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Overtroisk handling Varsel (betydning) Evt. ophævelse

Ødelægge spejl 7 års ulykke
Kaste salt over
venstre skulder

Finde en firkløver Held  

   

   

   

   

Før læsning

  

 

Overtroen, eller søgen på forklaringer, har altid eksisteret, og især i middelalderen og
frem, hvor mundtlige fortællinger blev overleveret fra by til by gennem en
troubadour, hvor fortællingerne gik fra at blive lokale til mere nationale og ensartede
myter. 

Lav et skema over overtroiske handlinger, du kender til eller måske endda selv
udfører. Har handlingen et positivt eller negativt varsel, og hvis det er negativt,
hvilken handling kan man så gøre for at ophæve det onde varsel?
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Har du en overtroisk handling eller fast vane, du gør, eller kender du nogen, der
gør det?

Hvilke handlinger gør du?

Hvorfor tror du, der stadig er overtroiske handlinger blandt os?

Hvilke mytologiske væsner kender I til, og hvad var deres funktion?

Hvorfor, tror I, at mange af de mytologiske væsner havde onde hensigter?

Hvilke fortællinger kender I om de enkelte væsner?

Mytologiske eller magiske væsner er stadig populære i dag i både film og bøger,
for eksempel inddrager Harry Potter bøgerne meget folketro. Hvilke nyere
fortællinger kender I, hvor overtro og mytologiske væsner er med?

Hvorfor er mytologiske mennesker og overtro stadig fascinerende?

I middelalderen og op gennem tiden troede man også på magiske væsner, som det var
vigtigt at holde sig gode venner med, ellers ville de straffe menneskene. Bl.a. var det
vigtigt at give gårdnissen grød, 
ellers ville han sørge for, at koens mælk blev sur, eller høsten slog fejl.
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Det kan ikke afgøres, hvor meget af fortællingernes sagnverden, fortidens mennesker
har troet på, var virkelig. Mens mange mennesker har været overbevist om
forskellige væseners eksistens, har andre nok været mere skeptiske eller ligefrem
afvisende. I dag er det begrænset hvor mange, der tror på eksistensen af varulve,
bjergfolk og ellepiger. Men hvad med ånder og engle? Er det muligt at få kontakt
med afdøde, og lever der mystiske væsener ude i rummet? Også i dag er der forskel
på, hvad mennesker tror på. Hvor folketroen tidligere først og fremmest blev
overleveret gennem mundtlig fortælling, bliver den i dag også spredt via internettet,
podcasts, film, bøger og meget mere.

Folketroen tilbyder forskellige, alternative måder at forklare hændelser på. Mødet
med alternative forklaringsmodeller kan anspore os til at sætte spørgsmålstegn ved de
verdensanskuelser, der hersker i samtiden. Mon fremtidens generationer vil kigge
tilbage på vores – til den tid forældede – antagelser og forklaringer og undre sig,
fordi de har fået ny viden, vi ikke har i dag?

Det kan være en stærk og vigtig oplevelse i sig selv, når man møder noget, der
opfattes overnaturligt. Men ofte får oplevelsen først rigtig mening, når den
efterfølgende fortolkes. Det sker også, når de usædvanlige oplevelser genfortælles til
andre. Vi beskriver og forklarer hændelserne, og tilhørerne kan hjælpe til med at
tolke det skete. Det sker i samklang med vores verdensbillede og de måder, man
plejer at forklare lignende fænomener i det fællesskab, vi er en del af.

F R A  A N T O L O G I E N  N O G E T  E R  P Å  V E J

Uddrag fra introduktionen skrevet af
Lene Vinther Andersen
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Når man læser de gamle sagn, fremtræder en hel parallelverden befolket af
overnaturlige væsener. Ude i bakkerne boede bjergfolkene, og bønderne måtte være
omhyggelige for ikke at pløje for tæt på deres høje, for så kom bjergmændene og
hævnede sig; fx ved at kaste sygdom over bøndernes husdyr. I menneskenes gårde
boede nisserne, og i skovene levede ellefolkene. Mændene skulle passe på ikke at
lade sig forføre at de smukke ellepiger med hule rygge. I havet boede havfruer, der
både kunne redde søfolk fra at drukne, men også lokke dem i druknedøden. Der var
også væsener, der sommetider kunne tage form som dyr, fx varulve og marer. Der var
gengangere og spøgelser – og mange, mange andre forunderlige skikkelser, som
mennesker har berettet om gennem generationer.

I alle tider og kulturer har mennesker søgt at forklare dagligdagens umiddelbart
uforståelige oplevelser. Vi kan hente forklaringer i religioner og i naturvidenskaben,
men vi kan også forsøge at forklare det uforklarlige ud fra mere uofficielle, folkelige
forestillinger. Folketroen udgør ikke én sammenhængende helhed, men består af
mange forskellige – og ofte indbyrdes modstridende – forestillinger om overnaturlige
væsener, kræfter, ritualer og sammenhænge. Der opstår løbende nye fortællinger,
mens andre går over i glemslen, når der ikke længere er nogen, der oplever dem som
relevante at genfortælle. Mange af de gamle sagn, som engang blev fortalt mundtligt
videre fra generation til generation, er heldigvis blevet skrevet ned, så vi kan få
kendskab til dem i dag. De overnaturlige væsener i de gamle beretninger var ofte
knyttet til naturen – skovene, vandet, bakkerne osv. Før i tiden boede de fleste
mennesker på landet, og de var tættere på naturen og direkte afhængig af den, når de
skulle skaffe mad, tøj mm. De tolkede lyde og bevægelser og forsøgte at tyde
naturens tegn.
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L Æ S  N O V E L L E N

Ormegården

 

Hvad fejler Mikkel, og hvordan ser hans fremtid ud

Hvad betyder det, når han siger ”Midgårdsormen-size-monsteruretfærdigt”?

Find minimum fem eksempler i teksten, der beskriver, hvordan Mikkel har det.

Find minimum fem eksempler i teksten, der beskriver, hvordan Mikkels mor og
far har det.

Mikkels familie er flyttet til et nyt hus – Hvorfor?

Hvem er Pil og Lucifer, og hvorfor får Mikkel hurtigt et særligt bånd til dem?

Mikkel bliver først sur, da Pil nævner Hultræets evne. Hvorfor gør han det?

Tror du, Mikkel tror på, han kan blive helbredt?

Alt ændrer sig for Mikkel, efter natten, hvor han gik gennem hultræet. Find
eksempler i teksten, der viser, hans humør og livsglæde er ændret.

Er slutningen af novellen, som du havde forventet? Uddyb dit svar.

Kan man tale om, at slutningen er morens eller måske Pils skyld?

Der findes flere folketro-elementer end hultræet i novellen – Hvilke?
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V U R D E R I N G

 

Hvorfor hedder novellen Ormegården?

Hvordan synes du ordet ”ormegården” fungerer som sprogligt virkemiddel for
Mikkels sygdomsforløb?

Hvordan synes du, Mikkels forældre opfører sig?

Hvad lagde du mest mærke til i fortællingen?

Find et afsnit, du synes er særligt godt. Øv dig i at læse det højt. Læs det højt for
din sidemakker eller i smågrupper. Hvorfor valgte du netop det stykke?

Hvad er din samlede vurdering af novellen?
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P E R S P E K T I V E R I N G

 

Kender du andre typer tekster, hvor sygdom er blevet helbredt med alternativ
behandling?

Læs myten fra den nordiske mytologi om Asken Yggdrasil og livets træ – hvilke
ligheder er der til hultræsmyten?

Læs beretningen af Læge J. P. Rasmussen fra 1930 på
https://nyhedsblog.com/kludetret-i-ganneskov/
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R E S U M É

Tunnelbook

 

En tunnelbog er en kreativ måde at samle de vigtigste elementer fra fortællingen på i
skrift og billeder. Du skal finde billeder, der, for dig, opsummerer tekstens
væsentligste handlingsforløb. Benyt evt. de rettighedsfrie sider https://unsplash.com
eller https://pixabay.com til at finde billeder, eller kig i diverse magasiner. Find en
æske i skoæske-størrelse. Sæt billederne i lag, hvor du først limer et billede på
bagsiden, derefter sætter billeder et par centimeter længere frem i æsken osv., så du
opnår en 3D effekt. På selve æskens kant, skal du tilføje en ramme og sætte citater
fra novellen fast, evt. i talebobler, der passer til tekstens indhold. Tunnelbook resumé
kan benyttes til alle novellerne i antologien.

Krav til Ormegårdens tunnelbook resumé

- Find minimum seks billeder, der passer til fortællingen
- Find minimum tre citater, der har gjort særligt indtryk. Du kan evt. vælge at skrive
citaterne i talebobler, der passer til indholdet.
Lav din Tunnelbook. Forklar efterfølgende i mindre grupper eller i plenum, hvorfor
du har valgt de billeder og citater, du har, og hvordan de passer til Ormegården. 
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Kludetræ

Ifølge https://historiskatlas.dk findes der i Danmark ca. 50 hultræer eller
kludetræer, som de også kaldes. Det er et træ, hvor to store grene er vokset
sammen på en sådan måde, at der er dannet et hul mellem grenene. Sagn fra
middelalderen beretter om hultræets helbredende virkning to gange årligt,
på Valborg aften d. 30. april og på Sct. Hans aften d. 23. juni. Fortællingen
lyder, at ved alvorlig sygdom, skal den syge person gå nøgen gennem hullet
i træet, for derved at blive genfødt som et rask menneske. 
Derudover er der to krav; den syge skal tro på træets kraft og efterfølgende
ofre et stykke tøj, der skal sættes fast på træet, heraf også navnet kludetræ. 
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Hvad dækker ordsproget over?

Er der noget sandhed i udsagnet?

Kom med eksempler, hvor troen på noget eller nogen, har været med til at ændre
udfaldet af en situation

Hvilke former for alternative behandlingsmetoder kender I?

Har I selv prøvet nogen form for alternativ behandling?

Er det i orden at tilbyde uhelbredelige syge mennesker alternativ behandling?
Argumenter for og imod

Hvordan kan fortællingen Ormegården være relevant i dag?

Tro kan flytte bjerge

Kender I det gamle ordsprog: Tro kan flytte bjerge?
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L Æ S  N O V E L L E N

Lilli-Rose

 

Hvilke handlinger er det konkret Lilli-Rose gør, der får Sigge til at tvivle på, hun
er hans søster? (nævn minimum tre)

Hvordan vil Sigge bevise, Lilli-Rose er adopteret?

Hvorfor ser Sigges forældre ikke det samme som Sigge, men giver i stedet ham
skylden?

Hvad sker der til sidst på klinten i skoven?

Hvordan reagerer Sigge til sidst?

Hvordan, og hvorfor reagerer forældrene, som de gør til sidst?

Hvilke tematikker, synes du, er tekstens omdrejningspunkt og hvorfor?

Hvilke problemstillinger er der i teksten?

Teksten tager udgangspunkt i mytefortællingen om Skiftinger. Undersøg hvilke
autentiske beretninger, der ligger fra folk om deres oplevelser med skiftninger.
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V U R D E R I N G

 

Hvad mener du om teksten?

Hvad synes du om de problemstillinger tekstens tema afslører?

Kan du genkende noget fra novellen i dit eget liv?

Var der noget du specielt godt kunne lide ved fortællingen?

Var der noget du ikke kunne lide ved fortællingen?

Hvordan kan teksten være relevant i dag?
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P E R S P E K T I V E R I N G

 

Kender du andre tekster, der har samme tematikker og problemstillinger som
Lilli-Rose?

Hvordan kan Lilli-Rose perspektiveres til én eller flere af følgende tekster: 

Skifting af Teddy Vork fra 2021 i novellesamlingen Noget er på vej

Skiftingen af Selma Lagerlöf fra 1915

Den grimme ælling af H.C. Andersen fra 1843

Den barmhjertige samaritaner fra Lukasevangeliet, kap. 10
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Sæt Sigge ind som subjektet og løs resten af aktantmodellen med din viden fra
teksten
Sæt forældrene som subjektet
Sæt Lille-Rose som subjektet
Hvordan er der forskel på tekstens handling og slutning, alt efter hvilken person,
I sætter som subjekt?

Man kan benytte aktantmodellen for at få styr på aktanternes (personernes)
relationer til hinanden, og om de i løbet af teksten får opfyldt deres mål. I skal følge
tallene i modellen.

1: subjektet er den person fra teksten, I vælger at skygge
2: objektet er den ting, som 1 ønsker at opnå
3: er den/det, der hjælper 1 med at opnå 2
4: er den/det, der er modstander af, at 1 opnår 2
5: er den/det, der giver 2 til 1
6: er den/det, der modtager 2

Hvis subjektet og modtager (1 og 6) er den samme, vil man kunne argumentere for, at
slutningen er harmonisk, ikke at forveksle med lykkelig.

P E R S O N E R N E S  I N D B Y R D E S  F O R H O L D
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Skiftninger

Myten om skiftinger, eller forbyttede børn, var i middelalderen og helt frem
til 1800-tallet en udbredt forklaring på, hvorfor nogle børn så og opførte sig
markant anderledes end andre børn. Man var overbevist om, at det var
trolden, der havde byttet sin grimme troldeunge ud med et smukt
menneskebarn. Desværre troede nogle også, at hvis man piskede skiftingen
til blods, ville dens troldemor komme og redde den og efterlade
menneskebarnet hos sine rigtige forældre. I dag ved vi, at de børn, man
dengang troede var skiftinger, var børn født med et handicap.

Folkemindesamleren Evald Tang Kristensen samlede i slutningen af 1800-
tallet mange mundtlige fortællinger, og inde på onlinesamlingen
www.heimskringla.no kan I læse flere fortællinger fra folk, der troede,
deres barn var blevet forbyttet. 

17

http://www.heimskringla.no/


A L T  D E T  V I  D E L E R . . . O P G A V E N

 

Hvilken del gjorde størst indtryk på jer?
Hvad er hensigten med kampagnen?
Virker kampagnen efter hensigten?

Jeg har spist morgenmad i dag
Jeg har et kæledyr
Jeg går til en fritidsaktivitet
Jeg kan bedre lide hunde end katte
Mine forældre er skilt
Jeg har prøvet at føle mig udenfor
Jeg synes, novellen om Lilli-Rose var god
Jeg har prøvet at sige undskyld
Jeg har nogle gange sagt noget grimt til en anden person
Jeg har prøvet at holde andre udenfor 
Find evt. selv på flere

I kender måske kampagnen fra TV2: Alt det vi deler…, der har til formål at vise, at
selvom vi alle sammen ser forskellige ud, har forskellige jobs, liv og værdier, er der
alligevel en masse, der forbinder os.

Se kampagnen på YouTube.

I skal nu stille jer i en rundkreds i klassen. Jeres lærer vil læse nogle udsagn op, og
hvis I kan sige ja til udsagnet, skal I stille jer i midten. I går igen tilbage til jeres
plads, og læreren vil læse næste udsagn.
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Hvordan var det at lave øvelsen?

Var der udsagn, der var ubehagelige?

Hvorfor, tror I, der findes fordomme og forskelsbehandling?

Har I oplevet episoder, hvor nogen er blevet holdt udenfor, af den simple grund,
at de så anderledes ud? Hvad gjorde I under episoden?

Hvilken rolle spiller SoMe i behandlingen af andre mennesker?

Hvordan kan fortællingen om Lilli-Rose og skiftinger være relevant i dag?

Samtal i små grupper om følgende, saml op i plenum til sidst
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F R A  T E K S T  T I L  F I L M

Afsluttende opgaver

 

Hvilken genre vil filmen være?

Billede eller illustration skal passe til novellen – måske er der en særlig scene, du
vil fremhæve,  eller er der mere fokus på tematikken?
Typografi på titlen, her spiler genren ofte en stor rolle, da der er forskel på gys,
splatter eller drama
Skal der være en undertitel, der ”sælger” filmen, evt. et slogan eller citat fra
teksten?
Farvevalg af både billede og tekst
Det samlede udtryk af plakaten skal passe til filmgenren

Du skal forestille dig, at novellen du har læst, skal remedieres til film.

Du skal nu producere filmplakaten, som skal være med til at gøre filmen til en
”bestseller”.                               
Vær opmærksom på følgende, når du skaber den flotteste filmplakat:

Hæng plakaterne op i klasserummet, evt. med en kort mundtlig præsentation af jeres
produkt.
Onlineprogrammet Canva er velegnet til at lave plakater i, men brug det program du
synes er bedst for dig.
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S K I F T  S Y N S V I N K E L

 

Mange af novellerne i antologien Noget er på vej er skrevet i jeg-fortæller, hvilket
betyder, at fortællingen kun opleves fra jegets synsvinkel.

Du skal finde et kort tekststykke på 10-15 linjer fra enten ”Ormegården” eller ”Lilli-
Rose” eller en anden novelle fra antologien, hvor jeget er sammen med én eller flere
personer. Der må gerne være dialog, men det er ikke et krav.

Du skal derefter omskrive scenen, således, at det er samme handlingsforløb, men set
fra en anden persons synsvinkel end jegets. Hvordan oplever f.eks. moderen eller
faderen scenen ved spisebordet, hvor Sigge fortæller om sine forestillinger om Lilli-
Rose? Eller hvordan har Mikkels mor det i virkeligheden, når Mikkel oplever hun
smiler i det nye hus?

Det vigtige i dit synsvinkel-skift er, at din tekst forbliver troværdig i forhold til den
samlede fortællings indhold.
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Dette undervisningsmateriale er blevet udarbejdet af
Kia Lundsgaard. Kia har siden 2002 arbejdet som
dansklærer. Hun har en pædagogisk diplomuddannelse
som danskvejleder, og er i dag faglig leder og
underviser på Holmegaard Heldagsskole ved Næstved.
Hendes store interesse for danskfagets mange facetter
og litterære muligheder skinner igennem i de
undervisningsmaterialer, Kia udgiver, hvor kreativitet,
tekstforankring og fortolkningsmuligheder vejer tungt,
alt sammen til gavn for eleverne, der skal opleve,
hvordan fortællinger kan være med til at give dem en
større forståelse for eget og andres liv både før og nu.
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