
 

”Skabeloner” til øvrige kapitler i audioguiden 

 

1: Titel: Den anden side 

 

I hitserien Stranger Things følger vi en gruppe af videnskabsnørdede præteens er på jagt efter 

deres gode ven, som er blevet fanget i en alternativ, dyster dimension. 

 

Ideen om at der er en ‘anden side’, andre dimensioner end den vi erfarer i hverdagen, er en, som 

vi kender fra mange sammenhænge og forskellige kulturer - og som vi ser beskrevet i utallige 

bøger, film og tv-programmer. Vi kender nok først og fremmest ideen som en ‘åndelig verden’, 

som man kan komme i forbindelse med på forskellige måder: via menneskelige medier, via 

transcendens eller via et spil med et glas på et bræt. 

 

Dette kapitel tager lytteren med ud i en lille rejse, hvor vi opholder os lige på kanten af ‘den 

anden side’ - hele tiden med en fod i det fiktive og i det ‘virkelige’. 

 

Fysisk i rummet:  

 

Post 1: En anden dimension det samme sted. Lytteren placeres et sted med udsyn. I 

Hovedbiblioteket ville det f.eks. være udkig til centralsalen. Her opfordres man i gyseragtigt 

lydunivers til at forestille sig andre dimensioner på det samme sted. Det gør man med klip fra 

diverse film og serier, f.eks. Stranger Things, Twin Peaks, Den sjette sans. 

 

Post 2: Spøgelset på slottet. Skønlitterær afdeling - der laves en lille montage af citater fra ældre, 

gotiske spøgelsesromaner, koblet med folkemindefortællinger om spøgelser. Imens inviteres 

lytteren til at finde nogle af bøgerne frem. En eller flere af bøgerne er hule og gemmer på ‘ægte’ 

fotografier af spøgelser, f.eks. Dette fra 1936 af den brune dame Raynham Hall, fotograferet af 

Country Life Magazine. Klassikere, gotiske spøgelsesfortællinger: Henry James ‘The turn of the 

screw’, Edgar Allen Poe ‘The fall of the house Usher’. Spøgelsesgården i Store Magleby. 

 

Post 3: Transcendens, Erwin Neutztsky-Wulff. Lytteren bliver placeret et sted (f.eks. som 

indhakket i den indledende fortælling), hvor der er en lampe, som vedkommende bliver bedt om 

at slukke. Så er der mørkt og vi hører om Neutzsky-Wulffs ideer om det overnaturlige - bl.a. 

pointen med, hvordan vi i dagligdagen holder ånder på afstand, bl.a. ved at tænde lyset og tænde 

for stereoanlægget. Men hvis vi slukker og lytter, kan vi måske opleve noget? Neutzsky-Wulffs 

ideer skitseres kort - grundpointe er, at vi altid ser verden gennem sprog og modeller. Det, der 

bevæger uden om det kausale og det genkendelige, kalder vi magisk.  Herunder hvordan man 

kan indgå i kontakt med en anden verden - hvilke forudsætninger, det kræver (sprog og viden om 

myter) og indstillinger. 



 

Fokus:  

 

Kapitlet skal opholde sig ved ideen om, at der er ‘en anden side’ af den virkelighed vi kender og 

den transcendens, der kan overskride vores egen oplevede verden. Vi starter ved 

populærkulturens gys i forestillingsverdener, går videre ud i skønlitteraturen, og ender i det ikke-

fiktive - i Neutzsky-Wulffs idé om transcendens: skolen omkring danske Neutzsky-Wulff. 

 

Gæster:  

 

● Chresteria Neutzsky-Wulff om transcendens - om at tale med ‘en anden side’ i 

mytesprog. 

● Kristian Leth 

 

Litteratur 

 

● Erwin Neutzsky-Wulff: ‘Den overnaturlige verden’ 

● Erwin-Neutzsky-Wulff: ‘Okkultisme’ 

● Kristian Leth og Eske Willerslev: ‘Historien om det hele’ 

● Henry James ‘The turn of the screw’ 

● Edgar Allen Poe ‘The fall of the house Usher’ 

● Pablo Llambias ‘Rasende’ 

● Olga Ravns ‘Celestine’ 

 

2: Titel: Heksen 

Heksens historie hænger uløseligt sammen med litteraturen. Forestillingen om heksens okkulte 

kræfter og adfærd er blevet udbredt og skabt gennem bøger. Hvor hekse i gamle dage var lig med 

ondskab, er hun i dag vendt tilbage som en outsider-figur med et rebelsk potentiale. På den måde 

hænger heksens historie også uløseligt sammen med kvindens. Forestillingen om kvinden som en 

kilde til det guddommelige går også langt tilbage, men det er især i esoteriske sammenhænge, at 

kvinden er blevet dyrket som et spirituelt objekt.  

Heksen var det juridiske anliggende i Heksehammeren fra 1486, som var en central tekst for 

hekseforfølgelsen, der fandt sted over hele Europa, og William Shakespeare frembragte nogle af 

de kendteste hekse i stykket MacBeth fra 1606. Shakespeares Tre Søstre er muligvis inspireret af 

Vølven, der bl.a. er kendt fra Njals Saga.  

Ordet Vølve kom i Middelalderen med overgangen til Kristendommen til at betyde heks. Men 

man kan spore hekseskikkelsen helt tilbage til antikken, hvor heksen Circe optræder i Homers 



Odysseen. For nylig har heksen vakt fornyet interesse. Den er blevet fremhævet som en rebelsk 

figur, der har dannet et feministisk alternativ til en mandsdomineret verden.  

Den danske forfatter Olga Ravn har oprettet en hekseskole, hvor det netop er heksens oprørske 

potentiale, som er i fokus. Og så har heksetroen fået vind i sejlene, hvor særligt en retning kaldet 

wicca er blevet populær. En grundregel inden for wicca er, at man må gøre, hvad man vil så 

længe, det ikke skader andre.   

Opbygning: 

Kapitlet er kronologisk bygget op. Der er tre poster. Den første post handler om den tid, hvor 

forestillingen om heksen dominerede. Den næste post handler om, hvordan eftertiden har 

forholdt sig til de faktiske hekseforfølgelser. Den tredje post handler om heksefiguren i dag. 

Første post er et bord, en slags pult. På pulten er der forskellige bøger (Heksehammeren, 

Macbeth, Njals Saga, måske andre). Der er også en skuffe med postkort af kendte malerier med 

heksemotiver (bl.a. Goyas Heksesabbat).  

Det første, lytteren hører, er et citat fra Heksehammeren (mangler!) (hvis ikke, der er en bro fra 

det sidste kapitel - evt. om kvinden som spirituelt objekt i esoteriske sammenhænge) efterfulgt af 

kort præsentation af Heksehammeren. 

Lytteren bliver bedt om at åbne skuffen og tage postkortene op. Fortælleren forklarer, hvad 

lytteren ser - ondskaben, de omvendte normer, modbilledet. 

Et kort faktaoprids af hekseforfølgelsen  

Forklaring af, hvordan ordet Vølve illustrerer, at kristendommen udgrænsede gamle ritualer og 

tro som ond overtro - måske er heksene i Macbeth inspireret af nordisk mytologi. 

2.  Anden post er et bord magen til det første. Bøgerne er nogle andre (The Crucible, Magi og 

hekseri, The Witches, 1692, Salem). Eventuelt billeder fra stills fra film i skuffen (Vredens dag, 

Jeanne d’Arc osv..) 

Lytteren hører om hekseprocessen i Salem. 

Lytteren bliver bedt om at åbne skuffen og se på billederne. En lydbid fra Vredens dag høres. 

Kort gennemgang af heksefiguren i Dreyers to film + Christensens Häxan. 

3. Tredje post er ved en krukke. 

Lytteren hører en form for wicca-remse efterfulgt af en forklaring af, hvordan wicca blev brugt 

imod Trump som en besværgelse, der skulle forhindre ham i at gøre ondt. Redegørelse af wicca-

tilgangen til magi. 

Olga Ravns hekseskole  



Lytteren bliver bedt om at skrive noget på en lap papir og lægge det i krukken  

 

Læseliste 

Bøger 

Odysseen af Homer - heksen Circe (fiktion) 

Macbeth af William Shakespeare - de tre hekse (fiktion) 

The Crucible af Arthur Miller (fikiton, teater) 

Witches of America af Alex Mar (fag) 

The Witches: Salem, 1692 af Stacy Schiff (fag)  

Magi og hekseri af Allan L. Lund 

Heksenes gud af Margaret Murray (fag, sociolog) 

Witchcraft Today af Gerald Gardner (fag) 

Triumph of the Moon - A History of Modern Pagan Witchcraft af Ronald Hutton (fag) 


