutioner og 
kommunikation. 
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Religionspædagogiske konsekvenser og eksempler

Som det er fremgået, er det moderne perspektiv båret af en egen normativ 
struktur, der indeholder sin egen definition af, hvad der er helligt, og 
sine egne riter; dermed er dette perspektiv ikke blot en ramme omkring 
”den religiøse dimension”, det er selv definerende for, hvordan man 
overhovedet kan forstå denne dimension i det aktuelle samfund. Hvad 
er nu de religionspædagogiske konsekvenser af en sådan forståelse af 
modernitetens religion?

Den fænomenologiske religionspædagogik
Denne forståelse af det moderne gør op med præmisserne for fx den 
fænomenologiske tolkning af religionsundervisning i det moderne 
samfund. Udbredt i denne sammenhæng er teologen Paul Tillichs 
udsagn om, at religion udgør den glemte dimension, og formålet med 
undervisningen i religion og kristendom så at sige bliver at minde 
mennesket om, at det er religiøst, og derigennem skabe forbindelse til en 
livets helhedsskabende dybdedimension Tillich definerer religion, som 
”menneskets væren, når det gælder meningen med dets liv og eksistensen 
overhovedet” (Tillich 1979, 7f.).

Denne fortolkning svarer til en mere generel fænomenologisk 
modernitetskritik, som man fx finder i Martin Heideggers filosofi, 
hvor der blandt andet tales om ”Seinsvergessenheit”, værensglemsel. Med 
udgangspunkt i påpegningen af, hvad han betegner den ontologiske 
forskel – forskellen mellem væren og det værende – argumenterer 
Heidegger således for, at mennesket i det moderne samfund lever på 
afstand af sin egentlige væren (Sein), lukket inde i en pseudoverden 
bestående af teologiske forestillinger, filosofiske begreber, ting, teknologi 
og modernitet. 

En lignende modernitetskritik kan findes i den danske skoledebat, 
formidlet af Heideggers elev, den danske filosof K.E. Løgstrup. I fore-
draget Skolens formål argumenterer Løgstrup således for, at det moderne 
samfund er kendetegnet ved sammenhængsløshed, og at det moderne 
vidensbegreb har gjort mennesket til en iagttager af sin verden, snarere 
end til en beboer i den: ”Bevidstheden bliver en fremmed indenfor dens 
egen konstruktion” (Løgstrup 1993, 56). 
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Heidegger, Løgstrup og Paul Tillich udgør forskellige perspektiver, 
som på afgørende vis gør op med det perspektiv jeg betegner som det 
moderne perspektiv: På forskellig vis søger de at skitsere muligheden for 
en eksistensfilosofisk, metafysisk eller religiøs forståelse af sammenhæng 
i en – ud fra deres perspektiv – i bund og grund sammenhængsløs 
socialitet.

Alle disse teorier leder med andre ord religionspædagogikken 
væk fra en fundering i demokratiet. For både Løgstrup - i form af 
”tilværelsesoplysning” – og Tillich – i form af teorien om den glemte 
dimension – bliver løsningen en form for genmytologisering af men-
neskelivet på metafysikkens præmis. 

Den objektive religionspædagogik
Sådanne metafysiske fortolkninger er blevet kritiseret voldsomt af religi-
onshistorikeren Mikael Rothstein. Rothstein forholder sig generelt kritisk 
til udlægninger, der peger på, at faget skal sigte mod at opdrage eleven 
eksistentielt. Faget skal derimod introducere til religion ved at undervise 
i konkrete historiske fænomener (Rothstein 2009). Eleverne skal altså 
lære religionernes riter og myter at kende ud fra en videnskabelig tilgang. 

Denne position kan forekomme oplagt ud fra tesen om det 
moderne perspektiv, men jeg vil i det følgende argumentere for en helt 
tredje position, der fastholder Durkheims spænding mellem oplysning og 
oplysningens egen normativitet – eller oplysningens kirke, om man vil. 

Denne spænding eksisterer ikke hos Rothstein. I stedet for at 
vedstå sig den normativitet, som Rothsteins egen argumentationsform 
indskriver sig i, rettes blikket kritisk mod andre typer af normativitet, 
som er væsentlig lettere at udstille. Der gøres således op med en forestil-
ling om, at der skulle eksistere en særlig danskhed, hvilket afvises som en 
normativ konstruktion, der baserer sig på adskillelsen til ”de andre”. Mere 
overordnet gøres der op med ideen om, at kultur er noget substantielt: 
”Kultur er ikke bestemt ved substans, men ved forskellighed fra noget 
andet” (Rothstein 2006, 123).

Men Rothsteins egen argumentationsform viser, at det er umuligt 
at etablere en position i en pædagogisk sammenhæng uden selv at komme 
til at konstruere noget normativt, som det fremgår af følgende citat: ”Et 
entydigt samfund er et sygt samfund, for entydighed vil aldrig være 
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naturlig. Entydigheden er en illusion, som må konstrueres ideologisk” 
(samme sted, 146).  Her sondrer Rothstein selv normativt mellem det 
syge og det sunde; illusion og virkelighed. Også Rothstein selv gør brug 
af en ideologisk konstruktion af forskel, baseret på afstanden til de 
Andre, nemlig til dem, der tror på danskhedens metafysik.

En religionspædagogisk konsekvens af Rothsteins position bliver, 
at religionsundervisningen skal give:

Et religionsfagligt greb om stoffet, som ikke favoriserer bestemte 

religiøse tænkemåder eller forestillinger, men som netop viser, hvordan 

religionerne er kulturelle systemer, der ytrer sig om verden (Rothstein 

2006, 128).

Hvor attraktiv denne undervisning end kan forekomme, så forudsætter 
den altså selv en særlig moderne kultur, der har sin egen religionshistorie 
og sociologi. Det er denne kultur og denne kulturs dominerende per-
spektiv, som Rothstein taler i forlængelse af. Hele Rothsteins afslørende 
analyse, der viser, at kulturer er konstruktioner, er netop et udtryk for det 
moderne perspektivs virke. Og i dag er det ikke en ideologisk konstruk-
tion af danskhed, der udgør den afgørende funktionelle ækvivalent til de 
historiske religioners verdensforståelse, det er det moderne perspektiv.

Derfor bliver det – i denne bredere betydning – forkert, når 
Rothstein argumenterer for, at: ”(s)ituationen i Danmark er jo netop 
den, at skolens fag ikke må være forkyndende” (samme sted, 129).

Anvender man ordet ”forkyndende” analytisk, som et udtryk for, 
at én normativ og erkendelsesmæssig position søges udbredt, så kræver 
landets love, fagenes mål og folkeskolens formål, faktisk at der forkyndes. 
I folkeskolens formål hedder det fx, at skolen skal: ”forberede eleverne 
til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed 
og folkestyre” (Folkeskoleloven §1, stk. 3). Her understreges, at skolen 
er en normativ institution, der skal forkynde et særligt perspektiv: 
Demokratiets. 

Problemet med Rothsteins religionspædagogik er, at den illuderer 
muligheden af en ikke-normativ pædagogik: en objektiv vidensform 
om kultur(er), som kan formidles i en objektiv kultur. I en sociologisk 
optik er det vanskeligt at forestille sig en ikke-normativ pædagogik, 
da pædagogik netop handler om reproduktion – på godt og ondt – af 
bestemte samfundsmæssige videns- og adfærdsformer (herunder moral); 
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også den kritiske, oplysnings- og videnskabsorienterede pædagogik bliver 
altså normativ, når den sættes ind i en pædagogisk ramme.

Det moderne perspektivs hellige ting
Rothstein sidestiller aldrig det perspektiv, som grundloven, folkeskolens 
bekendtgørelsestekster mv. bygger på, med et religiøst perspektiv. Det 
moderne perspektiv betragtes alene som en ramme, indenfor hvilken 
religionerne kan dyrkes, som de enkelte troende vil.

Men det moderne samfunds organisatoriske, juridiske og videns-
mæssige grundlag er en værdimæssig ramme, som installerer et generelt 
perspektiv, som står i et konkurrenceforhold til andre værdimæssige 
rammer, herunder de historiske religioner. 

Det moderne samfund holder, som vi har set, bestemte ting for 
hellige, har sine ritualer og myter. Det er disse forhold der ud fra denne 
analyse må siges at udgøre den eksistentielle dybdedimension i det 
moderne liv –  og det er den dimension, der befinder sig i det afgørende 
konkurrenceforhold i forhold til de historiske religioners definitioner af 
det hellige, ikke de simple forestillinger om danskhed og lutherdom, 
som Rothstein anskuer som ækvivalenter. 

Religionernes hermeneutik som en funktion af det moderne 
perspektiv
Analytisk betragtet kan man i forskellige sammenhænge se, hvordan 
det moderne som værdimæssigt system virker regulerede ind i selve 
de historiske religioners egen fortolkningslære. Ikke kun ved, at det 
er samfundet, der definerer de rammer, inden for hvilke de historiske 
religioner kan operere. Det viser sig også, at religionerne – som konkrete 
historiske kirker – befinder sig inden for en værdimæssig sammenhæng, 
en kollektiv bevidsthed, som de kun vanskeligt kan gå imod i deres 
fortolkning af egen lære. Denne kollektive bevidsthed er en social, ikke 
en metafysisk realitet.

I Danmarks Riges Grundlov hedder det, at religionerne ikke kan 
lære noget, ”som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden” 
(§ 67).

Denne – indholdsnormerende – rammesætning, er eksplicit, idet 
den fremtræder i juraens sprog, men findes også i den mere diffuse 
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rammesætning, som finder sted i den kollektive bevidstheds moralske 
og normative orientering. Bag juraens eksplicitte sprog er der en mere 
diffus kollektiv konsensus og værdisætning, der bestemmer perspektivet, 
og dermed aftvinger de historiske religioner en særlig måde at fortolke 
de gamle tekster på; så de ikke kommer til at stride mod den aktuelle, 
kollektive bevidsthedsstruktur. 

Det er pga. denne kollektive struktur, at de hellige tekster (som 
i sig selv kunne tolkes helt anderledes) i dag fortolkes sådan, at de 
understreger, at man skal have respekt for andre, være rummelige, 
demokratiske, gå ind for ligestilling mellem mand og kvinde, acceptere 
homoseksuelle osv. Straks de religiøse tekster udlægges anderledes, opstår 
der kollektive sanktioner mod den givne religiøse retning, sådan som vi 
har set det, når imamer har talt om de 'naturlige' forskelle på mænd og 
kvinder eller om stening, eller når enkelte mandlige folkekirkepræster 
ikke vil give hånd til kvindelige kolleger.

Demokratiets to niveauer
Hovedargumentet i denne artikel – at religionsundervisningen norma-
tivt skal tage udgangspunkt i det moderne perspektiv og forholde sig 
analytisk til de historiske religioner herudfra – forudsætter en sondring 
mellem to niveauer af demokrati, hvoraf det andet, det grundlæggende 
værdiniveau, ofte 'glemmes'.

Det første niveau angår de procedurer, som rammesætter den men-
neskelige handlen indenfor demokratiet. Dette niveau er, som Løgstrup 
formulerer det, bare ”en skikkelig måde at være uenig på” (Løgstrup 
1972, 52). Demokratiet kan, ifølge Løgstrup, derfor ikke være et formål i 
sig selv, da det alene udgør en ramme, der gør pluralisme mulig, og denne 
rammeforståelse af demokrati accepterer, ifølge Løgstrup, pluralismens 
betingelse: sammenhængsløsheden og et manglende alment grundlag.

Løgstrups argument forudsætter, at man glemmer demokratiets 
andet niveau, det moderne perspektivs normative grundlag. Det er det 
værdimæssige niveau, som demokratiets 'skikkelige' rammesættende 
niveau hviler på, og som udgør selve det system af forforståelser, som er 
det aktuelle samfunds kollektive bevidsthedsstruktur.

I det følgende vil jeg søge at vise, hvordan man geråder ud i 
praktiske og principielle modsætninger, hvis ikke man anerkender, at 
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det moderne perspektiv, herunder videnskaben og dens metoder, den 
positive ret, de almene principper, som ligger i kravet om at behandle 
alle lige trods forskelligheder, i sig selv udgør et sammenhængsskabende 
perspektiv.

Miskendelse af det normative i det moderne 
Miskender man demokratiets normative niveau og alene lader det stå for 
en ramme, så havner man i en form for selvmodsigelse eller fejlslutning. 
Når vi hævder demokratiets neutralitet, at dets rolle alene er at skabe 
plads til alle religioner, værdier og synspunkter, miskendes følgende 
forhold: At den ramme, der skaber demokratiets åbenhed, inklusion, 
neutralitet, selv udgør en »kirke«, en institutionel realitet i Durkheimsk 
forstand, altså udgør en kollektivt defineret tros- og adfærdsramme.

En stor del af den aktuelle værdidebat herhjemme begår en type-
mæssig fejlslutning, når det angår det multikulturelle, rummelighed, 
inklusion og mangfoldighed: man tilskriver ikke selve de regler, der skal 
sikre rummelighed, en bestemt kulturel status (Bjerre 2008). 

Som eksempel på en sådan miskendelse kan nævnes Danmarks 
Lærerforenings pjece Fællesskabets skole. En rummelig skole (2006): Det er 
vigtigt, hedder det her, at man som ”et led i arbejdet med undervisningens 
rummelighed… udarbejder et fælles normsæt for eleverne, som handler 
om elevernes adfærd på skolen”. Herved havner man altså i det paradoks, 
at man skal skabe et ensrettende normsæt for alle, hvis der skal være 
plads til forskellighed for alle. 

Dette paradoks kan findes i enhver tekst om rummelighed og 
mangfoldighed, og således også i UNESCOs konvention om kulturel 
mangfoldighed: Konventionens artikel 1 slår fast, at kulturel mang-
foldighed er en central værdi, hvorefter konventionens artikel 2 slår 
fast, at denne mangfoldighed kun kan sikres og promoveres igennem 
menneskerettigheder, frihed og individuel ret til at vælge sin kultur. 

Her mangler en adskillelse af de to niveauer: den mangfoldige 
kultur UNESCO taler om, og den kultur UNESCO selv repræsenterer. 
Den første kultur er i en vis forstand styret af den anden, idet det er den 
kultur, UNESCO selv repræsenterer, der udgør den samfundsmæssige 
værdisætning. Disse to niveauer er altså ikke ligeværdige, idet det er det 
sidste, som sætter rammerne for, hvad der er rigtigt og forkert, der reelt 
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er kulturen. Har man sagt, at hvert individ har frihed til at vælge sin 
kultur, og at menneskerettighederne er hellige, så er det selvmodsigende 
at tale om kulturel mangfoldighed, da man netop underordner denne 
mangfoldighed en allerede defineret kulturel baggrund (jf. Bjerre 2009).

Skal det overhovedet give mening at tale om kulturel mangfol-
dighed, må man derfor sondre mellem forskellige kulturelle niveauer. 
Når vi diskuterer den demokratiske behandling af alle religioner som 
lige i folkeskolen, så skal det ses som en proces, der baserer sig på to 
samfundsmæssige niveauer: et niveau, der angår det værdimæssige 
grundlag, og et niveau der angår rammen for, hvordan disse værdier 
håndteres i en virkelighed med kulturel og religiøs forskellighed. 

Religionspædagogiske konsekvenser
Denne artikel har som formål at redegøre analytisk for det normative 
grundlag for religionspædagogikken. Derfor vil jeg afslutte den med at 
trække de centrale religionspædagogiske konsekvenser af min analyse 
frem:

• Religions- og kristendomskundskabsundervisningen skal 
formidle viden om religion ud fra en normativ position. 
Undervisningen i folkeskolen bør være funderet i det 
moderne perspektiv.

Det skal være et centralt element i undervisningen at gøre opmærksom 
på, at det moderne perspektiv udgør en konkurrerende funktionel 
ækvivalent i forhold til de historiske religioners forklaringssystemer, 
og at dette perspektiv har sine egne religionshistoriske elementer, sine 
egne ritualer, myter og en særlig definition af, hvad det hellige er: 
helligholdelsen af mennesket.

• Religionsundervisningens perspektiv bør bygge på en 
anden definition af, hvad religion er, end den definition, 
religionerne selv giver. 

Følger man de monoteistiske religioners definition af, hvad religion er, 
så er der tale om en konkret gudetro med tilhørende kult. Har man ikke 
en tro på en given trans-empirisk størrelse og en dertil hørende praksis, 
anses man for at være ateist, vantro eller ugudelig. Dette er religion set 
ud fra de historiske religioners perspektiv. Ud fra det moderne perspektiv 
virker det derimod urimeligt at definere en demokratisk borger, der 
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faktisk tror på menneskerettighedernes gyldighed, som ateist, vantro 
eller glemsom i forhold til livets mening. 

• Religionspædagogikken skal vise, at religion er et historisk 
fænomen.

I relation til det moderne samfund har de tre monoteistiske religioner, 
hver på sin måde, bidraget til den proces, der har ført til etableringen 
af den moderne verden. Men religionernes rolle er en anden i dag, hvor 
videnskaben udgør den primære forklaringsramme, og humanisme er 
samfundets moral.

• Der skal være en ramme i klassen, hvor eleverne lærer at 
forholde sig til det videnskabelige belægs autoritet, samtidig 
med at der gives plads til den individuelle elevs holdninger 
og forestillinger.

Dermed bliver undervisningen eksemplarisk for det forhold ved det 
moderne perspektiv, at det hellige er blevet sprogliggjort, er blevet 
til regler for samtale og erkendelsessøgen, sådan som det beskrives i 
Habermas’ teori.

• Der er ikke nogen modsætning mellem pluralistisk rum-
melighed og tematiseringen af fælles orienteringspunkter.

Det multikulturelle samfund kræver i højere grad end et monokulturelt 
samfund fælles orienteringspunkter. Når man skal redegøre for, hvori 
disse orienteringspunkter består, kan man ikke meningsfuldt bruge 
forældede begreber, som sondrer mellem religiøse og ikke-religiøse 
(ateister mv.). Den centrale forskel er den metodiske forskel mellem kun 
at tænke med udgangspunkt i historiske, religiøse former for kult og at 
tænke med udgangspunkt i den moderne menneskekult.

Myten i et religiøst og i et moderne perspektiv
I dette afsnit vil jeg pege på, hvordan undervisning i netop myter kan 
bidrage til forståelse af ’det moderne perspektiv’. Myten og mytolo-
gierne udgør nemlig systemer af tænkning og moral, der strukturelt 
og funktionelt betragtet ikke adskiller sig radikalt fra det moderne 
perspektiv – men legitimerer deres sandhed på anden vis. 

Ifølge Durkheim og Marcel Mauss udgør mytologien det cen-
trale klassifikationssystem i før-moderne, før-videnskabelige samfund. 
”Enhver mytologi er i fundamental forstand en klassifikation, men den 
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låner sine principper fra religiøse forestillinger, ikke fra videnskaben” 
(Durkheim & Mauss 1963, 77f.).

Funktionelt betragtet har myten altså samme funktion i det før-
moderne samfund, som videnskaben har i dag: Den opbygger et sæt af 
klassifikationssystemer, der gør det muligt for mennesket at fortolke og 
forstå sin verden. Mytens måde at forstå på erstattes ved det moderne 
samfunds opkomst af videnskabens klassifikationssystem. Myter kan 
derfor ikke virke på samme måde – som klassifikationssystemer – i et 
moderne samfund, som de gjorde i det førmoderne, idet samfundets 
videnskabelige klassifikationssystemer så at sige skaber en grundlæggende 
afstand til den religiøse mytes forklaringskraft. Det moderne men-
neske, der epistemologisk er socialiseret ind i det moderne perspektivs 
udgangspunkt, vil være henvist til at forstå myten med udgangspunkt 
i et videnskabeligt klassifikationssystem, og dermed en videnskabelig 
definition af myten som uvidenskabelig. 

Undervisning i myter giver gode forudsætninger for at skabe en 
erkendelsesfordrende distance til de forhold, som er selvindlysende 
for det moderne menneske. Fx de erkendelsesmæssige forhold, der 
angår kategorien ”kausalitet”. Hvor det indenfor et mytisk univers er 
muligt at slutte kausalt mellem et moralsk forhold og en naturkrafts 
hærgen (som når Ødipus' opførsel er årsag til pesten i Theben), så vil 
en sådan kausalitet ikke give mening inden for et moderne perspektiv. 
Hvor udstødelse af syndebukke kan være en moralsk nødvendighed og 
forårsage positive virkninger inden for det mytologiske perspektiv, vil en 
sådan handling være meningsløs og stride mod grundlæggende værdier 
inden for det moderne perspektiv. 

Undervisning i myter kan altså netop fremme en opmærksomhed 
om de forhold og de særlige værdier, som det moderne samfund bygger 
på. Netop undervisningen i myter kan give den erkendelsesmæssige og 
moralske distance, som gør det muligt at iagttage alt det, vi ellers antager 
for selvindlysende og derfor ofte glemmer eller miskender; f.eks. når 
det gælder det 'mytiske' (normative, værdimæssige) grundlag for den 
moderne 'kirke', det demokratiske samfunds institutioner. 

Undervisningen i myter lægger altså op til en bevidstgørelse om, 
hvilke forhold, der i dag udgør det, jeg betegner som den historiske reli-
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giøse mytes moderne ”funktionelle ækvivalent” – altså med tilsvarende 
funktion, men i en anden sammenhæng. 

Det derfor religionspædagogisk interessant at arbejde med spørgs-
målet: Hvad er det for forhold i det moderne samfund, der har den 
funktion, som den historiske religiøse myte besad i det førmoderne 
samfund? En sådan religionsundervisning kan sammenfatte en lang 
række af de værdimæssige tråde, der er sammenføjede i det moderne 
perspektiv og vise såvel, hvor det moderne bygger på og ligner det mytiske 
og hvor det konkurrerer med det, fordi normen er blevet en radikalt 
anden. Som fx når der i den moderne menneskekult gøres op med de 
historiske religioners religiøse kult, som sætter det transcendente hellige 
over individets rettigheder. I dag er det blevet en simpel, selvindlysende 
kendsgerning, at en historisk religion, der påkalder sig autoritet til at 
ofre et menneske (eller bare dets frihed), vil blive mødt af det moderne 
samfunds langt stærkere normativitet: Det moderne bud, at menneske-
livet skal betragtes som ukrænkeligt og dermed helligt.
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Myter i historien 
– eller er historien myter?

Af Jens Aage Poulsen, lektor,  
læreruddannelsen i Jelling, University College Lillebælt

Umiddelbart har myter og historiske beretninger det til fælles, at begge 
er fortællinger, dvs. påstande om et hændelsesforløb, der som regel er 
struktureret kronologisk med en begyndelse, en midte og en afslutning. 
Men de fleste vil også fremhæve forskelle. Således ses myter som usande 
eller i hvert fald fortællinger med en tvivlsom sandhedsværdi. Modsat 
betragtes en fortælling, der betegnes som historie, som sand – eller i det 
mindste, at den tilstræber en troværdig gengivelse af et begivenhedsforløb. 

Myten tillægges ofte en særlig forklaringskraft og betyd-
ning, som giver mening og skaber og understøtter kollektiv erindring 
og dermed forestilling om samhørighed, skæbnefællesskab og kollektiv 
identitet i en større gruppe, fx i form af myter om folkets oprindelse. 
Historikeren David Lowenthal (f. 1923) har forsket i forskellene på 
historie og hvad han omtaler som ”heritage”. Ordet svarer nogenlunde 
til den del af kulturarven, der kan betegnes som kollektiv erindring, og 
som for Lowenthal er historiske myter:

Historie og kulturarv (heritage) formidler noget forskelligt til et forskel-

ligt publikum. Historie fortæller alle, som ønsker at lytte, hvad der 

skete, og hvordan tingene blev, som de gjorde. Kulturarv viderebringer 

eksklusive oprindelses- og opretholdelsesmyter, der giver en udvalgt 

gruppe anseelse og et fælles formål (purpose) (Lowenthal 1996, 128). 

Historie og myte har haft forskellig betydning, siden Herodot (484-425 
f.v.t.) definerede historie som en gengivelse af, hvad han opfattede som 
den fortidige virkelighed. I praksis vedblev historieskrivningen i de næste 
par årtusinder at være af en blanding af fortællinger om fortiden, myter 
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og legender. Et eksempel er Saxo Grammaticus’ (ca. 1150-1220) Gesta 
Danorum (Danernes bedrifter).

Da historie i løbet af 1800-tallet blev etableret som akademisk 
disciplin, var visionen for udøverne af faget at frembringe facts og 
på baggrund heraf skrive videnskabelig historie, dvs. sandheden om 
fortiden. Som andre videnskaber skulle faget have sine særlige metoder. 
For historie blev det først og fremmest kildekritikken, som satte den 
nøgterne og uhildede historiker i stand til at nå målet: den sande og 
endelige beskrivelse af fortiden – ”Wie es eigentlich gewesen” som en af 
hovedmændene bag den kildebaserede historieforskning, Leopold von 
Ranke (1795-1886), udtrykte det. 

Siden har mange historikere set opgaven som mythbusters som en 
væsentlig side af deres metier, dvs. gennem omhyggelige kildestudier at 
påvise, at en gældende fremstilling af et begivenhedsforløb er fejlagtig 
– og dermed en myte. Et eksempel er historien om jernbanesabotagens 
betydning. I årtierne efter besættelsen tillagde besættelsestidshistorikerne 
den en afgørende rolle og medvirkende til Tysklands endelige nederlag. 
Et eksempel er trebindsværket Danmark under Besættelsen (Bennike, 
95). I begyndelsen af 1970’erne påviste historikeren Aage Trommer, 
at jernbanesabotagen under Besættelsen ikke havde nogen militær 
betydning (Trommer 1971). Dermed gjorde han et af de bærende 
elementer i grundfortællingen om modstandsbevægelsen til en myte. 
At andre historikere senere har problematiseret Trommers konklusion, 
ligger uden for rammerne af denne artikel, men viser måske – noget 
forsimplet – at den ene historikers kildeunderbyggede fremstilling er 
den anden historikers myte.

Opfattelsen af, hvad der er historie og myte – og relationen mellem 
de to begreber – har ændret sig i tidens løb. Det gælder også på det helt 
overordnede niveau, hvor man taler om de såkaldte store fortællinger, 
”[…] der tjener til at give et meningsfyldt og sammenhængende syn på 
tilværelsen og historiens gang – ofte ud fra en ideologisk, politisk eller 
religiøs synsvinkel” (Adriansen 2005, 9) Som den sidste af de store fortæl-
linger om historiens retning (mening) og drivende kræfter faldt historisk 
materialisme for et par årtier siden. Går man lidt længere tilbage i tiden, 
var det et udbredt synspunkt blandt marxistiske historikere, at deres 
beskrivelse af og forklaring på den historiske udvikling og dens drivende 
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kræfter var den eneste holdbare. Således blev den franske historiker, 
Albert Soboul (1914-82), der i 1967 blev indehaver af det traditionsrige 
professorat i den franske revolutions historie ved Sorbonne, engang 
spurgt, om han ville bidrage til en udgivelse, der præsenterede forskellige 
forklaringer på revolutionen. Soboul afslog med den begrundelse, at 
marxisme var den eneste, der kunne give den videnskabelige og korrekte 
redegørelse for forudsætninger, forløb og følger af revolutionen. Det ville 
være en devaluering heraf at sidestille den med andre.

Også på det konkrete niveau kan der spores en ændring af synet 
på historie og myte. Få historikere vil i dag hævde, man gennem nok så 
grundige kildestudier kan give den absolutte og endegyldige sandhed 
om et fortidigt begivenhedsforløb. Historikernes ambition om at kunne 
afgøre, hvad der er historie og hvad der er myte, lever dog stadig. Således 
søsatte Institut for Historie og Områdestudier ved Aarhus Universitet et 
site for et par år siden med en underside med 10-12 myter i Danmarks-
historien, som bl.a. præsenteres sådan:

På denne del af hjemmesiden præsenterer vi et 'mytedræber-værksted', 

hvor historikere tager fat i de kendte myter om Danmark, danskerne 

og danskheden. Myterne bliver præsenteret og udsat for en histo-

riefaglig lakmustest, samtidig med at vi prøver at finde ud af sagens 

rette sammenhæng og forklare, hvorfor myten er opstået (www.

danmarkshistorien.dk).

Hvad er en myte?

En afklaring af betydningen af begrebet myte kan passende begynde 
med et opslag i Ordbog over det Danske Sprog, der dækker betydningen 
af begreber fra rigssproget fra 1700 til 1955, og som nu findes online på 
Ordnet.dk. Her oplyses det, at ordet kommer fra det latinske ”Mythus”, 
der igen har sin oprindelse fra græsk. I begge tilfælde referer ordet til 
overleverede fortællinger om ”(hedenske) guders liv, bedrifter osv.”

Myterne om de antikke guder og helte som fx Iliaden og Odysseen, 
der tilskrives den græske digter Homer (ca. 700 f.v.t.), er gengivet i 
digte og tekster og afbildet på utallige relieffer, vaser osv. Myternes 
handling udspiller sig i en ubestemt før-historisk periode, dvs. en tid som 
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antikkens mennesker ikke havde oplevet. Men guderne og heltene og 
historierne om dem havde afgørende betydning for værdier, beslutninger 
og handlinger i datidens samfund. Myterne udgjorde referenceramme, 
og guderne blev tillagt kræfter, der havde en vis indflydelse på – eller 
som kunne i hvert fald forudsige – menneskenes skæbne. Tænk fx på 
guden Apollon, søn af Zeus, og hans betydning for helligdommen og 
oraklet i Delfi. Om folk i antikken opfattede myterne som sande og 
virkelige – på linje med andre beretninger – er svært at vide. Men der er 
ingen tvivl om, at folk så på myterne som væsentlige og meningsskabende. 
De rummede tilværelsens tydnings- eller forklaringsmønstre – bl.a. 
ved at de fastholdt og videreførte sociale værdier og traditioner. Derved 
havde de en socialiserende funktion og betydning for udviklingen af 
en fællesskabsfølelse eller kollektiv identitet.

Umiddelbart kunne man synes, at myter som fortællinger om 
gudernes bedrifter ikke hører til i historie. Men som det fremgår af 
denne artikel, har den slags myter været en del af historieundervisningen. 

Ordbog over Det Danske Sprog har også en anden definition af en 
myte, nemlig som ”en (op)digtet fortælling, der helt eller delvis mangler 
virkelighedsgrundlag.” For historiefaget er denne definition interessant, 
idet den er åben for, at myten kan have en kerne af sandhed og dermed 
være en central dimension i tolkningen af et hændelsesforløb. At den 
type myter opstår skyldes et almenmenneskeligt behov for at søge 
forklaring, mening og sammenhæng – også i hændelser, som i sig selv 
synes uforståelige. I denne kategori hører den såkaldte Rostock-myte, 
der opstod under besættelsen som en forklaring på, at Tyskland stort set 
uden modstand kunne besætte Danmark 9. april 1940. Ifølge myten, 
der opstod, var det klart: Den danske udenrigsminister Peter Munch 
(1870-1948) og chefen for SS Heinrich Himler (1900-45) mødtes den 
17. marts 1940 i den nordtyske by Rostock. Her skulle de have aftalt, 
at Danmark skulle lade sig besætte uden kamp. Til gengæld skulle 
regeringen blive siddende og dagliglivet blive påvirket så lidt som muligt. 
Af hensyn til Danmarks internationale omdømme blev man enige 
om, at der blev ydet lidt proformamodstand. Myten blev revitaliseret 
under diskussionen af retsopgøret efter besættelsen. Forskningen har 
dokumenteret, at besættelsen af Danmark ikke var et spil, som blev 
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aftalt i Rostock. Myten er dog sejlivet og dukker ind imellem op som 
en kendsgerning – fx på tvivlsomme hjemmesider.

I relation til historie kan en konkret myte være omfattet af begge 
ordbogens to betydninger af ordet myter. 

Den franske filosof og semiotiker Roland Barthes (1915-1980) be-
skæftigede sig med myten, dens struktur og funktion. Barthes betragtede 
myter som tegn, dvs. som betydningsbærere, der refererede til mere og 
andet end det semiologiske indhold, som fremgik af ”objektsproget”, og 
som det ”røvede” indhold fra. Som eksempel på tegn nævner historikeren 
Nils Arne Sørensen (f. 1956) Dannebrog. I objektsproget – som udtryk 
og indhold – er det et ”stykke stof eller et hvidt kors med rød baggrund”. 
Men som tegn refererer det til mere og andet – altså noget ud over sig 
selv – så som Danmark, danskhed, dansk national identitet, historien osv. 
(Sørensen 2005, 12). Tidligere rummede Dannebrog for mange også en 
reference til Guds indgriben til fordel for de kristne danskere, jf. myten 
om flaget, der faldt ned fra himlen under toget til Estland i 1219. Myten 
er afbildet i en række nationalromantiske tryk og malerier, hvor et af de 
mest kendte blev udført af Christian August Lorentzen (1746-1828). 
Langt op i 1950’erne blev myten fyldigt gengivet i historiebøger til 
folkeskolen – ganske vist indledt med forbehold som ”sagnet fortæller, 
at […]”.

Et afledt eksempel på myter som tegn er danske roligans' outfit 
i forbindelse med Danmarks korte deltagelse i VM i fodbold i 2010: 
Rød-hvide farver som bemaling på vikingehjelme og tøj osv., der refererer 
til Dannebrog, men også til fx styrke, sammenhold, at more og hygge 
sig – i modsætning til de såkaldte hooligans.

Et tredje eksempel på myter som tegn er fra besættelsestidens 
Randers. Overleveringen – her en myte, der rummer en pæn grad af 
historisk troværdighed – fortæller, at Niels Ebbesen dræbte den sengelig-
gende tyske grev Gert (den såkaldte ”kullede greve”) den 1. april 1340. 
Det blev ifølge myten, der gengives i ældre historiebøger, anledningen 
til, at folket frigjorde det pantsatte land fra de tyske panthavere. Under 
besættelsen byggede en forretningsindehaver i Randers et tableau af 
drabet i sit butiksvindue. Da den tyske besættelsesmagt opdagede 
udstillingen, forlangte de den straks fjernet. 

Det er indlysende, at denne forståelse af myter og deres funktion 
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er relevant i historie. Eksempler på, hvad der betegnes som nationale 
myter, vender jeg senere tilbage til.

… og hvad er historie?

Ordet historie er flertydigt. ”You are history! ”, siger Clint Eastwood i 
sekundet før han med et velrettet skud afliver en af filmens skurke. I en 
mindre dramatisk sammenhæng svarer det til udsagnet om, at noget 
kun har historisk interesse – forstået som, at det ingen betydning har. 
Modsat kan man tale om en historisk chance eller måske påstande som 
”historien viser, at …”

I denne artikel er to betydninger af begrebet historie relevante: 
Historie forstået som fortiden eller den levede historie, og historie som 
beretningen om fortiden eller den fortalte historie. På den ene side er 
fortiden i sig selv forsvundet, men på den anden side er den overalt. 
Fortiden har efterladt sig spor, der kan være materielle i form af arte-
fakter, tekster, billeder, bygninger osv., men også ikke-materielle eller 
mentalitetsmæssige spor såsom traditioner, værdier, normer, holdninger, 
adfærdsmønstre osv., der langsomt ændrer de historiske og samfunds-
mæssige udviklingsprocesser.

Pointen er, at uanset omfanget og kvaliteten af de efterladte spor 
forbliver den levede og den fortalte historie noget forskelligt. Siden 
historie blev konstitueret som et videnskabsfag i 1800-tallet, har forskere 
diskuteret, om og i hvilken grad fortiden (den levede historie) kunne 
rekonstrueres eller ikke. Positionerne kan placeres på en skala med 
yderpunkterne historien som noget absolut og som noget relativt.

Ser man historien som noget absolut, opfattes fortiden som eksi-
sterende a priori - uforanderlig og uafhængig af historikere og andre, 
der er optaget af den. Ved nøgtern, objektiv og disciplineret brug af 
videnskabelige metoder (bl.a. kildekritikken), hvor historikerne uhildet 
bruger de efterladte spor som kilder, kan man nå frem til den sande og 
endelige beskrivelse af fortiden. 

Det andet yderpunkt – historien som noget relativt –  kan tyde-
liggøres med følgende citat: ”Historie er historikernes beretning om, 
hvad de tror, der skete i fortiden, set i lyset af deres egne fordomme og 
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synspunkter.” (Southgate 1998, 108). Man kan også udlægge citatet 
som, at historien forstået som den ”fortidige virkelighed” eller den 
levede historie i sig selv er meningsløs og intetsigende. Dens mening og 
retning skabes af de personer (fx historikerne), der på en given tid og 
et givent sted beskæftiger sig med den. Det eneste, man kan sige om 
fortiden – ja, alle tider – er, at den var – og er – kaotisk og uden mål 
og med, samt at historikeren og andre blot konstruerer en orden, dvs. 
vælger, hvad der skal være historiens retning og drivende kræfter. Dette 
valg er ikke frit, men er i høj grad defineret af den samfundsmæssige, 
sociale, politiske, kulturelle etc. kontekst, som historikeren er en del 
af, og ud fra hvis betingelser, han skaber historie. Et sådant historiesyn 
kan beskrives som socialkonstruktivistisk og er blevet udbredt i den 
periode, der af nogen karakteriseres som post- eller senmoderne. Dette 
historiesyn hører dog ikke kun de sidste årtier til. Således mente den 
tyske historiker Theodor Lessing (1872-1933), at historikerne blot læste 
en mening ind i en meningsløs fortid. Denne bestræbelse på ”at lyve 
en sandhed ind i virkeligheden” var ifølge Lessing en nødvendighed. 
Historie var nemlig på samme måde som religion en meningsskabende 
digtning i ”Livets Tjeneste”.

Ovenstående skitserer dilemmaet: Fortiden er i sig selv forsvundet. 
For at kunne beskæftige sig med den, må den først konstrueres som en 
sammenhængende og meningsskabende fortælling. Denne narrative 
proces har træk til fælles med myter. Så mange, at en entydig og klar 
distinktion mellem, hvad der kan defineres som historie – forstået som 
beretningen om fortiden, og hvad der er myter, ikke er mulig. Men med 
mindre ens historieopfattelse er ekstrem relativistisk, så alle fortællinger 
tillægges samme gyldighed, må der principielt være forskelle på historie 
og myter – i det mindste, at der har levet mennesker, og der har været 
samfund – og det er kontinuitet og forandring i disse menneskers 
samfundsmæssige liv, at historie beskæftiger sig med.

Mythistory

Ud fra et socialkonstruktivistisk historiesyn er historie en slags situeret 
viden. Den rammesættes ikke kun ud fra videnskabelige paradigmer, men 
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også af et sæt af politiske eller ideologiske principper. En konsekvens heraf 
er, hævdede amerikansk histories grand old man, William H. McNeill 
(f. 1917), i sin tiltrædelsestale som præsident for American Historical 
Association i 1985, at ”[…] relationen mellem myte og historie var 
meget tættere end de fleste professionelle historikere ville vedkende sig” 
(Bentley 2005, 51). Trods beherskelse af videnskabelige fremgangsmåder 
– herunder at undgå bias, der udspringer af historikernes subjektive 
fordomme, påvirkes hans/hendes arbejde af bagvedliggende grundmyter, 
bl.a. om forestillinger om ideelle fællesskaber og samfund. Konsekvensen 
er, at historikerne producerer, hvad McNeill betegner som mythistory. 
Således har amerikansk videnskabelig historieskrivning ifølge McNeill 
været domineret af, hvad han betegner som et WASP-koncept (White 
Anglo-Saxon Protestant) (McNeill 1986). 

At historie – udover at berette om en såkaldt fortidig virkelighed 
– på den måde også får og bliver brugt med moralsk, disciplinerende 
og opdragende hensigt er ikke noget nyt. Således ville Herodot også 
minde grækerne om historiens ”storslåede og vidunderlige handlinger”, 
der kunne fremme dyderne. Ifølge det græske idealbillede af samfundet 
var alle frie mænd lige og havde de politiske rettigheder og pligter, som 
loven, der var gældende inden for en territorialt defineret (by-) stat 
fastlagde. Denne forestilling om det ideelle samfund satte rammerne 
for historieskrivningen. Ligesom Herodot mente den engelske filosof 
Thomas Hobbes (1588-1679), at historieskrivningen havde en større 
opgave end blot at berette om fortiden, idet han var overbevist om, at 
viden om fortidens store mænd og begivenheder både kunne bruges 
som moralsk rettesnor i nutiden og til at tage de rigtige beslutninger i 
fremtiden (Southgate 1998, 31). 

Historie konstituerede sig som videnskab i en periode, hvor de 
enevældige regimer blev afløst af en form for liberalt demokratisk styre, 
og nationalstaterne blev de vigtigste fællesskaber og national identitet 
den centrale kollektive markør. Disse ændrede idealer for det gode 
samfund og rigtige liv blev referencerammen for historieskrivningen – og 
etablerede en anden form for mythistory. Det skete – og sker – bl.a. 
ved, at historikerne bruger nationalstaten som den strukturerende for 
fremstillingen – også af perioder, hvor staten ikke eksisterende. Et 
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konkret eksempel er Jørgen Jensens firebindsværk Danmarks oldtid, der 
udkom i begyndelsen af dette årtusinde. 

At strukturere historien nationalt, europæisk og som verdenshi-
storie med henblik på at skabe overblik kan umiddelbart forekomme 
fornuftigt. Men problemet med det nationale – nationen og dermed 
national identitet – er netop, at det er en konstruktion eller et forestillet 
fællesskab (Anderson 1983/2003). National identitet har kun en historik 
på et par hundrede år, hvor dette forestillede fællesskab til gengæld blev 
søgt gjort til en kollektiv identitet, der var vigtigere end og overordnet 
alle andre fællesskaber. Det nationale og nationalstaten blev betragtet 
som idealet, og historie og historiskrivningen blev brugt som middel til 
og legitimation af de nationbuilding-processer, der tog fart i Europa, men 
også i andre dele af verden (eksempelvis Kina). Dermed sneg myterne 
sig ind i historiskrivningen – også den videnskabelige.

Og historien viser jo – som McNeill påpeger – at denne myte-
påvirkede nationalhistorie, der betoner særlige nationale, etniske, reli-
giøse, racemæssige forskelle, har været brændstof til konflikter, vold, krig 
og folkemord. Den myte-inficerede nationalhistorie nøjes nemlig ikke 
kun med at have et ideelt fællesskab som grundkoncept. For at fremhæve 
og styrke det nationale opstilles trusler, mod- og fjendebilleder – et ”vi” 
og ”de andre”. Et eksempel er de antisemitiske stereotyper – eller myter, 
hvor nogle havde deres rødder tilbage til middelalderen og renæssancen, 
fx Martin Luther: Om jøderne og deres løgne, 1542, men som for alvor fik 
vind i sejlene i Europa i løbet af 1800-tallet, og som grufuldt kulminerede 
med nazisternes forsøg på at udrydde de europæiske jøder under Anden 
Verdenskrig. Men det påståede ”jødeproblem” – herunder forståelsen 
af jøderne som en særlig race, der blev set som et fremmedelement i 
de europæiske nationalstater – var noget, der optog en del historikere, 
også uden for Tyskland og før nazisterne kom til magten (Bak 2004). 

Nationale myter

I alle lande består en del af kulturarven af nationale myter – eller 
”heritage”, for igen at bruge Lowenthals uoversættelige begreb. De er 
en vigtig del af den kollektive erindring, idet de er fortællinger, der er 
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blevet opfattet som sande og har haft betydning for at skabe og udvikle 
forestillingen om et nationalt fællesskab (Adriansen 1998, 5). Nationale 
myter opstår og blomstrer især, når det forestillede fællesskab (Anderson 
1983/2003), nationen, oplever sig som truet. Som eksempel kan nævnes 
polske nationale myter, der kom til udtryk i utallige fortællinger, digte 
og kunst i perioden, hvor Polen ikke eksisterede som selvstændig stat, 
dvs. fra slutningen af 1700-tallet til 1918. Men det gjaldt også Danmark 
fra midten af 1800-tallet – og især efter 1864, hvor mange tvivlede på, 
at det stærkt decimerede rige kunne overleve som selvstændig stat. Og 
igen efter befrielsen i 1945, hvor grundfortællingen – eller myten – om 
det nationale sammenhold under besættelsen blev etableret (Bryld 1998; 
Skov 2000).

Som andre myter kan de nationale ikke stå for nærmere kildekriti-
ske analyser. Men det gør dem ikke historisk uinteressante – tværtimod. 
De har haft – og har til dels stadig – en funktion og har været brugt 
med et bestemt (politisk) sigte i en given historisk og samfundsmæssig 
kontekst. Det er således historiefagligt relevant at forsøge at afdække, 
hvordan myten er opstået, hvem der har brugt den, med hvilket sigte 
og med hvilket resultat. Man kan også sige, at den type myter er virk-
ningshistorisk interessante.

Et eksempel er Stormen på Bastillen den 14. juli 1789. I sig selv 
var det i forhold til en række opstande og oprør, der havde fundet sted 
i Paris i tidens løb, en mindre begivenhed. Men fordi den allerede året 
efter blev koblet til omvæltningerne, der begyndte i foråret 1789, blev 
den defineret som starten på Den franske Revolution – og myten var 
født. At Bastilledagen også er den franske nationaldag holder selvfølgelig 
liv i myten.

Nationale myter er sejlivede og kan revitaliseres, når der er brug 
for dem. Et eksempel er serbernes nederlag til osmannerne i slaget på 
Solsortesletten i 1389. I 1989, hvor opløsningstendenserne i Jugoslavien 
viste sig, blev historien pudset af og brugt som argumentet for, at Kosovo 
skulle forblive serbisk, fordi området var nationens vugge.

Et andet eksempel er Tibet. Ifølge de vestlige bevægelser, der 
arbejder på at løsrive Tibet fra Kina, kan man få det indtryk, at tibeta-
nerne før den kinesiske intervention i 1950’erne levede i frihed. Det er 
en myte. Hovedparten af befolkningen var fattig og undertrykt af det 
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teokratiske styre. At kineserne befriede tibetanerne, som den officielle 
kinesiske historieskrivning hævder, er også en myte.  

I Danmark blomstrede de nationale myter i 1800-tallet. Som i 
det øvrige Europa havde myterne afsæt i nationalromantikken, der også 
omfattede natur, landskab, kultur og sprog, som det fx fremgår af en 
række af tidens fædrelandssange.

H.C. Andersen (1805-75) og N.F.S. Grundtvig (1783-1872) var 
vigtige kulturelle aktører i det nationale projekt. Mens H.C. Andersen i 
sine fædrelandssange og flere eventyr talte om, at Danmark og danskerne 
skulle åbne sig mod Europa, var Grundtvig af en anden opfattelse – 
Danmark, gerne i samarbejde med Norge og Sverige, var sig selv nok. 
Efter Treårskrigen (1848-51) skrev Grundtvig i 1853 den patetiske 
Kærlighed til fædrelandet, hvor den 6. strofe er sådan:

Frygt ej for, hvad verden kalder

sin nødvendighed af stål!

Anderledes dejlig falder

ord på Himlens tungemål,

dens nødvendighed herneden

det er netop kærligheden!

Danmark behøvede ikke at forberede sig på Europas realiteter – de 
tiltagende politiske spændinger – fx ved at opruste. Det vigtigste værn var 
ifølge Grundtvig kærlighed til fædrelandet. Om det så også indebar, at 
så skulle Gud nok hjælpe med at besejre fjenden, fordi vi talte ”Himlens 
tungemål”, er nok at tolke strofen for vidt. Det var næppe Grundtvig, 
der var skyld i den fatale danske politik, der førte til nederlaget i 1864. 
Men sangen er udtryk for en almindelig opfattelse af danskhed dengang.

Efter tabet af hertugdømmerne i 1864 blev Danmark en etnisk 
homogen småstat. Dyrkelsen af det nationale blev endnu stærkere – ofte 
kædet sammen med dyrkelse af nederlagene, som fx kommer til udtryk i 
mottoet, der blev tillagt Enrico Dalgas (1828-94), stifteren af Det danske 
Hedeselskab: ”Hvad udad tabes, skal indad vindes!” At det skulle være 
Dalgas egen formulering, som det fremgår af flere historiebøger, er i 
sig selv en myte. Udsagnet stammer fra digteren H.P. Holst (1811-92), 
der i øvrigt kan have været kraftigt inspireret fra tilsvarende udsagn fra 
enten den preussiske konge Friedrich Wilhelm 3. (1770-1840) eller den 
svenske digter Esaias Tegnér (1782-1846).
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Det danske nationale projekt blev faciliteret både oppe- og nedefra. 
Kunstnere, der beskæftigede sig med identitetsskabende og -bærende na-
tionale myter, var populære og blev støttet. Et eksempel er Frederiksborg 
Slot, der efter branden i 1859 blev genopbygget, og på forslag og massive 
donationer fra Carlsbergbryggeriets ejer J.C. Jacobsen (1811-87) blev 
indrettet som et nationalhistorisk museum. Museet blev åbnet for of-
fentligheden i 1882. Gennem sine udstillinger af malerier af storladne og 
afgørende begivenheder fra Danmarkshistorien – malerier som Jacobsen 
bestilte og betalte hos tidens fremtrædende billedkunstnere – skulle 
museet medvirke til at forme og styrke en dansk national identitet.

De færreste danskere havde dengang råd til eller mulighed for at 
besøge museet. For at inddrage hele folket i nationsopbygningen blev 
der fremstillet billige reproduktioner af nationalforherligende motiver. 
En reproduktion, der hang i tusindvis af danske hjem, viste dronning 
Thyre, der får Dannevirke bygget.  At netop dette motiv blev særlig 
populært skyldtes formentligt flere forhold. Ifølge myten var Thyre jo en 
god kristen – i modsætning til sin hedenske gemal, Gorm. Hun samler 
danskerne for at modstå en trussel udefra. Og selvfølgelig ikke mindst 
Dannevirke som tegn (jf. Barthes) og myte for meget mere end blot et 
forsvarsværk. Myten om dronning Thyre, der tog initiativ til opførelsen 
af Dannevirke, har rødder tilbage til middelalderen – bl.a. findes en notits 
i Ryd Kloster årbog fra slutningen af 1200-tallet, hvor det hævdes, at 
Harald Blåtand efter sin mors (dronning Thyre) råd forstærkede Dan-
nevirke. Arkæologiske undersøgelser har dokumenteret, at den ældste del 
af Dannevirke er fra sidste del af 600-tallet. Fæstningsværket er forstærket 
flere gange, men ikke perioden, hvor Thyre var dronning. Myten om 
dronning Thyre og Dannevirke levede videre og blev revitaliseret i 
1800-tallet bl.a. af Grundtvig, den nationalliberale digter Carl Ploug 
og endda den norske digter Henrik Ibsen.

Myter i læremidler

Myten om dronningen Thyre som ophavskvinde til Dannevirke blev 
viderebragt i folkelige historiebøger og læremidlerne til historieundervis-
ningen. I Nik. M. Helms Danmarkshistorie fortalt for Børn, der udkom 
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første gang i 1911, og som var i brug i utallige udgaver og oplag frem til 
slutningen af 1950’erne, kan man i 1940-udgaven læse:

[…] Thyra byggede vor gamle Grænsevold, Danevirke; den gik fra Slien 

til Moserne omkring Aaen Trene, saa kunde Fjenderne ikke længere 

komme op gennem Sønderjylland. Da volden skulde bygges, kom 

der Folk baade fra Skaane, Sjælland, Fyn og alle Danmarks Egne, og 

Jyderne skaffede Mad til dem alle – de var jo nærmest ved Arbejdsstedet 

(Helms 1940, 24).

I læremidlets gengivelse af myten vægtes den fortalte tids nationale 
sammenhold, der med det personlige pronomen i flertal – vor gamle 
Grænsevold - også kendetegnede læserens tid. Selv om det ikke angives 
præcist, hvem fjenden var, var eleverne ikke i tvivl om, at det handlede 
om tyskerne.

Myten om Thyre var langt fra den eneste, der fandtes i læremidler 
til historieundervisningen i første halvdel af 1900-tallet. I læreplanen, 
det såkaldte Sthyrske Cirkulære, der trådte i kraft år 1900, fremgår bl.a. 
følgende af formålet for historie:

At fremelske en sund og kraftig Fantasi i Forbindelse med en varm og 

levende Følelse, særlig for vort Folk og Land, er Historieundervisningens 

Opgave. I sin Rigdom paa Eksempler, der henvende sig til Børnenes 

sædelige Værdsættelse og indvirke tilskyndende paa deres Villie, er 

Historien tillige et vigtigt sædeligt Opdragelsesmiddel. Igennem 

anskuelig og livlig Fortælling bør de historiske Personer og Begivenheder 

stilles Børnene for øje […]

Det fremgår eksplicit, at faget har to dannelsesmæssige opgaver: et 
nationalt og et moralsk. Som nævnt mente Herodot også, at historie 
kunne vække dyderne – eller hvad den tyske didaktiker Wolfgang 
Klafki (f. 1927) betegner som klassisk dannelse (Graf 2004, 48). Efter 
fagformålet i cirkulæret følger angivelser af indhold: ” […] udvalgte 
Fortællinger fra Fædrelandets Historie”.  En stor del af de foreslåede 
eksempler på fortællinger handler direkte eller indirekte om Danmarks 
forhold til Tyskland, fx Uffe hin Spage og Niels Ebbesøn. Og der skelnes 
ikke mellem myter og historie. 

Det vigtigste læremiddel i faget dengang i første halvdel af 
1900-tallet – var én bog på 150-200 sider, der dækkede hele forløbet i 
folkeskolen. Den blev typisk indledt med nogle sider om oldtiden (sten-, 
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bronze og jernalder), der med ikke alt for kritiske briller var i nogenlunde 
overensstemmelse med den tids arkæologiske viden.

Så følger – uden de er angivet som sådan – sagn og myter om 
kong Skjold, Frode Fredegod, Rolf Krake osv. Fælles for disse historisk 
tvivlsomme skikkelser er, at de angiveligt skabte ro og orden og beskyt-
tede Danmark mod fjender, der ville ”os” det ondt. Herefter er der nogle 
fortællinger om de hedenske guder, dvs. hvad der svarer til den første 
betydning som Ordbog over Det Danske Sprog (se begyndelsen af 
artiklen) giver af begrebet myter. Herefter fortælles der forholdsvis fyldigt 
om vikingetiden. Motiverne til vikingetogterne varierer i historiebøgerne. 
Her et enkelt eksempel, der i sig selv er en myte:

Henimod Aar 800 bliver der Røre hos Nordboerne. De er trætte af 

at sidde hjemme, og mange Høvdinger og Sønner af mægtige Bønder 

drager ud mod fremmede Lande paa ”Vikingetog” (Helms 1940, 21).  

I den resterende del af læremidlet er kongerækken typisk anvendt til 
at disponere stoffet. Langt de fleste konger fremstilles positivt, deres 
handlinger er – næsten alle – uselviske og motiveret af kærlighed til 
folket og landet. Befolkningen omtales ofte som et ”vi”, som dermed 
også omfatter læseren. Læremidlerne fortæller Danmarkshistorie. Det 
er sjældent, at andre stater og folk omtales, medmindre Danmark – 
dvs.”vi” – har haft konflikter med eller været i krig mod dem. Væsentlige 
elementer i en del af disse fortællinger passer rimeligt godt til ordbogens 
anden betydning af myter: fortællinger, ”der helt eller delvis mangler 
virkelighedsgrundlag”. 

Der er tale om fascinerende og forførende personbårne fortællinger. 
Men fortællingerne er entydige og lukkede. Der åbnes fx ikke op for, at 
et hændelsesforløb kan have andre grunde eller årsager – og slet ikke, at 
fortællingerne er fortolkninger, eller hvad der er kildegrundlaget. På den 
måde fik eleverne indtrykket af, at den fortalte historie var identisk med 
eller i hvert fald en direkte afspejling af den levede historie. Og eleverne 
skulle ikke digte med eller mod de nationalforherligende fortællinger, de 
blev præsenteret for. Ifølge det Sthyrske cirkulære skulle eleverne nemlig 
”[…] holdes til at gengive og genfortælle de givne Skildringer”.  At lade 
den fortalte være identisk med den levede historie kan kun betegnes 
som mytekonstruerende. 

I 1929 overtog Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre 
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regeringsmagten. De to partier var enige om, at skolens grundlag og 
læremidler trængte til en revision. Det gjaldt især det nationalistiske i 
historieundervisningen, som man gerne så afløst af en større international 
forståelse. På dette tidspunkt var der stadig tiltro til Folkenes Forbunds 
mulighed for at skabe fred og stabilitet. I 1930 nedsatte undervisnings-
ministeriet derfor en skolebogskommission, der skulle vurdere den tids 
vigtigste læremiddel: grundbogen.

Betænkningens kritik af de anvendte historiebøger var særdeles 
hård. Dels var de som nævnt for nationalistiske, dels var de fagligt 
problematiske. Kommissionen stillede tre krav til fagets grundbøger – og 
dermed til undervisningens indhold: For det første skulle eleverne lære, 
”hvad der i Vore Dage regnes for Videnskabens sikre Resultater,” dvs. ud 
med sagn- og mytestoffet! For det andet skulle indholdet struktureres 
kronologisk. Og endelig skulle eleverne lære at ”iagttage, beskrive og 
drage slutninger” ud fra historisk materiale.

Skolebogskommissionen ønskede således at nedtone fagets rolle 
som klassisk dannelsesfag, der sigtede på at styrke fædrelandskærlighed 
og moralske dyder. Ifølge kommissionens forslag til fagformål skulle 
historieundervisningen give eleverne ”[…] Indblik i vort Lands Historie 
for derigennem at vække deres historiske Interesse og give dem Kendskab 
til vort Folk og dets Livskaar gennem Tiderne. Desuden maa der gives en 
Skildring af vigtige Epoker i Verdenshistorien […]” (Betænkning 1933).

Forslaget vægtede international forståelse og ville indebære et brud 
med den nationalforherligende historieundervisning. Men Danmarkshi-
storie var fortsat det vigtigste, dvs. nationalstaten som et strukturerende 
princip, hvad McNeill som nævnt omtaler som et karakteristikum ved 
mythistory.

Men der var andre - og for samfundet mere alvorlige problemer - i 
1930’erne, så kommissionens forslag og anbefalinger blev ikke fulgt. Først 
i 1942 kom en ny læreplan. Betoningen af, at ”Historieundervisningen 
er i særlig Grad det Middel, hvorved Skolen vækker Børns Sans for Folk 
og Fædreland […]” (Undervisningsvejledning 1942) viser, at læreplanen 
mindede mere om Det Sthyr’ske end om skolebogskommissionens 
forslag til fagformål.

Heller ikke kommissionens kritik af historiebøgernes indhold fik 
nogen afgørende betydning.  Bøger, der var i udgivet i de første årtier af 
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århundredet, vedblev at udkomme i utallige oplag med deres blanding 
af myter og nationalforherligende historiefortællinger. De væsentligste 
ændringer i nye udgaver var, at de medtog de seneste års historie. Først 
med den såkaldte Blå Betænkning fra 1960 kom skolebogskommis-
sionens intentioner til udtryk i fagets formål. 

Myterne lever i undervisningen

I dag er fortællingerne om Frode Fredegod m.fl., aserguderne og andre 
nationalglorificerende myter som historisk stof ude af undervisningen. 
Men hvordan står det til med grundfortællingen om nationalstaten 
som det ideelle fællesskab, som McNeill karakteriserer som mythistory?

McNeill har gjort sig til talsmand for, at i en stadig mere globaliseret 
verden er det nødvendigt at udvikle, hvad han selv kalder en økumenisk 
(ecumenical) verdenshistorie, ”[…] med masser af plads til menneskelig 
mangfoldighed i al dens kompleksitet” (McNeill 1986, 7). McNeill har 
i sine senere bøger udfoldet, hvad han mener med økumenisk verdens-
historie. Hvis man vil følge McNeills tanke, kan det i en pædagogisk 
og didaktisk optik være en overvejelse værd at bruge Wolfgang Klafkis 
epoketypiske nøgleproblemer som et af kriterierne for udvælgelse af 
stof til historieundervisningen. Således fokuserer et nøgleproblem på 
spændingsfeltet mellem individuel lykke og mellemmenneskeligt ansvar. 
Det alene kan give indhold til flere nationalstatsoverskridende historiske 
emner/temaer. Det samme kan de tre problemkomplekser, som Peter 
Kemp udfolder – bl.a. inspireret af Klafki – i sin bog Verdensborgeren 
som pædagogisk ideal:

• Finansiel globalisering vs. demokratisk kontrol
• Kulturel/national bevidsthed vs. globalt ansvar
• Truslen mod ”bæredygtig udvikling af ressourceforbruget” 

(Kemp 2005, 20).
Det er 25 år siden, at McNeill lancerede begrebet økumenisk verdenshi-
storie – og siden har globaliseringen på godt og ondt fået stadig mere fylde 
på flere og flere områder. Men tilsyneladende er den politiske opfattelse 
af historieundervisningens form og indhold præget af traditioner. I 2006 
nedsatte undervisningsministeriet et udvalg til styrkelse af historie i 
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folkeskolen. En af udvalgets 16 anbefalinger var netop at vægte det 
globale og kulturmøder højere i faget: 

Udvalget […] mener dog, at kulturmøder, dvs. sammenhænge mellem 

nationale og globale aspekter af historien kan vægtes mere, og at også de 

yngste elever bør præsenteres for historiske begivenheder, som geografisk 

ligger fjernt fra deres egen hverdag (Rapport fra udvalget til styrkelse 

af historie i folkeskolen 2006, 10).

Rapporten fungerede som et grundlag for skrivegruppen, der udar-
bejdede udkastet til læreplanen, der nu har betegnelsen Fælles Mål 
2009. Daværende undervisningsminister Bertel Haarder (f. 1944) var 
tilsyneladende tilfreds med udkastet til fagformål. Men da det blev 
forelagt uddannelsesudvalget, fik Dansk Folkeparti tilføjet en sætning 
til i stk. 1: ”Undervisningen skal gøre eleverne fortrolige med dansk 
kultur og historie, jf. folkeskolelovens formålsbestemmelse”. Selv om der 
senere i fagformålet tales om ”andre kulturer”, blev det dermed fastslået, 
hvor stoffet hovedsageligt skulle hentes fra. Så hvad McNeill betegnede 
som mythistory lever og har det godt.

Skolebogskommissionen fra 1930’erne anbefalede som nævnt også, 
at eleverne lærte at iagttage, beskrive og drage slutninger ud fra historisk 
materiale. Selv om de seneste læreplaner har peget på, at eleverne skal 
tilegne sig kildekritiske kompetencer, og prøven i faget tager afsæt i 
kilder, er der få nyere læremidler, som inddrager det. Her adskiller 
danske læremidler til historie sig markant fra de britiske, der søger at 
styrke elevernes færdigheder i ”thinking history” ved bl.a. at inddrage 
pædagogisk bearbejdede kilder og med afsæt i problemstillinger lade 
eleverne skabe historie. Teksten i de fleste grundbøger, der er udgivet i 
de sidste par årtier, giver – principielt på samme måde som læremidlerne 
fra førte halvdel af 1900-tallet – en entydig og lukket fremstilling. Det 
er sjældent, at læremidlet præsenterer forskellige forklaringer – eller i 
det hele taget forklarer, at fremstillingen er et resultat af tolkninger 
og lærebogsforfatterens valg. De ukritiske elever må således få den 
opfattelse, at læremidlet fortæller den endegyldige sandhed om fortiden, 
dvs. at den levede og den fortalte historie er identiske. Og det er en 
mytekonstruktion, der vil noget.

Så galt går det naturligvis ikke, hvis historielæreren fra 3. klasse, 
hvor faget kommer på skemaet, lægger op til at opøve elevernes kritiske 
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sans, ved at de forholder sig til læremidlernes – herunder lærerens egen 
– fremstilling af forhold i fortiden. Det kan bl.a. ske ved at lade eleverne 
diskutere forskellige forklaringer på et hændelsesforløb og lade eleverne 
drage slutninger ud fra kilder og spor, jf. trinmål i Fælles Mål 2009. I 
udskolingen kan eleverne sammenligne fremstillingen af en markant 
begivenhed i en ældre historiebog med deres egen. Således vil tyskerne, 
modstandsbevægelsen, regeringen og andre aktører være fremstillet helt 
forskelligt i en historiebog fra 1950’erne og et nyere læremiddel i faget.

Elevernes og lærerens drøftelse af mulige forklaringer på forskellene 
kan styrke elevernes bevidsthed om forskelle på den levede og den 
fortalte historie – og konsekvenserne heraf. Bl.a. at den fortalte historie 
eller historisk viden er situeret, eller m.a.o. påvirket af fortidstolkning, 
nutidsforståelse og fremtidsforventning. At aktører, der har indflydelse 
på konstruktionen af fortællingen om fortiden kan have andre interesser 
end at gøre beretningen så underbygget som muligt, fx at fortællingen 
får et bestemt erindringspolitisk sigte og dermed karakter af myte. At 
eleverne bliver bevidste om, at mange fortællinger om fortiden befinder 
sig i en gråzone mellem myter – eller mytiske elementer – og det, der 
aktuelt anses for at være troværdig historie. 
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Myter i faget Kristendomskundskab 
– hvorfor og hvordan?

Af Preben Medom Hansen, lærer,  
pædagogisk konsulent i KK44 Skoletjenesten, Silkeborg

”at affinde sig med pluralisme er åndelig dovenskab” (Løgstrup 1987, 51) 

Dette citat er en af mine favoritter. Især nu, hvor pluralismen blomstrer 
som en økologisk grøftekant, og hvor konstruktivismen har sejret som 
metateori på næsten alle områder.

Det er K. E. Løgstrup, der i foredraget ”Skolens Formål” fremsætter 
dette statement. Her spørger Løgstrup: Hvad er overhovedet formålet 
med at holde skole? Hvad er hovedopgaven? Han starter med at slå fast, 
hvad hovedformålet i hvert fald ikke er. For det første kan det ikke være at 
give eleverne færdigheder og kundskaber, så de bliver klar til uddannelse 
og arbejdsliv. Det er vigtigt, javist, men at gøre det til hovedformålet 
vil være en misforståelse. For det andet kan hovedformålet ikke være at 
opdrage eleverne til demokrati. Demokrati er ikke andet en skikkelig 
måde at være uenige på. Så det er en nødvendig ting at lære, mener 
Løgstrup, men demokratiet kan ikke bære at blive gjort til skolens 
hovedopgave. Næ, formålet med at holde skole er tilværelsesoplysning.

Tilværelsesoplysning definerer Løgstrup som oplysning om 
tilværelsens mening og sammenhæng. Problemet er blot, at der i et 
moderne pluralistisk samfund ikke er enighed om, hvad tilværelsens 
mening og sammenhæng er. Ja, der er vel ikke engang enighed om, 
hvorvidt tilværelsen overhovedet har en mening eller en sammenhæng. 
Det ved Løgstrup godt. Men han holder fast i, at skolen skal lade 
eleverne søge efter svaret. Der skal søges og der skal diskuteres. Og vi 
skal holde fast i, at der findes en mening og en sammenhæng. For hvis 
vi accepterer pluralismen, accepterer vi også sammenhængsløsheden. 
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Og hvis vi accepterer sammenhængsløsheden accepterer vi også kom-
munikationsløsheden: Hvorfor overhovedet diskutere med hinanden, 
hvis alle svar alligevel er lige gode? (Løgstrup 1987, 51)

Skolen kan selvfølgelig ikke give eleverne svarene på spørgsmålene 
om mening og sammenhæng. Pointen er, at spørgsmålene skal stilles. 
Og eleverne skal desuden møde nogle af de mulige svar, som er givet 
os gennem vores kulturoverlevering. Løgstrup peger selv på fortællingen 
som måden at lave tilværelsesoplysning på. Hermed er vi fremme ved 
den ene halvdel af temaet for denne artikel: Hvorfor arbejde med myter 
i faget kristendomskundskab? Det korte svar på det spørgsmål er: Fordi 
det er en god måde at lave tilværelsesoplysning på – dvs. en god måde 
at arbejde med spørgsmål om tilværelsens mening og sammenhæng på.

Tilværelsesoplysning versus folkeskolens love og 
bekendtgørelser

Nu kan man jo indvende, at vi i skolen ikke er forpligtede på Løgstrups 
holdninger, men på folkeskoleloven og folkeskolens formål. Og i den 
seneste revision af formålsparagraffen blev hovedformålet netop at ”give 
eleverne kundskaber og færdigheder”. Men formålsparagraffen er jo ikke 
alene om at beskrive skolens opgave. Spredt rundt i de mange forskellige 
officielle beskrivelser og vejledninger, der omgiver folkeskolen og dens 
fag, findes der (stadig? – de er måske ikke blevet opdaget og luget ud 
endnu) mange formuleringer, der støtter den dannelsestænkning, som 
Løgstrup er fortaler for. Dette er meget tydeligt i faget kristendoms-
kundskab. Her præsenteres fagets formål sådan:

Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne 

opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning 

for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og dets forhold til andre 

(Fælles Mål 2009, 3).

Og hvad er det nu lige, der menes med ”den religiøse dimension”? Det 
forklares lidt længere nede i undervisningsvejledningen:

Præmissen for beskrivelsen af faget er, at mennesket opfattes som et 

væsen, der har behov for at kunne se en mening med tilværelsen. En 

sådan mening kan ikke gives entydigt, hvorfor mennesket i mange 
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sammenhænge er overladt til grundlæggende trosvalg som fundament 

i livet. Tilværelsens vilkårlighed, usikkerhed og skrøbelighed er på den 

ene side en stadig anfægtelse for den enkelte og udfordrer mennesket 

til at spørge selv efter en mening med det meningsløse, mens det på 

den anden side også kan forundres over glæden ved og begejstringen 

over livet, som det hver dag udfolder sig.

Det er denne spørgen ind til tilværelsens grundvilkår uden entydige 

svar, der defineres som den religiøse dimension i tilværelsen (Fælles 

Mål 2009, 19).

Så præmissen for fagbeskrivelsen er helt på linje med Løgstrups påstand: 
mennesker har brug for mening. Og den mening skal der arbejdes med, ved 
at stille spørgsmål og afprøve svar omkring ”tilværelsens grundvilkår”. 
Myter er netop fortællinger, der vil forklare tilværelsens grundvilkår, 
mening og sammenhæng. Derfor er det oplagt og naturligt at tage fat 
på myterne i kristendomsfaget.

Et andet argument er, at kristendommen i vid udstrækning bygger 
på tekster, og en væsentlig del af disse tekster har netop mytepræg. Man 
kan ikke forstå kristendommen uden at arbejde med de bibelske myter. 
Og man kan ikke arbejde kvalificeret med de bibelske myter, hvis man 
ikke også arbejder med at undersøge myters formål og særpræg. 

Altså: Man skal arbejde med myter i kristendomskundskab, fordi 
myterne beskæftiger sig med de spørgsmål om tilværelsens grundvilkår 
og de spørgsmål om mening og sammenhæng, som er kernen i faget. 
Myter er tilværelsesoplysning.

Nu er der jo mange eksempler på, at det, der i teorien virker oplagt 
og naturligt, i virkeligheden viser sig at være i den grad op af bakke. 
Så hvordan fungerer mytearbejdet rundt om i klasseværelserne?  Min 
fornemmelse er:

• Supergodt i indskolingen. 
• Begyndende problematisk i løbet af mellemtrinnet.
• Ret dårligt i overbygningen.

Indskolingen – Bare fortæl!

I indskolingen bliver der fortalt rigtig meget. Især fra Det Gamle Testa-
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mente - skabelsesmyten, syndfloden, Moses, patriarkfortællingerne og 
kongefortællingerne. Mange steder suppleres der med de nordiske myter 
og myter fra andre lande og religioner.  Når der bliver fortalt så meget, 
hænger det givetvis sammen med, at det er en undervisningsform, der - i 
hvert fald på overfladen - fungerer rigtig godt. Eleverne lytter med store 
ører, for det er simpelt hen gode og spændende fortællinger. De sætter 
oftest ikke spørgsmålstegn ved myternes sandhed. For nogle elever er 
myterne bare historier, og man spørger ikke, om en historie er sand - man 
hører bare efter. Der er også en del, der fx tager skabelsesberetningen 
for pålydende: ”Sådan blev Jorden skabt i sin tid”. Andre elever har 
måske hørt noget om Big Bang – og det snakker man så lidt om. Men 
det varer som regel ikke længe, inden eleverne hellere vil ”høre videre” 
end diskutere.

Nu bliver myter og andre fortællinger imidlertid ikke nødvendigvis 
til tilværelsesoplysning bare ved at blive fortalt. Det er nødvendigt 
at arbejde med fortællingerne. Dvs. snakke om dem, trække tråde 
til hverdagen, sammenligne, tegne, genfortælle, lave skuespil m.m. 
Aktiviteter, der alle har til formål at undersøge, hvilke ”pointer” eller 
”forklaringer” der ligger gemt i fortællingerne. Jeg siger ofte til eleverne, 
at fortællingen har en vigtig pointe. En pointe, som vi sammen skal på 
jagt efter. Denne tilgang kan måske godt blive lidt ”rebus-agtig” – hvilket 
budskab er skjult i fortællingen? Men i indskolingen må tekstarbejdet 
ikke blive for komplekst eller abstrakt – og det koster altså lidt nuancer. 
Det gælder desuden om samtidig at signalere til eleverne, at der ikke 
findes ét rigtigt svar. Der er åbent for fortolkninger. Og mangfoldigheden 
i fortolkningerne kommer hurtigt i spil, hvis man lader eleverne arbejde 
kreativt med fx dramatisering og billedfremstilling.

Endelig er det vigtigt, at jagten efter pointer og tolkninger ikke 
dræber myterne som fortællinger. Nogen gange skal man nok bare tro 
på, at gode fortællinger også virker på bedste højskoleagtig og halvmagisk 
vis. Bare ved at blive fortalt.

Selvfølgelig er der udfordringer i indskolingen, og selvfølgelig er 
der nogle undervisningsformer, der fungerer bedre end andre. Men i det 
store hele er min erfaring, at eleverne synes, at mytearbejdet er sjovt, og 
at lærerne oplever det som god undervisning. Og jeg tror også, at der 
ganske tit kommer god tilværelsesoplysning ud af det.
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Mellemtrinnet – Kan det nu også passe?

Den gode fortælling fungerer også på mellemtrinnet – og i overbygningen 
for den sags skyld. Men fra 5. og især 6. klasse begynder eleverne at stille 
spørgsmålstegn til især de bibelske myter. Og det er specielt spørgsmålet 
om, hvorvidt fortællingerne ”er sket i virkeligheden”, der kommer i 
fokus. Der sker simpelthen et sammenstød mellem myterne og elevernes 
vågnende naturvidenskabelige og historiske bevidsthed. Kombineret med 
præpubertetens trang til selvstændighed og oprør betyder det, at man 
som lærer oplever, at ens søde, nysgerrige poder pludselig stiller sig på 
bagbenene og protesterer: ”Den har vi hørt 1000 gange!”. ”Hvorfor skal 
vi høre de gamle historier? – de passer jo ikke”. ”Det kan jo ikke lade sig 
gøre!” Og mere af samme skuffe. Den selvstændige tænkning og kritiske 
bevidsthed er vågnet for alvor. Her er det så underviserens opgave at tage 
handsken op og udfordre eleverne på ny. For hvis man ikke har andet at 
sige end: ”Det kan godt være, at det ikke er sket i virkeligheden. Men derfor 
kan historierne jo være gode nok” – så kan man ikke fortænke dem i at 
miste interessen for myterne. Der er trods alt mange andre gode – og 
nye – historier, der byder sig til. Så opgaven er at fastholde, at en myte 
ikke bare er en god historie. Myten vil fortælle sandheden om, hvordan 
verden og tilværelsen er indrettet. En sandhed, der handler om noget 
andet end den naturvidenskabelige eller den historiske sandhed. For at 
dette skal give mening, må eleverne lære at skelne:

• Skelne mellem eksistentielle og kausale spørgsmål – mellem 
hvorfor og hvordan. 

• Skelne mellem et tolkende, billedrigt og fortolkningsåbent 
sprog og et beskrivende, logisk og præcist sprog – mellem 
hjertesprog og hjernesprog. 

• Skelne mellem naturvidenskabelige sandheder og sandheder, 
som kan give den livsmening, man som menneske har brug 
for. Sandheder der skal bevises – og sandheder der må tros.

At nå dertil er ingen let sag. For det kræver et overblik og en evne til 
abstrakt tænkning, som 5. og 6. klasses elever kun delvist er i besid-
delse af. Dertil kommer den naturlige præpubertære trang til oprør 
mod autoriteter. Og kristendommen (og skolelærere) opfattes faktisk 
stadigvæk ganske ofte som en slags autoritet. 
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Hvis man lykkes med projektet på mellemtrinnet, er vejen åben 
for godt mytearbejde i de store klasser. Hvis det ikke lykkes, vil myterne 
fremstå som i bedste fald kuriøse - i værste fald som ligegyldige. Så jeg 
vil argumentere for, at slaget skal slås på mellemtrinnet. Det er her 
problemet melder sig. Men der er også stadig en vis åbenhed overfor 
de mærkværdigheder, man som lærer bringer til torvs. Derfor vil jeg 
bruge resten af indlægget til at give nogle eksempler på, hvordan man på 
mellemtrinnet kan forsøge at åbne op for en differentieret myteforståelse 
og derved fastholde elevernes interesse for myterne. 

Gør-det-selv-myter

For nogle år siden lavede jeg et forløb omkring skabelsesmyter i min 
4. klasse. Som optakt fortalte jeg fire-fem forskellige skabelsesmyter – 
deriblandt den bibelske. Parallelt med dette arbejdede vi i faget natur/
teknik med Big Bang teorien og den naturvidenskabelige teori omkring, 
hvordan der kom liv på jorden. Vi blev i klassen enige om, at Big Bang 
og co. nok var de bedste bud på, hvordan verden, livet og mennesket 
var blevet til. Men hvad så med skabelsesmyterne?

Her fortalte jeg, at myterne har følgende opgaver.
1. De skal fortælle om, hvordan verden var blevet til. For da 

myterne blev til, havde man ingen naturvidenskab til at 
forklare dette. Derfor brugte man fortællinger i stedet. 

2. De skal forklare, hvorfor verden er indrettet, som den er. 
Hvorfor er mennesket opdelt i mand og kvinde? Hvorfor 
skal vi dø? Hvorfor skal vi jage dyrene og spise dem? Hvem 
har bestemt, hvordan verden skal se ud?

Vi snakkede også om, at Big Bang teorien havde bedre svar på det første 
spørgsmål, men slet ikke nogen svar på den anden gruppe af spørgsmål. 
Fordi det er hvorfor-spørgsmål og ikke hvordan-spørgsmål.

Herefter fik eleverne til opgave at digte deres egen skabelsesmyte. 
Myten skulle fortælle noget om, hvordan jorden blev til, og den skulle 
fortælle noget om, hvorfor verden er indrettet, som den er. Det kom 
der nogle meget fine, originale og sjove fortællinger ud af. Eleverne 
fangede virkelig pointen om, at myterne skulle fortælle noget om verdens 
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indretning. Det var ikke bare tilfældige beretninger - myterne havde 
en funktion. Den pointe kunne vi flere gange trække på senere i 5. og 
6. klasse. 

Men der var en tydelig tendens til, at eleverne havde lettere ved 
at digte om hvordan verden blev til, end hvorfor menneskelivet er som 
det er. Det var tydeligvis lettere – mindre abstrakt – at beskrive den 
fysiske tilblivelse af verden end tilblivelsen af livet ”grundvilkår” eller 
”mening”. Og derved kom jeg til delvist at understøtte forståelsen af 
myter og naturvidenskab som to konkurrerende forklaringer. Og det 
var jo netop den (mis)forståelse, jeg gerne ville væk fra.

Jeg synes stadig, at ideen med at eleverne selv digter myter er god. 
Det var en effektiv og sjov måde at vise myternes funktion på. Men 
næste gang skal opgaven være tydeligere rettet mod ”grundvilkårene” 
og mod ”meningen”. Fx 

”Lav en myte, der fortæller, hvorfor det onde kom ind i verden.”
”Lav en myte, der fortæller, hvorfor mennesket ikke kan lide at 

være alene” eller
”Lav en myte, der fortæller, hvordan mennesket skal behandle 

naturen og dyrene” 
Der skal være krav om, at myten skal foregå i urtiden – tidernes 

morgen – og at der skal indgå en form for skabende magt, der sætter 
tingene i scene.

To sprog

I 2009 – 200-året for Darwins fødselsdag og officielt Darwin-år - lavede 
Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester et undervisningsmateriale 
med temaet ”tro og viden”.  Udgangspunktet for materialet var, at religion 
og naturvidenskab beskæftiger sig med to forskellige typer spørgsmål – og 
derfor ikke bør være i et modsætningsforhold til hinanden. Vi forventede 
nemlig, at Darwinåret ville sætte fokus på religion/videnskab konflikten 
i almindelighed og skabelsesberetning/evolutionsteori-konflikten i 
særdeleshed. Dette kom i den grad til at holde stik. 

Selvom forholdet mellem kristendom og evolutionsteori er fredeligt 
i Danmark sammenlignet med fx USA, så oplevede vi mange gange, 
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at folk som udgangspunkt forventede, at vores projekt var et angreb på 
Darwin. Og det var ikke altid let at forklare, hvorfor vi ikke opfattede 
Bibelens skabelsesberetning og Darwins evolutionsteori som konkur-
renter. Dette hænger efter min vurdering tæt sammen med, at vi også 
i Danmark i høj grad opfatter myter bogstaveligt. Eller snarere: Vi 
forventer, at kirken opfatter myter bogstaveligt. Selv synes vi danskere 
bare, at myter er ”gode historier”. Forståelsen af myter som sproglige 
billeder, der fortæller noget væsentligt om tilværelsens grundvilkår er 
faktisk ikke så almindelig. Eleverne skal i folkeskolen gerne tilegne sig 
en differentieret forståelse af det religiøse sprog; men det er faktisk en 
forståelse, som en stor del af den voksne befolkning mangler - eller i 
hvert fald har meget svært ved at formulere sig omkring.

Vi valgte i materialet den tilgang, at religion og naturvidenskab 
er to forskellig sprog, der beskæftiger sig med to forskellige sider af 
virkeligheden. Denne pointe skulle så formidles til eleverne gennem 
forskellige aktiviteter. I en af opgaver skulle eleverne vurdere forskellige 
påstande og afgøre, om det var ”videns-påstande” eller ”tros-påstande”. Fx

• Mennesket kan ikke leve et år uden vand og mad.
• Mennesket kan ikke leve uden kærlighed.

I den forbindelse forsøgte vi også at udfordre den almindelige 
opfattelse, at videnspåstande handler om virkeligheden, hvorimod 
trospåstande handler om noget fiktivt.

Virkeligheden er alt det, man kan se. Men virkeligheden er også noget 

mere. Når man siger, ”I virkeligheden er det fordi …”, er virkeligheden 

noget, der er skjult i den synlige virkelighed. Hvis man siger, ”Hun 

lader, som om hun er glad, men i virkeligheden er hun ked af det”, så 

er det, der ikke kan ses (at pigen er ked af det) virkeligt, selvom det 

ikke kan ses (Landsnetværket: Stykker af himlen, 14).

Her forfølges den pointe, at fordi noget er usynligt og dermed ikke 
målbart, så betyder det ikke, at det ikke er virkeligt. 

En anden vinkel, vi forsøgte os med, var, at beskrive Bi-
belens fortællinger som billedfortællinger. De ting i tilværelsen, 
der er vigtige, men usynlige, kan man ofte bedst beskrive med 
billeder. Derfor findes der fx mange billeder i Bibelen. Ele-
verne skulle herefter analysere nogle forskellige sprogbilleder. 
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• Jeg er verdens lys
• Jeg er livets brød
• Jeg er vintræet, I er grenene
• Jeg er den gode hyrde
• Jeg er den, jeg er

Det er selvfølgelig ikke myter, der er tale om her. Men de korte 
ordbilleder og myterne har det til fælles, at de ikke skal forstås bogsta-
veligt, men som billeder. Og for at tolke et billede skal man både bruge 
sin viden og sin fantasi. 

Nordiske myter

Af og til kan det være en øjenåbner at arbejde med myter fra andre 
religioner. Andre kulturers myter er ”nye og friske” for eleverne, og bliver 
ikke som de bibelske myter opfattet som nogen, man måske helst skal 
være i opposition til. Derved kan man lettere få fokus på, at alle myter 
forsøger at fortælle om tilværelsens grundvilkår.

I forbindelse med DR-julekalenderen Pagten blev der lavet et 
undervisningsmateriale til mellemtrinnet om Grundtvig. Et af temaerne 
handlede om de nordiske myter (og om Grundtvigs forhold til myterne).

For at understrege, at myter er billedfortællinger, og for at tage 
hensyn til de mere billed- end ordstærke elever, fik vi en tegner til at 
tolke skabelses- og ragnarokmyterne (næste side).

Tegningerne blev brugt i flere sammenhænge, bl.a. i forbindelse 
med den indledende opgave, hvor eleverne skulle finde myternes nøg-
lemotiver. Opgaven lød således: 

Nu har du læst de gamle vikingers skabelsesmyte og deres Ragnarok-

myte. Selvfølgelig kan man bare læse myterne som gode historier. Men 

for nordboerne var myterne meget mere end det. Det var igennem 

myterne, at nordboerne forstod sig selv og deres verden. For dem 

gav myterne nemlig svar på mange vigtige spørgsmål. For eksempel 

på, hvordan verden var blevet til, og på, hvorfor deres verden var så 

usikker og farefuld. 
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Den nordiske skabelsesmyte.  Tegning: Jørgen Bech Pedersen

Når vi i dag skal forsøge at finde ud af, hvad myterne betød, og hvilke 

spørgsmål, de kunne give svar på, er det nyttigt med noget ”værktøj”, 

der kan hjælpe med at ”lukke myten op”.  Det værktøj, vi skal bruge 

til myter om skabelse og undergang, hedder nøglemotiver. De vigtigste 

nøglemotiver er:

• orden – kaos

• kamp - fred

• guder – jætter

• verden - intet 
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• skabelse – tilintetgørelse

• liv – død

• varme – kulde

• lys – mørke

Nøglemotiverne fortæller os noget om, hvordan verden er indrettet. Her 

kan vi lære, hvilke betingelser og vilkår, som vi mennesker må indrette 

os efter.  Nøglemotiverne optræder ofte som modsætninger – to kræfter 

eller principper, der kæmper mod hinanden.

Hav teksten og tegningen til skabelsesmyten liggende foran dig. Du 

skal nu finde frem til, hvilke af nøglemotiverne fra listen, der optræder 

i myten. 

Spørg dig selv: Er der noget i myten, der handler om ”orden og kaos” 

(se forklaring på ordene i minilex). Herefter skriver du ”orden” eller 

”kaos” eller ”orden og kaos” ind på din tegning, ud for de situationer, 

hvor du synes, det passer.

Sådan gør du med alle nøglemotiverne. (Det er dog ikke sikkert, at alle 

nøglemotiverne optræder i myten.)

De ord, du nu har til at stå på din tegning, fortæller noget om mytens 

dybere indhold. Overvej følgende for hvert ord:

Hvilke erfaringer havde vikingerne mon med det ord? Hvad betød 

det for dem?

Hvilke erfaringer har vi med det ord i dag? Hvad betyder det for os?

(Fra: Folkekirkens skoletjenester Jagten på Grundtvig. Mytologitema, 

opgave 1)

Målet med denne opgave er at give eleverne en måde at angribe en myte 
på, når målet er at finde mytens ”dybere indhold”. Fordelen ved at starte 
med at finde de relevante nøglemotiver er, at man ikke skal præstere 
en sammenhængende tolkning af myten, men blot give bud på, hvilke 
kræfter, temaer og modsætninger, der er på spil i myten. Herved lader 
man eleverne beholde initiativet, hvilket kan være svært, hvis man starter 
med at efterspørge en egentlig tolkning. 

Det er også oplagt at gå ind i, hvordan skabelsesmyten fortæller om 
nordboernes livsvilkår. Fx at mytens beskrivelse af livet som en kamp 
mellem gudernes orden og jætternes kaoskræfter er et godt billede på 
nordboernes usikre tilværelse, hvor landsbyens og familiens tryghed 
altid er truet af misvækst, overfald, sygdom m.m. I begge myter spiller 
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kulde-varme temaet en vigtig rolle. Her er der ligeledes mange tråde at 
trække til vikingernes dagligdag. 

De sidste spørgsmål - Hvilke erfaringer har vi med det ord i dag? 
Hvad betyder det for os? - åbner nyt tema: Hvordan kan gamle myter 
fortælle noget meningsfuldt om den moderne tilværelse? Her er nøgle-
motiverne også et godt udgangspunkt, fordi de ikke er situations- eller 
tidsbundne, men netop handler om livets grundlæggende kræfter og 
modsætninger. Næste udfordring er så at lave en forbindelse til vores 
konkrete virkelighed.

Mytedefinitioner? 

Der kan være noget ”fluffy” og sæbeagtigt ved mytearbejdet. Alt det 
med billedsprog, tolkninger og at tingene ikke betyder det, der står, kan 
nogen gange få eleverne til at stå af. Især drengene kan irriteres over 
ikke at kunne få ”klar besked”. Kan man da ikke bare en gang for alle 
få at vide, hvad en myte er og kan?   

Så kan man jo forsøge sig med at lave en definition. Der er flere 
undervisningsmaterialer, der har definitioner eller ”faktaboxe”, der 
forsøger at beskrive mytens særpræg og funktion. Her et eksempel fra 
en helt ny udgivelse:

Myter: Inden for alle religioner findes der myter. Myterne giver svar på 

det, som mennesker ikke selv kan svare på, men tit gerne vil vide noget 

om: Hvorfor findes verden? Hvad er meningen med alting? Hvorfor skal 

man dø? Hvorfor findes der ondskab? Myterne påstår, at de fortæller 

sandheden om tingene. Det kan ikke bevises, at det er sandheden. Det 

er et spørgsmål om tro (Madsen 2010, 130).

I stedet for en almen definition – der let bliver for abstrakt for mel-
lemtrinselever – tager forklaringen afsæt i nogle eksempler på ”de store 
spørgsmål om livets grundvilkår”.  Det virker fornuftigt. Men som 
andre definitioner giver den bedst mening, hvis man i forvejen har et 
erfaringsgrundlag at tænke definitionen i forhold til. Der findes nok 
ingen ”genveje” til at forstå, hvad myter er og kan. Til gengæld er der en 
masse spændende og vidt forskellige måder at arbejde med mytestoffet på. 

Det helt store hit ved myterne er, at de som fortællinger ofte er 
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helt uovertrufne: originale, ucensurerede, surrealistiske og billedrige. 
Og det er ikke det værste udgangspunkt at lave undervisning ud fra.
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