
I besættelsestidens København i 1940’erne red Kong Christian 10. dagligt 

gennem gaderne for at indgyde sit folk styrke og håb. Så meget er vist sandt, 

men den daglige rutine har også affødt en myte af den slags, der bedst kan 

betegnes som en vandrehistorie. Ifølge visse amerikanske journalister bar 

kongen på sine rideture den gule davidsstjerne, som jøderne i Tyskland og 

andre steder blev tvunget til at bære under nazismen. Kongen skulle have 

gjort dette i sympati med jøderne og for at vise besættelsesmagten, at der 

ikke var forskel på danskere; de samme regler måtte gælde for alle, uanset 

religion. Det passer bare ikke, selv om det heller ikke er helt forkert. Hvordan 

det præcist hænger sammen, skal du læse november måneds mytiske 

Tænkepause for at finde ud af. Her fortæller folklorist Karen Bek-Pedersen 

historier om Thors vrede og Roms grundlæggelse – og hun forklarer, 

hvordan vi mennesker selv i dagens oplyste samfund bruger myter til at 

forstå verden, fortiden og fremtiden.  

 

”Ofte ser vi myter som løgne, der måske godt kunne være 
sande, men ikke er det. Men myter er meget mere end bare 
fri fantasi. De er også historier, der skaber identitet. På sin vis 
afslører de historier, vi fortæller, hvem vi er – både kollektivt og 
individuelt – samtidig med, at de er udtryk for den menneske-
lige søgen efter mening. Myter er nemlig både kunst og politik, 
filosofi og tradition.”
– Karen Bek-Pedersen
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Det er en myte!
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Det er en skrøne, at myter bare er vandrehistorier. Selv 
om myter er mere fulde af fup end fakta, er de faktisk også 
sande. Thors buldrende torden og Moses’ brølende hav 
fortæller nemlig fabelagtige forhistorier om alt det væsentlige 
i menneskers liv: Hvem vi værdsætter, hvad vi frygter, og 
hvor vi vil hen. Ifølge Karen Bek-Pedersen, folkelig folklorist 
ved Aarhus Universitet, genopstår gamle myter som flyvske 
Føniksfugle, når hver ny generation giver dem ny mening. Og 
historien er ikke færdig med at antage mytiske dimensioner. 
For dagens helt bliver måske til morgendagens halvgud.


