
 
 

Gjennomgangstemaer og 
kontraintuitivitet i myter og fantasy 

 
Mohamed Farah Hassan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Masteroppgave i Religionshistorie 
REL4990, 60 Studiepoeng 

 
 

Institutt for kulturstudier og orientalske språk 
Det humanistiske fakultet 

 
UNIVERSITETET I OSLO 

 
20.11.2019 

 



i 
 

 

The best fantasy is written in the language of dreams. It is alive as dreams are alive, more real 

than real … for a moment at least … that long magic moment before we wake. 

Fantasy is silver and scarlet, indigo and azure, obsidian veined with gold and lapis lazuli. Reality 

is plywood and plastic, done up in mud brown and olive drab. Fantasy tastes of habaneros and 

honey, cinnamon and cloves, rare red meat and wines as sweet as summer. Reality is beans and 

tofu, and ashes at the end. Reality is the strip malls of Burbank, the smokestacks of Cleveland, a 

parking garage in Newark. Fantasy is the towers of Minas Tirith, the ancient stones of 

Gormenghast, the halls of Camelot. Fantasy flies on the wings of Icarus, reality on Southwest 

Airlines. Why do our dreams become so much smaller when they finally come true? 

We read fantasy to find the colors again, I think. To taste strong spices and hear the songs the 

sirens sang. There is something old and true in fantasy that speaks to something deep within us, 

to the child who dreamt that one day he would hunt the forests of the night, and feast beneath the 

hollow hills, and find a love to last forever somewhere south of Oz and north of Shangri-La. 

They can keep their heaven. When I die, I’d sooner go to middle Earth. 

 

- George R.R. Martin 
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Sammendrag  
 

I denne oppgaven har jeg analysert likhetstrekk mellom myter og fantasy. Jeg viser at de på 

flere nivåer deler fellestrekk, med noen få forskjeller. Både myter og fantasy er en type 

fortellinger som inneholder kontraintuitive konsepter. På et universelt nivå har slike 

fortellinger dette til felles fordi det er det som gir dem deres særegenhet og fjerner dem fra 

etterlignende og realistisk litteratur. De inneholder konstante og vedvarende brudd på 

menneskers intuitive slutninger om det som er mulig fysisk og mentalt for alt fra personer, 

gjenstander, dyr og objekter. Dette er ikke begrenset til myter og fantasy, men er også et av 

tingene som skiller ut troen på ånder, guder og andre religiøse overbevisninger. Det er mange 

strukturelle og tematiske sider ved dem som er gjennomgående på kryss og tvers av tid og 

kultur. Det kontraintuitive er helt sentralt, og det samme er karaktertypen Helten i stor grad. 

De andre gjennomgående temaene kan være utbredte, men de er ikke universelle. 
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1. Innledning 
 

1.1. Oppgavens formål, tema og problemstilling 
 

I denne oppgaven vil jeg drøfte og analysere det jeg kaller for kontraintuitive fortellinger; med det 

menes fortellinger som fundamentalt sett er basert på kontraintuitive konsepter. Slike 

kontraintuitive konsepter finnes i flere typer litteratur, men i denne oppgaven fokuserer jeg på 

fantasyfortellinger og myter. Hva er de innholdsmessige og tematiske likhetene og forskjellene? 

Er det noen trekk som er mer gjennomgående og utbredte enn andre? Og i så fall hvorfor? Det er 

noen av spørsmålene som blir forsøkt besvart i denne oppgaven. Formålet er å få en bedre 

forståelse av slike fortellinger, de menneskene som lager dem, og deres publikum.  

Problemstilling: Hva er det sentrale ved myter og fantasy? 

Fokuset vil være på det kontraintuitive, et permanent fellestrekk, og et utvalg temaer. 

Gjennomgangstemaene vil belyses gjennom diverse teksteksempler fra både fantasy og myter. 

Kontraintuitivitet vil jeg drøfte i lys av tidligere forskning og forskjellige teorier. Med 

kontraintuitive elementer mener jeg elementer/hendelser/trekk som ikke er mulige basert på det vi 

vet om naturen og de fysiske lovene. Slike finner vi både i fantasyfortellinger og myter. Min 

grunnleggende ide er at slike fortellingers overnaturlige elementer er et resultat av forskjellige 

menneskers fantasi og påfølgende utbroderinger. Likevel har slike fortellinger ofte et realistisk 

aspekt med referanser til virkelig tid og rom. Dette siste punktet kan være det som gir dem en 

troverdighet til å begynne med. For å forstå hva som menes med kontraintuitiv kan man se for seg 

en plante som visner og dør. Deretter ser man for seg en plante som kan snakke. Førstnevnte plante 

er intuitiv fordi den gjør det vi forventer av alt som lever ved å dø. Sistnevnte er kontraintuitiv ved 

at den kan snakke.  

En viktig faktor med fortellinger er at de ikke nødvendigvis er hogd i stein. De er flytende. Hvis 

jeg forteller deg en historie, og du forteller den samme historien til en tredjeperson vil det være 

noen små endringer. Dette skjer fordi du vil prege fortellingen med ditt perspektiv på hendelsene. 
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I skriftlige verk vil det ikke være like vanlig med mange endringer, men selv her kommer det ofte 

nye utgaver og med det redigering. Språket endrer seg også stadig. Et ords betydning vil ikke være 

det samme tiår etter tiår. Ikke minst tolker mennesker ting annerledes. Noen temaer i slike 

fortellinger kommer igjen og igjen i forskjellige varianter på kryss og tvers av tid og kultur. 

Fortellinger om syndeflod finner man for eksempel i alt fra eposet om Gilgamesh til fortellingen 

om Noahs Ark i Det gamle testamentet. Det finnes også liknende fortellinger i både gresk, kinesisk 

og romersk mytologi.1 

Har disse lignende fortellingene samme opphav også har de spredd seg fra område til område? 

Eller kan det være at mennesker uansett om de lever ved Det Indiske hav eller Middelhavet er klar 

over hvor mektig havet? De har i så fall mest sannsynlig blitt utsatt for eller vært klar over 

naturkatastrofer tilknyttet havet. Med dette utgangspunktet er det dermed ikke usannsynlig at folk 

i forskjellige deler av verden har skapt liknende historier om en syndeflod uten å være påvirket av 

hverandre. Hvilken av disse teoriene som er mest sannsynlig er vanskelig å si. Poenget mitt med 

denne tankerekken er i hvert fall å vise at fortellinger er flytende. De er som en kameleon som 

skifter farge etter omgivelsene. Det eneste som er stabilt er strukturen og visse gjennomgående 

elementer som til stadighet dukker opp. De temaene som de omhandler er de som har resonans 

med livet som menneske. Fortellinger om kjærlighet, krig, død, og vennskap går igjen og igjen i 

forskjellige varianter. Vi blir aldri mette på disse fortellingene selv om vi har hørt, lest eller sett 

liknende tusenvis av ganger. 

I krimsjangeren er ofte målet å utforske hvem morderen er. Leseren blir ledsaget gjennom 

fortellingen i en såkalt «goose chase» hvor forfatteren gjør sitt beste for å holde denne 

informasjonen skjult for leseren. Dette gjøres for å lure leseren til å tro at det er en annen morder 

enn det kan virke som slik at spenningen blir vedlikeholdt til enden. I et slags klimaks på slutten 

blir morderen avslørt. Denne formelen brukes igjen og igjen i forskjellige varianter. Likevel er 

krim-sjangeren blant de mest populære innen skjønnlitteratur. Et av spørsmålene jeg vil prøve å 

besvare i denne oppgaven er hvorfor vi mennesker aldri får nok av slike fiktive fortellinger uansett 

hvor urealistiske de er. 

 
1 Lewis, The Flood Myths of Early China, 4. 
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1.2. Teori og materiale 

Oppgaven min er basert teoretisk på det som er «standardmodellen» i kognitiv religionsvitenskap. 

Kognitiv religionsvitenskap utviklet seg fra 1990-tallet og 2000-tallet. De to hovedspørsmålene i 

fagfeltet er: 1) hva er menneskelig natur? Og 2) deler vi fundamentale menneskelige trekk? 

Hovedboken i fagfeltet er Religion Explained av Pascal Boyer (2001).  

«Standardmodellen» i fagfeltet tilsier at det finnes universelle kognitive prosesser som skaper 

disposisjoner for religion. Fagfeltene som er grunnlaget for kognitiv religionsvitenskap er; 

kognitiv psykologi i tilknytning til lingvistikk, eksperimentell forskning, og evolusjonspsykologi. 

Den store forskjellen mellom kognitiv religionsvitenskap og vanlig religionsvitenskap er at i 

sistnevnte leter man etter grunner til at mennesker ønsker eller vil tro på overnaturlige agenter, 

mens i kognitiv religionsvitenskap leter man etter hva som gjør oss i stand til å tro på overnaturlige 

agenter. For å si det på en annen måte har «klassisk» studie av religion fokusert på de eksterne 

elementene i religion, mens kognitiv religionsvitenskap fokuserer på de interne; hva som foregår 

i menneskehjernen. Man kan si at kognitiv religionsvitenskap er en ny form for religionspsykologi, 

en hvor forskerne kan pendle fra ekstern til intern religion slik Jeppe Sinding Jensen beskriver det.2   

Teori fra kognitiv religionsvitenskap brukes for å forklare det mest sentrale fellestrekket mellom 

myter og fantasy; nemlig de kontraintuitive konseptene. Hvorfor blir de skapt? Og hvorfor godtar 

vi slike overnaturlige elementer? For å finne ut hva som er det sentrale ved slike fortellinger 

tematisk og strukturelt og ikke minst for å forklare oppbygningen i dem bruker jeg også andre 

teorier som monomyten til Joseph Campbell kalt heltens reise.3 Dette blir brukt i oppgaven som 

en kontrast til John Clute og John Grants «fire stadier» som er en lignende oppbygning for fantasy.4 

Sammenlikningen her viser de store likhetene mellom fantasy og myter når det gjelder innhold, 

tema, og struktur, men også noen forskjeller. Avslutningsvis drøftes Dan Sperbers teorier om 

kulturelle representasjoner i lys av det man har kommet frem til.5 

 

 
2 Jensen, “Religion as the unintended product of brain functions”, 131-132.  
3 Campbell, The Hero with a Thousand Faces. 
4 Clute og Grant, The Encyclopedia of Fantasy. 
5 Sperber, Explaining Culture – A Naturalistic Approach.  
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Oppgaven vil være en vekselvis teoretisk drøfting på tre nivåer.  

• Det første nivået er det grunnleggende eller selve materialet. Selve tekstene, og 

innholdet i dem. Uansett om det er fantasy eller myter. Så lenge det er snakk om 

innholdet i en tekst så er vi på dette nivået.  

 

• Det andre nivået er teorier som kan kaste lys over disse fortellingene. Disse er ofte 

spesifikke til en sjanger, eller et tema.  

 

• På det tredje nivået er det mer generell teori. Her jeg vil se om man kan si noe om 

mennesker og deres fortellinger uavhengig av kultur og tid. Dette er også det 

vanskeligste nivået å drøfte rett og slett fordi det er så mange variasjoner og 

muligheter. Her bruker jeg teorier tatt fra de samme fagområdene som i nivå to, 

men på et mer generelt eller universelt grunnlag. Dette kommer ofte med en 

pekepinn på evolusjon i sammenheng med menneskesinnet og våre kognitive 

tilbøyeligheter.  

Jeg har som sagt stort fokus på teori og derfor er det ingen utvalgt bok eller tekst som blir analysert 

gjennomgående. Jeg bruker mange forskjellige tekster og bøker som eksempler der de er relevante 

for det jeg drøfter. For å forstå min posisjon i denne oppgaven når det gjelder forholdet mellom 

teori og materiale kan du se for deg en horisontal linje med to ytterpunkter; på en side har man 

materialet studert i detalj ned til setninger og ord. På den andre siden har man teori på dets mest 

generelle hvor man prøver å si noe om mennesker uavhengig av kultur. I denne oppgaven har jeg 

plassert meg relativt langt ut i sistnevnte ytterpunkt i store deler av oppgaven, men til tider beveger 

jeg meg nærmere midten. Særlig i kapittel 5 kommer materialet mer i fokus ved at noen bøker fra 

fantasysjangeren og noen mytiske fortellinger blir trukket fram. 

 

1.3. Begreper, metode og struktur 

Jeg har bestemt meg for å gruppere sammen religiøse fortellinger og myter og kalle begge for 

myter. Jeg bruker det engelske ordet fantasy når jeg snakker om fantasysjangeren som helhet. 
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Grunnen til det er fordi ordet «fantasi» har helt andre konnotasjoner på norsk. Ifølge Store norske 

leksikon betyr fantasi: 

Det å forestille seg noe som ikke er foreliggende eller sanselig nærværende. 

Fantasi er en samlebetegnelse for all forestillingsvirksomhet som synes mer 

bestemt av personens indre sjeleliv enn av den konkret foreliggende ytre 

realitet.6 

Grunnen til at jeg ikke vil bruke dette ordet er fordi det antyder at det er snakk om forfatterens 

forestillingsevne og ikke sjangeren. Når det gjelder det som vanligvis kalles «det overnaturlige» 

skriver jeg ofte kontraintuitive elementer/konsepter/forestillinger for å beskrive disse. Jeg lager 

ikke en distinksjon mellom mytene til utdødde religioner og de til levende religioner. Når jeg 

skriver publikum sikter jeg til leserne, seerne, og lytterne til fortellingene. Suspendering av tvil er 

oversettelse av det engelske ordet «willing suspension of disbelief». Begrepet er nyttig fordi det 

beskriver hvordan publikum godtar det overnaturlige eller urealistiske. Det er også en viktig 

fellesnevner for fantasy og myter.  

For å finne ut av problemstilling har jeg gått gjennom relevant teori først for å finne ut av hva som 

ligger bak det som er den åpenbare fellesnevneren mellom begge typer litteratur. Dette er som sagt 

det kontraintuitive. Metoden min er hovedsakelig drøfting av teori som blir belyst med utvalgte 

eksempler fra både fantasy og myter. Av de forskjellige etablerte metodene er nok innholdsanalyse 

det som er nærmest det jeg gjør i denne oppgaven; selv om jeg ikke fokuserer mye på selve 

innholdet før i kapittel 5. Selv med innholdsanalyses empiriske basis er det ikke en helt objektiv 

metode. Ifølge Chad Nelson og Robert H. Woods, Jr skyldes dette at tekster ikke har helt objektive 

kvaliteter.7 Mening blir skapt ved bruk av innholdsanalyse ved at man analyserer via teoretiske 

rammeverk, og tolker resultatene. Ettersom tekstanalyse er basert på leserens tolkning er det viktig 

å påpeke at mening i tekst ikke blir oppdaget, men konstruert gjennom tolkning. Tekster har ingen 

enkel eller simpel mening. Hva man får ut av dem avhenger av ens perspektiv og valg i 

analyseprosessen skriver de.8 

 
6 Store norske leksikon, s.v. «fantasi» av Frode Svartdal, 11.09.19. https://snl.no/fantasi.  
7 Nelson og Woods, Jr, “Content analysis”, 112. 
8 Ibid. 

https://snl.no/fantasi
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De fantasybøkene jeg bruker som eksempler ble valgt fordi jeg har lest dem tidligere selv og mener 

de fungerer som gode illustrasjoner på det jeg vil belyse. Det kunne vært mulig å ta færre eksempler 

og heller studert de inngående, men jeg mener at det ikke tjener mitt formål med oppgaven. 

Grunnen til det er at det er mange variabler og forskjeller, og da vil et nesten mikroskopisk analyse 

av noen få tekster ikke kunne gi meg svar på problemstillingen. Det vil være langt mer opplysende 

å bruke mange forskjellige eksempler selv om de blir behandlet overfladisk. Dette gjør at man vil 

kunne se en større bredde av det problemstillingen dreier seg om. Oppgaven prøver å se på det 

store bildet i denne type litteratur. Empirisk sett er det kanskje ikke nok eksempler til å kunne 

komme med en bred konklusjon. Derfor lener oppgaven seg tungt på teori for å forklare de 

forskjellige prosessene. 

Nelson og Woods skriver at innholdsanalyse for det første er nyttig som metode hvis man er 

interessert i å spore spesifikk data for å forstå og identifisere retning eller endring over tid.9 For 

det andre mener de at innholdsanalyse er nyttig hvis man vil identifisere mønster eller likheter 

innen en sjanger.10 Mesteparten av oppgaven er jeg ute etter å se hvilke mønster det er i denne type 

litteratur for å forstå hvorfor de er som de er.  

I kapittel 2 Mentalisering redegjør jeg for det teoretiske grunnlaget for hvorfor vi bruker tid på 

fiktive fortellinger. Jeg redegjør også for kontraintuitive konsepter ala de som det florerer av i 

fantasy og myter. I kapittel 3 Fortellinger går jeg gjennom definisjoner av fortellinger, narrativ, 

og fantasy. Deretter tar jeg for meg kontraintuitive konsepter og ser på hvordan de kan være bygd 

opp. I kapittel 4 Myter blir myte som begrep definert, før jeg ser på de forskjellige teoriene som 

finnes om myter, og forskjeller det måtte være mellom myter og fantasy, og hvorvidt man kan 

skille myter fra religiøse fortellinger. I Kapittel 5 Tematikk og innhold i Myter og Fantasy vil jeg 

starte med å redegjøre for skapelsesmyter, deretter plottstrukturen, før det avsluttes med 

betraktninger og eksempler om kampen mellom det gode og det onde og karaktertypene Helten og 

Den Mørke Herre. Jeg runder av i kapittel 6 Spredning av kulturelle representasjoner hvor jeg 

drøfter om disse temaene og strukturene er sentrale for slike fortellinger eller ikke. 

 

 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
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2. Mentalisering 

2.1. Intuitive slutninger og mentalisering 

Hvorfor er fiksjonsfortellinger som myter og fantasy generelt viktige for mennesker? Hvorfor har 

de vært konstante deler av menneskers liv på tvers av kultur og gjennom historien? Lisa 

Zunshine hevder at litteratur er viktig for mennesker fordi det kapitaliserer på de samme 

mekanismene som menneskehjernen har utviklet gjennom evolusjon for å samhandle med andre 

mennesker.11 Dette stemmer selv om leseren er klar over at fortellingen er fiksjon og dermed 

konstruert. Fiksjon er viktig for mennesker fordi det gir oss tilgang til andres sinn og dette kan 

ofte være viktigere enn selve fortellingen. 

 

«As a sustained representation of numerous interacting minds, the novel feeds the 

powerful, representation-hungry… complex of cognitive adaptations whose very 

condition of being is a constant social stimulation delivered either by direct 

interactions with other people or by imaginary approximation of such interactions.».12   

Litteraturprofessor Brian Boyd har forsket på fiksjon fra et biologisk og evolusjonistisk ståsted. 

Han mener at vi ikke kan forklare fiksjon bare ved å forklare narrativ.13 Dette skyldes at narrativ 

er avhengig av at man forstår hendelsene, og deres sekvenser før de blir et narrativ i hjernen vår. 

Vi deler mye av denne forståelsen med andre dyrearter, men det tar viktige og nye former blant 

mennesker. For å forstå narrativ trengs vår unike evne til metarepresentasjon; vi ser for eksempel 

et maleri også tyder vi all slags informasjon ut av det.14 Metarepresentasjon henger delvis sammen 

med begrepet theory of mind som har fått stor oppmerksomhet innen kognitiv psykologi de siste 

20 årene. Theory of mind eller mentalisering som jeg har oversatt det til er den egenskapen 

mennesker har til å tolke hva andre mennesker tenker, tror eller føler på et høyere nivå enn det rent 

overfladiske eller verbale. For eksempel «Siri fortalte Linda at x er y, dette gjorde hun fordi hun 

 
11 Zunshine, Why We Read Fiction, 10.  
12 Ibid.  
13 Boyd, Origin of Stories, 129.   
14 Ibid.   



8 
 

ønsker dette, men egentlig gjorde hun det for å oppnå noe annet igjen, dette igjen betyr[...]» Denne 

tankerekken er et eksempel på mentalisering i praksis.  

En slik tankerekke kan fortsette i stadig høyere nivåer, men det er en øvre grense hvor man ikke 

lenger kan følge den, eller hvor man ikke lenger ser et helhetlig mønster. Det er individuelt hvor 

langt man kan følge en slik rekke. Bortsett fra små barn vil de fleste mentalt friske mennesker hele 

tiden foreta slike tankerekker nærmest automatisk i det daglige liv. Hos mennesker med autisme 

ser man hvor problematisk det kan bli hvis man ikke kan tolke andre. Denne prosessen foregår i 

hjernen når vi leser bøker, ser film og tv, eller drar på teater. Da leser vi «mellom linjene» for å 

forstå hva karakterene egentlig går gjennom, eller har som sine egentlige intensjoner uten at det 

nødvendigvis står skrevet svart på hvitt eller blir uttalt.15  

Siden vi mennesker hele tiden foretar slike tankerekker i møte med andre vil det være naturlig at 

det samme skjer når vi leser eller ser fiksjon i alle dens former. Det er akkurat de samme prosessene 

som foregår i hjernen. Man kan også argumentere for at man gjennom fiksjon driver med en form 

for læring og trening. Eventuelle fordeler man får av dette som emosjonelle eller sosiale fordeler 

vil også forekomme selv om materialet eller informasjonen er kunstig. Dette kan kanskje forklare 

hvorfor noen barn har fantasivenner som de forestiller seg har alle slags tanker og intensjoner. 

Mentalisering er altså evnen til å forestille seg hva andre tror og tenker uten å egentlig vite det. 

Denne evnen gir oss også muligheten til å forestille oss hva overnaturlige agenter tror og tenker. 

Ifølge Ilkka Pyysiäinen er dette grunnen til at vi kan tro på overnaturlige agenter. Religion er ifølge 

ham et biprodukt av disse kognitive prosessene.16  

Mennesker har lett for å anta eller gi agens til alle slags vesener og gjenstander. Det er tryggere å 

anta at en grein på bakken er en slange enn å tro det motsatte; at en slange er en grein. I kognitiv 

religionsvitenskap kalles dette hyperactive agency detection device (HADD). Akronymet er laget 

av Justin L. Barrett som er en av grunnleggerne av kognitiv religionsvitenskap, og refererer til de 

kognitive prosessene som hjelper oss å gjenkjenne agenter fra ikke-agenter, eller skille agenter fra 

objekter.17 Denne oversensiviteten forklarer hvorfor vi har så lett for å se ansikter i alle slags 

mønstre; eller hvorfor vi tror at det er noe levende som lager lyden vi hører på tur i skogen. For 

 
15 Zunshine, «Theory of Mind and Experimental Representations», 194-195.  
16 Pyysiäinen, Supernatural Agents, 176. 
17 Pyysiäinen, Supernatural Agents, 13. 
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vår evolusjon var det fordelaktig å være oversensitiv for andre agenters tilstedeværelse fordi i 

mesteparten av menneskehetens historie har vi levd i fare for ville dyr. Det at disse prosessene var 

hyperaktive var forskjellen mellom liv og død. Den i dag er de samme prosessene av natur 

hyperaktive.18 Denne hypersensiviteten for agenter gjør det enkelt for oss å forestille oss ånder, 

guder, og spøkelser. Selv om vi ikke kan se disse agentene tillegger vi dem evner og egenskaper.  

Pascal Boyer mener at hjernen vår fungerer ikke som en maskin som analyserer fakta og deretter 

kommer opp med en konklusjon.19 Vår hjerne inneholder mange spesialiserte forklaringsmoduler. 

Disse kaller han inference systems.20 For eksempel vet jeg at hvis jeg kaster telefonen min ut av 

vinduet fra en høy bygning vil den enten bli ødelagt eller skadet. Jeg trenger ikke å kaste den ut av 

vinduet for å vite hva som kommer til å skje. Dette er intuitive slutninger om omverdenens fysiske 

lover. Hvis telefonen hadde stoppet midt i luften og senket seg selv rolig til bakken ville dette vært 

kontraintuitivt. Slike intuitive brudd er konstante i myter og fantasy. De er så sentrale at en 

fortelling kan ikke kalles fantasy eller myte uten. 

Nesten som en datamaskin har vi mapper med forskjellige kategorier om verden rundt oss. Dyr, 

mennesker, planter, gjenstander og så videre. Innenfor disse igjen eksisterer det forskjellige 

underkategorier. Vi har gjort slutninger som at planter ikke kan bevege seg fra sted til sted, og at 

de ikke kan kommunisere. Derfor vil den brennende busken som prater til Moses i Andre mosebok 

være et brudd på våre slutninger om de fysiske og psykiske lovene tilknyttet planter. Det første 

bruddet er at busken ikke brenner opp. De slutningene vi har gjort rent kognitivt om de fysiske 

lovene tilsier at hvis noe brenner, så brenner det til slutt opp hvis ingen slukker brannen. Det andre 

bruddet på våre kognitive slutninger er at busken kan snakke. Våre slutninger om verden rundt oss 

tilsier at kun dyr og mennesker kan kommunisere, og at det er kun mennesker som kan snakke 

med andre mennesker.21   

Boyer hevder at hjernens forklaringsmoduler skaper forklaringer uten at vi engang er klar over 

dem. Noen av dem er så åpenbare at vi ikke engang tenker på dem eller merker dem.22 Ifølge ham 

 
18 Ibid. 
19 Boyer, Religion Explained, 19-21. 
20 Ibid. 
21 Boyer, Religion Explained, 69-70. 
22 Boyer, Religion Explained, 19-21. 



10 
 

er overnaturlige agenter som de man finner i myter og fantasy en kombinasjon av flere brudd på 

dette. Det han derimot kommer frem til er at hvis disse få slående bruddene ellers er konforme til 

vanlige forventinger blir de minneverdige og får menneskers oppmerksomhet. Dette gjør også at 

de er rike kilder for mentalisering. Dan Sperber og Lawrence A. Hirschfeld antyder at konsepter 

som overnaturlige vesener spres og stabiliseres i forskjellige kulturer fordi de har en funksjon for 

en eller flere kognitive moduler som «superstimuli». Superstimuli er kunstig overdrevne versjoner 

av noe som eksisterer allerede. Et eksempel de kommer med er et hellig tre som blir tillagt agens 

i en eller annen form. Dens utseende aktiverer en intuitiv slutning om botanikk. Den er stasjonær, 

den lever, og kan dermed dø og så videre. Derimot aktiverer fortellingene om treet en theory of 

mind modul. Dette aktiveres av hvordan mennesker behandler treet og hva de sier om det.23  

 

2.2. Skillet mellom fiksjon og fakta 

Hvorfor er vi så opptatt av narrativ som ikke er sanne? Hvorfor bruker vi timevis på å se en film 

eller lese en roman om noe som aldri har skjedd, og aldri kommer til å skje? Brian Boyd mener at 

predisposisjonen mennesker har for fiksjon ikke er produktiv fra et biologisk ståsted.24 I et naturlig 

datasamlende system som menneskesinnet ville man kanskje kunne forvente en appetitt for det 

«sanne». Fra et biologisk ståsted ville det vært logisk å tro at vi ville få fordeler av å dele sann 

informasjon med hverandre. Blant annet kunne dette vært å informere hverandre om aktivitetene 

til andre i gruppen, og fortelle hverandre om nylige utfordringer eller muligheter. Eller delt 

løsninger til vedvarende problemer med hverandre som kan bli gitt til neste generasjon. Denne 

type informasjon kan være uvurderlig for overlevelse og fremgang.  

Boyd forklarer vår enorme interesse for fiksjon med at denne modellen om «menneskelig appetitt 

for sanne narrativ» ikke tar høyde for den enorme appetitten mennesker har for informasjon i alle 

dens former, sann eller ei.25 I moderne samfunn er de fleste mennesker mer interessert i å se en 

film enn en dokumentar, og de vil ofte heller lese en roman enn en tekstbok. Boyd mener som sagt 

 
23 Sperber og Hirschfeld, “The cognitive foundations”. 
24 Boyd, Origin of Stories, 129-130.  
25 Ibid. 
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at fiksjon kan forklares (akkurat som kunst generelt) som kognitiv lek med mønster.26 Når det 

gjelder fortellinger er de mønster med sosial informasjon. Musikk og kunst appellerer direkte til 

sansene våre, mens fiksjon appellerer til vårt behov for det han kaller høyerestående informasjon 

(sosial informasjon).27 Dette er likt eksempelet jeg kom med tidligere om «Siris» intensjoner og 

tanker men sett fra synspunktet til noen uten ifra. Vi er avhengige av informasjon om andres 

kapasiteter, disposisjoner, intensjoner, handlinger og reaksjoner. Slik informasjon kan fange vår 

oppmerksomhet i timevis i motsetning til det meste andre.28  

Kathryn Hume på sin side forklarer menneskers tidsbruk på fiksjonslitteratur basert på hva 

fortellingene inneholder. Hun kommer med et begrep hun kaller «illusjonslitteratur».29 Med dette 

mener hun «escape litterature» fra det engelske ordet «escape» som antyder en tendens til 

virkelighetsflukt eller dagdrømmer når det er snakk om litteratur. «Escape litterature» er for henne 

en type narrativ hvor forfatteren antar vår enighet i at hverdagslivet er kjedelig, uromantisk og til 

og med deprimerende. I tillegg mener forfatteren av fortellingen at ingenting kan bli gjort for å 

endre dette så han eller hun tilbyr oss en utvei fra dette grå og kjedelige ved å pakke oss inn i 

illusjoner.30   

Gjennom disse illusjonene i fortellingen opplever vi naturen på sitt vakreste (pastorale), seksuell 

spenning (romantiske/erotiske), deilig frykt (grøssere/skrekk), spenning (eventyr), suspens 

(detektivfortellinger/krim). Ikke minst gleden ved det å slippe ansvar. I det virkelige liv må vi 

betale noe for disse opplevelsene. Hvis vi vil oppleve storslått natur må vi reise langt, eller gå i 

timevis for å se naturen i all dens prakt. Hvis vi vil oppleve seksuell spenning innebærer det kanskje 

en forpliktelse til en partner, og de følelsesmessige opp og nedturene det kan føre med seg. 

Spenning og skrekk kan være ubehagelige og etterlate oss mentalt og følelsesmessig utslitte. 

«Escape literature thus offers us roses without thorns, and pleasures without payment».31 Her gir 

hun en funksjonalistisk forklaring på hvorfor vi bruker på tid på fiksjonsnarrativ. Dette er en 

kontrast til de kognitive forklaringene som viser til at fortellinger generelt gir oss sosial 

 
26 Ibid  
27 Ibid.  
28 Ibid.   
29 Hume, Fantasy and Mimesis, 55. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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informasjon. Disse to forklaringene er derimot ikke motstridene. Det kan være at fiksjonsnarrativ 

både gir oss sosial informasjon, og lar oss «se gjennom andre øyner», samtidig som de også er en 

form for virkelighetsflukt.  

Skillet mellom fiksjonsnarrativ og ikke-fiksjon som historiske-narrativ og andre faktiske eller 

virkelige narrativ er til tider uklar. Fiksjonsnarrativ ville jeg definert som narrativ som er kunstige 

eller innbilte. Ikke-fiksjon er all narrativ om faktiske eller virkelige hendelser, eller som gjør sitt 

beste for å være realistiske. Skillet blir derimot uklart når skaperen av et verk balanserer mellom 

disse to sfærene ved å gi inntrykk av at fortellingen er faktiske hendelser og beskrivelser selv om 

dette ikke stemmer. Filmen Fargo (1996) av brødrene Joel og Ethan Coen starter med en tekst 

hvor det står:  

The events depicted in this film took place in Minnesota in 1987. At the request 

of the survivors, the names have been changed. Out of respect for the dead, the 

rest has been told exactly as it occurred.32   

Coen-brødrene holdt lenge fast på at filmen og senere tv-serien var basert på en sann historie. 

Under promoteringen av filmen skal Joel Coen gått så langt som å si at filmen var ganske lik det 

som faktisk skjedde. Det viste seg senere at kun to ting i filmen er basert på faktiske hendelse. 

Dette innrømmet han for Huffington Post i 2016. Resten av fortellingene var ren fiksjon.33  

Når man leser en historiebok eksisterer det en forståelse av at det ikke er noen skjult mening. 

Litteraturforskeren Thomas Leitch mener at faktuelle narrativ viser sine implisitte proposisjoner; 

det teksten foreslår.34 Det forfatteren skriver er akkurat det han vil at leseren skal vite. Man må 

ikke «lese mellom linjene». Et annet viktig element med faktuelle narrativ er at alt det som er 

eksplisitt i teksten må kunne demonstreres som sannhet, eller i det minste være allment akseptert. 

Hvis det for eksempel står i en fagbok at Julius Cesær ble myrdet 44. år fvt. er det helt eksplisitt. 

Leitch sier derimot at det implisitte i teksten sjeldent er helt sant eller falskt, men kan debatteres.35 

 
32 Scott, «How much of ‘Fargo’ is actually based on a true story”. 
33 Ibid. 
34 Leitch, What Stories Are, 180-181. 
35 Ibid. 
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For eksempel at Julius Caesar ble myrdet på grunn av politisk uenighet. Dette åpner opp for 

forskjellige tolkninger.  

Anders Klostergaard Petersen mener at skillet mellom litterære narrativ og religiøse narrativ ikke 

nødvendigvis er det samme skillet som eksisterer mellom fakta og fiksjon.36 Noe han nok har rett 

i ettersom religiøse fortellinger kan inneholde både fiksjon og faktiske hendelser. Det samme kan 

litterære narrativ i varierende grad alt ettersom hvilken sjanger de hører inn under, eller hva 

forfatteren velger å inkludere. Selv i fantasy finnes det en hel undersjanger som heter historisk 

fantasy hvor settingen er historisk riktig, men inneholder overnaturlige elementer.  

Barbara Dancygier skriver at det er elementer av sannhet i fiksjonsnarrativ.37 Dette argumenterer 

hun for med bakgrunn i at en forfatter kun kan utforske temaer med bakgrunn i hans eller hennes 

egne erfaringer selv om vedkommende kan gi dem hvilket som helst narrativ han eller hun ønsker. 

Selv en science-fiction forfatter som plasserer settingen i en helt annen planet kan ikke gjøre annet 

enn å ta i bruk rammene fra den virkelige verden i fortellingen. Science-fiction boken Old Man’s 

War (2005) av John Scalzi er et godt eksempel på dette. Selv om mesteparten av handlingen 

foregår i andre planeter, og fienden er romvesen skildrer boken krigføring, og hvordan det er å 

være soldat. Boken tar i bruk den samme strukturen man finner i virkelige militærvesen i form av 

makthierarki og lignende. Selv om settingen er helt annerledes vil slike fiksjonsnarrativ ofte skildre 

med de samme rammene som finnes den virkelige verden. Science-fiction er et spesielt tilfelle med 

tanke på dette med kontraintuitivitet ettersom sjangeren gjør sitt beste for å holde seg innenfor 

realistiske rammer ved å forklare omtrent alt som er endret eller utvidet med teknologi. 

Kontraintuitive konseptet eller skjemaer blir gitt en slik forklaring fordi sjangeren prøver å se inn 

i fremtiden for hva som er mulig.  Realistiske eller historiske romaner på den andre siden gjør sitt 

beste for å holde seg så realistiske som mulig. Det betyr ikke at karakterene og hendelsene må 

være ekte, men de inneholder få om noen kontraintuitive elementer. Hvis de gjør det er det ofte i 

form av karakterenes forestillinger; ikke hendelser i selve fortellingen.  

 
36 Petersen, “Difference between fictional narratives and religious literature”, 517-518.  
37 Dancygier, The Language of Stories, 22.  
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I en artikkel skrevet på nettsiden Source kommer det frem at hjernen vår simulerer enhver ny 

situasjon som den møter i et narrativ.38 Studiet er gjort av psykologer og hjerneforskere som har 

brukt fMRI til å skanne hjernen mens respondentene har lest en sammenhengende kort fortelling 

ord for ord. De har kommet frem til at leseren fanger opp detaljer og handlinger fra teksten, og 

integrerer dette med egen kunnskap fra tidligere erfaringer. Det vil si at hukommelsen spiller en 

viktig rolle i interaksjonen mellom fortelling og publikum. Leseren bruker egen hukommelse som 

verktøy for å kunne fantasere om det som står i fortellingen og gjenskape det nesten som en film i 

hodet sitt mens lesingen foregår.39 

Det som skjer i hjernen når man leser fiksjon er ikke rent tidsfordriv. På et visst nivå kan dette tyde 

på at fiksjon har lignende effekt på oss som virkelige hendelser. Det kan også forklare hvorfor vi 

bruker så mye tid på disse usanne fortellingene. Det er grunn til å mene at våre forestillinger uansett 

hvor lite relasjon de har til faktiske hendelser likevel må være basert på erfaringer i en eller annen 

form. Man kan ikke forestille seg en enhjørning hvis man aldri har sett en hest, esel eller sebra. 

Fordi i realiteten er en enhjørning kun et slikt dyr med horn. Fra et perspektiv basert på David 

Humes erkjennelsesteori kan man påstå at våre forestillinger og vår fantasi er begrenset av de 

tingene vi har sett, lest eller hørt.40 Våre erfaringer med andre ord; enten de er direkte eller 

indirekte. Utenom det er det vanskelig å si hvor langt fantasien egentlig kan strekke seg. Fantasien 

kan være begrenset av vår oppfatning av virkeligheten til en viss grad. Vi har visse oppfatninger 

av strukturer i samfunnet og naturen som skapere av narrativ vil ta i bruk selv i fantasifulle 

eventyrhistorier. Det kommer helt naturlig for forfattere å skape narrativ innenfor disse rammene.  

Begrepet «willing suspension of disbelief» har blitt et ganske populært begrep for å beskrive 

hvordan mennesker godtar fiktive fortellinger og særlig de med fantastiske trekk. Den romantiske 

poeten Samuel Taylor Coleridge er ikke kjent for det, men han «skapte» begrepet i verket 

Biographia Literiaria fra 1817. Han skrev; «that willing suspension of disbelief for the moment, 

which constitutes poetic faith».41 Ifølge Michael Tomko er begrepet vanligvis brukt for å beskrive 

vår aksept i kunst av de mest fantastiske verdener som har premisser, handlinger og utfall vi ville 

 
38 Everding, «Readers build vivid mental simulations of narrative situations, brain scans suggest».  
39 Ibid.  
40 Hume, Erkjennelsesteoretiske skrifter, overs. Vestre, 11-14. 
41 Tomko, Suspension of Disbelief, 1. 
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tvilt på eller avvist i virkeligheten.42 Dette korte begrepet beskriver det komplekse og nyanserte 

forholdet mellom fortelling og publikum. Publikums interaksjon med fortellingen slutter aldri å 

være frivillig gjennom hele prosessen. For at fortellingen skal kunne opprettholde suspenderingen 

av tvil må det være en viss sannsynlighet eller sammenheng innad i fortellingen. Sannsynlighet er 

derimot ikke nok til å opprettholde suspenderingen. Ifølge Tomko må forfatteren gi publikum en 

form for begeistring og få vedkommende til å tro og fortsette å tro.43  

Dette med å tro kan være sentralt for individers religiøse overbevisning. Pascal Boyer skriver dette 

om religiøse forestillinger:  

[…]There do not seem to be any substantive universals in religious ideas, beyond the 

very vague notion of «supernatural” entities and agency. What we are dealing with is 

a repertoire of salient ideas, which tend to be found in many different cultures yet are 

not necessarily present in any given cultural environment.44 

Det han mener med dette er at det kun er det overnaturlige i form av agenter man kan si er et 

vagt universelt trekk ved religiøse forestillinger. Alt det andre man forbinder med religiøse 

forestillinger kan finnes og kan være vanlig, men er ikke alltid tilstede på tvers av kulturer eller 

religioner. Fortellinger er derimot helt sentrale i religiøse tradisjoner. “Without the existence of 

stories that diverge from the true, without the first fictions, religion could not have arisen. 

Religion depends on the power of story.”45 I dette sitatet hevder Brian Boyd at mytene til disse 

tradisjonene er så sentrale for deres eksistens at de ikke ville fantes uten.  

Mytene legger ofte grunnlaget for virkelighetsforståelse i form av historie og kunnskap om 

omverdenen. I tillegg til at det er i de man finner sentrale aktører som guder eller ånder som har 

en effekt på menneskers praksis av deres religion. Omtrent alt det som de religiøse tradisjonene 

består av har en henvisning til mytologien på ett eller annet vis. Denne mytologien er igjen mest 

sannsynlig basert på fiktive fortellinger og kontraintuitive konsepter. Ofte er det disse 

fortellingene som forankrer gruppen sammen. De skaper en felles kulturell og religiøs identitet.  

 
42 Ibid. 
43 Tomko, Suspension of Disbelief, 4. 
44 Boyer, The Naturalness of Religious Ideas, 9. 
45 Boyd, Origin of Stories, 115. 
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2.3. Fiksjonsfortellinger  

En viktig forskjell mellom myter og fantasy er at fantasy ikke utgir seg for å være sann. Leseren 

er klar over at dette er fiksjon. Myter på den andre siden har kontraintuitive elementer, men disse 

er pakket inn med en kobling til den virkelige verden i form av tid, sted og rom. Det er heller 

sjeldent tvil om sannhetsgestalten hos de på innsiden av tradisjonen hvor myten hører hjemme. 

Hvordan er det da at noen fantasyfortellinger blir grunnlaget for nye religioner? Markus Altena 

Davidsen kommer med flere eksempler på at slike fortellinger har inspirert til religiøs tro. Denne 

religiøse troen har igjen ledet til at publikum har inkorporert religiøse praksiser fra fortellingen inn 

i sine liv. Han nevner blant annet jedi-isme som er en kult rundt Star Wars-filmene. Medlemmene 

har som mål å leve etiske og spirituelle liv basert på Jedi-koden. Deres religiøse praksis består av 

meditasjon og til tider bønn med mål om å komme i kontakt med «Kraften».46  

Davidsen viser at hvis slike fiksjonsfortellinger skal brukes ikke bare som religiøs tekst, men til 

religiøs praksis må de inneholde religiøse institusjoner og ritualer som leseren eller seeren kan 

gjenskape i eget liv.47 Hvis dette er tilstede er det ingenting i veien for at alle slags fiktive 

fortellinger kan være grobunn for nye religiøse tradisjoner. Ofte starter dette med at de troende er 

store tilhengere av fortellingen noe som videre utvikler seg til utstrakt tro og praksis i tillegg til at 

medlemmene samler seg. Alt dette gjør det mulig å kunne karakterisere dette som en ny religiøs 

tradisjon.  

Anders Klastergaard Petersen har vist hvilke aspekter som kan gjøre at noen fortellinger får en 

religiøs natur med fokus på fantasy.48 Det første punktet hans er at narrativene må inneholde 

kontraintuitive agenter som kan gripe inn i den virkelige verden for at de skal kunne bli brukt 

religiøst. Med kontraintuitive agenter menes det agenter som på et eller annet vis bryter med 

normalen. Et eksempel vil være Jesus. Hans handlinger er kontraintuitive fordi han blant annet kan 

gå på vannet. Et annet punkt Petersen kommer med er at det må kunne dannes en kobling mellom 

verdenen i narrativet, og den virkelige verden for at narrativet skal få en religiøs natur.49 Buddha 

skal for eksempel ha levd i nordlige India/Nepal. Dermed er fortellingen om han plassert i en 

 
46 Davidsen, “Fiction and religion”, 490.   
47 Davidsen, “Fiction and religion”, 495.   
48 Petersen, “Difference between fictional narratives and religious literature”, 517-518.  
49 Ibid.  
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virkelig setting. Hvis historien om Buddha hadde vært i en fantasyverden ville det ut i fra Petersens 

syn vært et hinder for religionen rundt hans historie. Det siste punktet hans er at narrativet kan få 

en religiøs natur hvis leseren kan anse sitt eget liv i kontinuitet med fortellingen. Dette vil for 

eksempel være at man i mange religiøse tradisjoner har en direkte kobling til religionens 

begynnelse i forskjellige former. I kristendommen har man apostolisk suksesjon hvor hver biskop 

blir ordinert av en annen biskop slik at man på den måten har en kobling langt tilbake til kirkens 

begynnelse.50 I islam får de religiøse fortellingene kalt hadith kredibilitet på bakgrunn av rekken 

med troverdige vitner til dem som kan spores tilbake til profetens tid.51 

Ofte er det kun ens eget ståsted som avgjør hvorvidt en anser en spesifikk fortelling som fiksjon 

eller ikke. Historien om Job i det gamle testamentet kan for en fundamentalistisk kristen være en 

sann religiøs historie, mens den for utenforstående kan ansees som en myte. Med myte her menes 

ordet slik det blir brukt i dagligtalen som begrep for usanne fortellinger. I dag anses for eksempel 

antikkens myter som usanne. Det å sette spørsmålstegn ved sannhetsgestalten til en religion kan 

av de troende oppfattes som et angrep.  Denne utviklingen hvor en ønsker å skille mellom historie 

og myter, og mellom fiksjon og fakta er et resultat av historisme, og den moderne vitenskapelige 

utviklingen på 1800-tallet.52  

Innholdsmessig er det en viktig forskjell mellom fantasy og myter ved at fantasy er skrevet akkurat 

som andre romaner. Fantasybøker har en begynnelse, midtdel og avslutning. Religiøse verk eller 

myter kan ha det samme, men de er ikke like oversiktlige. De følger heller ikke en råd tråd med 

lett sporbart plott fra start til slutt slik man ser i skjønnlitteratur. Selv om det ofte er et 

sammenhengende tema som binder religiøse fortellinger eller myter sammen. Koranen består for 

eksempel av 114 surer eller kapitler. Det gjennomgående temaet her er lovprisning av Allah/Gud. 

Blant myter får man heller ikke det samme innblikket i karakterenes tanker som man får i fantasy. 

Dette er trolig fordi de ikke er skrevet med moderne teknikker som man finner i dagens 

skjønnlitteratur.  

 
50 Ehrhardt, The apostolic succession in the first two centuries of the church. 
51 Brown, Hadith - Muhammads’ Legacy in the Medieval and Modern World.  
52 Mack, Literary Historicity.  
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Hva er det fantasy og myter har til felles? Begge inneholder kontraintuitive konsepter, og 

fortellingene er grandiose og fantasifulle. Forskjellene er blant annet at myter ofte inneholder 

historiske elementer, eller gir uttrykk for å være historiske, mens fantasy som oftest ikke prøver å 

gi inntrykk av dette. Fantasy som sjanger baserer seg på at leseren uforbeholdent kaster seg inn i 

dette fiktive universet, og fjerner seg mentalt fra den virkelige verden. Dette betyr som tidligere 

nevnt suspendering av tvil og innebærer at leseren legger til side sin skepsis og godtar fortellingen 

på dens egne premisser uansett hvor usannsynlige de måtte være. Det samme gjelder publikum for 

myter som er de religiøse troende i mytens tradisjon. Edmund R. Leach skriver at alle fortellinger 

som finnes i bibelen er myter for en troende kristen. Uansett om det er sammenheng med historiske 

fakta eller ikke. Han sier at alle menneskelige samfunn har myter sånn sett, og normalt sett er det 

de mytene som er minst sannsynlige som er de som får størst betydning. Mytenes irrasjonalitet er 

i deres essens fordi religion krever at den troende demonstrerer sin tro ved å suspendere kritisk 

tvil.53  

Suspendering av tvil er trolig nødvendig for publikum i interaksjonen deres med kontraintuitive 

fortellinger fordi de inneholder så mye urealistisk, og ikke minst overnaturlig. For de religiøse kan 

det være at de anser sine religiøse fortellinger som allegoriske og ikke tar dem bokstavelig, men 

under prosessen hvor de leser eller hører dem tyder mye på at de er nødt til å suspendere denne 

tvilen i møte med det kontraintuitive.  

 

2.4. Sekundærverden og publikum 

Grunnen til at det florerer av religiøse temaer i fantasy er fordi moderne fantasy bygger på verdens 

mytologiske kulturarv. Myter fra hele verden har alltid vært en kilde for ideer og inspirasjon for 

forfattere av fantasy. Visse mytiske mønstre har blitt standard innen sjangerens struktur. Dette er 

blant annet den kosmiske kampen mellom det gode og det onde. Denne kampen innebærer aktører 

som er guder eller gudelignende.54 I Ringenes Herre (1954) av J.R.R. Tolkien er den onde Sauron 

en slags ond gudekarakter som har mektige krefter. I bokserien Wheel of Time av Robert Jordan 

 
53 Leach, «Genesis as Myth», 1. 
54 Laszkiewicz, “Finding God(s) in Fantasylands”, 25-26. 
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kalles samme karaktertype for Den Mørke. Hans virkelige navn i fortellingen er Shai’tan.55 Mange 

av karakterene i fortellingen mener derimot at det å si hans virkelige navn høyt fører til ulykke for 

de som gjør det. Derfor kaller de han «The Dark One» eller Den Mørke på norsk. Dette har klare 

paralleller til lignende type som man finner i islam, kristendom og zoroastrisme (mer om dette i 

5.5). Det man må huske på er at Ringenes Herre trilogien på en måte ikke bare er Tolkiens, men 

også selve sjangerens Magnum Opus eller mesterverk. Mange av forfatterne i sjangeren fulgte 

malen som Tolkien skisserte i denne boken for hvordan en fantasybok skal være strukturert. 

Tolkien vevet selv sammen en rekke myter fra forskjellige kulturer og sivilisasjoner da han skrev 

sine fantasybøker. Målet hans var å lage en engelsk mytologi og for å gjøre dette brukte han 

elementer fra flere forskjellige kulturers myter.56 

Mange av de fantasyforfatterne som kom etter Tolkien fulgte strukturen han hadde mønstret i 

Ringenes Herre på grensen til det slaviske. Særlig The Sword of Shannara (1977) av Terry Brooks, 

og Eragon (2002) av Christopher Paolini låner mye av Tolkien. Ikke bare når det gjelder 

karaktertyper, men også handling og plottstruktur. Det skal derimot nevnes at fantasy har mange 

undersjangrer. Selv i undersjangeren episk-fantasy som de sistnevnte tilhører finnes det mange 

som ikke skriver lignende fortellinger som Tolkien. Det eneste som nesten alltid eksisterer i 

undersjangeren episk-fantasy er magi i større eller mindre grad, krig eller slag og en middelaldersk 

setting. 

John Clute og John Grant mener at sekundærverdenen i fantasy eksisterer for at «den umulige» 

fortellingen skal være mulig.57 Eller at forfatteren skaper en sammenhengende verden hvor det 

umulige er mulig. Med dette mener de at hvis en fortelling skal inneholde alle slags overnaturlige 

elementer, personer, fiktive steder og så videre er det praktisk at dette skjer i en fiktiv 

sekundærverden. På den måten har forfatteren et blankt ark som vedkommende kan plotte inn hva 

han/hun enn ønsker innenfor sjangerens rammer og egne preferanser. Omtrent all fantasy etter 

Tolkien inneholder en sekundærverden.  Bøkene i undersjangeren urban-fantasy er de som er 

fjernest fra Tolkien siden handlingen finner sted i den virkelige verden; i tillegg til at de ikke har 

 
55 Shai’tan brukes også av muslimer om Djevelen/Satan. 
56 Fimi, «’Mad Elves’».  
57 Clute og Grant, “fantasy”. 
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noen middelaldersk setting. Disse forfatterne av urban-fantasy bruker vår verden som bakteppe for 

det fantastiske. 

Kathryn Hume har laget en figur hvor hun viser forholdet mellom det hun kaller Verden 1 (den 

virkelige verden), forfatteren, fortellingen, publikum, og Verden 2 i fantasy. 58 Disse forholdene er 

toveis mellom hvert stadie. Jeg skal nå vise hvordan dette ser ut i fantasy ifølge henne, og deretter 

hvordan noe lignende kan se ut i myter.   

• Verden 1 ---- Forfatter: Verden 1 eller den virkelige verden gir forfatteren antagelser om 

realitet og mening. Forfatteren på sin side velger og manipulerer materialer fra den 

virkelige verden som han/hun bruker til å skape fortellingen sin.  

I myter er det vanskelig å si hvordan den virkelige verden påvirker forfatteren. Det eneste vi kan 

si sikkert er at de fleste myter bygger på tidligere mytologi. Eller at de har fellestrekk med myter 

fra nærliggende kulturer og geografiske områder. Noen forskere mener også at det er strukturelle 

likheter mellom myter på tvers av kultur, men dette er det forskjellige teorier om.  

• Forfatter ---- Verk: Forfatteren skaper verket. Sjangerforventninger og andre 

forventninger påvirker forfatteren andre veien. Disse gjør at forfatteren føler at han/hun 

må inkludere visse elementer for å tilfredsstille disse forventningene. Dette kan være alt 

fra struktur, tematikk, og karaktertyper. For eksempel er drager vanlige i de fleste 

fantasybøker. De har blitt en sentral del av sjangeren og kanskje det er grunnen til at de 

nesten alltid blir inkludert av forfatterne når de skaper en ny fantasyfortelling. 

I myter er det også en forfatter som skaper verket. Det er kanskje ikke noen strenge 

sjangerforventinger som i fantasy, men en forfatter av en myte har naturligvis visse ideer og 

forestillinger om hva en slik myte skal eller burde inneholde. Dette kan påvirke hva 

vedkommende inkluderer.  

• Fortellingen (inkluderer universet i fortellingen og karakterer) ---- Publikum: 

Fortellingen har en planlagt effekt på publikum. Dette kan være en psykologisk effekt 

og/eller for å påvirke publikums meningsforståelse. Dette kan være at publikum blir gitt 

 
58 Hume, Fantasy and Mimesis, 23. 
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et symbolsk budskap av noe slag. Eller at det er visse ideer som er i fortellingen som 

påvirker publikums forståelse av seg selv. På den andre siden tar publikum med seg sine 

psykologiske behov, virkelighetsforståelse og behov for mening i deres interaksjon med 

fortellingen. Som nevnt tidligere gjøres dette også aktivt ved at hendelsene gjenskapes i 

leserens hjerne mens vedkommende leser. På den måten har de nesten samme effekt som 

virkelige hendelser om enn mentalt og midlertidig.  

Overført til myter handler dette punktet om mytens forhold til publikum. Akkurat som i fantasy 

har nok fortellingene en planlagt effekt på publikum. De skal gi mening, de skal kunne være et 

moralsk kompass, eller gi forståelse. Publikum på den andre siden tar med seg sine behov i 

interaksjonen med fortellingen.  

• Publikum ---- Verden 2 (den kunstige verdenen som blir skapt i interaksjonen mellom 

leseren og fortellingen): Didaktisk litteratur. Verden 2 gir publikum dens virkelighet og 

etablerer det som vil gi en form for mening.59 

Dette punktet er et hvor det er lite samsvar mellom fantasy og myter. Det som skjer i myter er at 

det kontraintuitive blir en del av den virkelige verden. Det er ingen sekundærverden hvor den 

virkelige verden ikke eksisterer. Det er tillegg til den virkelige verden ved at det eksisterer 

himmel og helvete for eksempel, men disse finnes side om side med den virkelige verden. Et 

annet eksempel på tillegg til den virkelige verden er Valhall hvor utvalgte falne krigere ender 

opp etter døden ifølge norrøn mytologi. Det er ikke som i de fleste fantasyverk hvor vår verden 

ikke eksisterer i det hele tatt og forfatterne skaper en ny. Det finnes også fantasy hvor 

sekundærverdenen eksisterer side om side med den virkelige. Dette er det som kalles for Portal-

fantasy og hvor de mest kjente eksemplene er Harry Potter bøkene av J.K. Rowling.  

Skillet mellom hva som er myte, og hva som er fantasy blir skapt ved at de blir satt i hver sin bås 

basert på: Når de ble skapt, hvorfor de er skapt, og hvilket forhold publikum har til dem. Med dette 

mener jeg at det ikke nødvendigvis er noe vesentlig innholdsmessig forskjell mellom myter og 

fantasy. Svaret på de tre spørsmålene er det som bestemmer om en spesifikk fortelling blir 

kategorisert som en myte eller fantasy. Det første punktet når de ble skapt har en viktig betydning 
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fordi det er kun de siste par hundre år fra 1800-tallet, og utover at de sjangerdefinisjonene vi har i 

dag ble etablert. Hadde noen av dagens fantasyfortellinger blitt skapt for noen tusen år siden kan 

det hende at de hadde blitt akseptert på linje med andre myter på den tiden. Moderne historisitet, 

og ikke minst sjangerdefinisjonene gjør at dette ikke skjer like ofte. Det finnes derimot eksempler 

på fantasybøker, filmer og serier som har vært grobunn for religiøsitet i nyere tid som nevnt 

tidligere.  

Når det gjelder det andre punktet hvorfor de er skapt er dette viktig fordi moderne fantasylitteratur 

er skapt for underholdning. Går man inn i et bibliotek eller bokhandel er det et skilt med «fantasy» 

som skiller ut sjangeren fra andre. Myter er nok skapt av diverse grunner. Romerne hadde mange 

forskjellige guder som det var myter om. Selve byen Roma var ifølge tradisjonen grunnlagt av 

brødrene Romulus og Remus som var sønnene til krigsguden Mars. Her kan myten ha blitt skapt 

for å være en skapelsesmyte for romerne og byen deres.60 Myten er da med på å legitimere og 

stadfeste byen og innbyggernes status.  

Det tredje punktet om hvilket forhold man har til fortellingen handler om publikum. Da romerske 

generaler eller militære ledere skulle ut i krig ofret de til krigsguden Mars. Han hadde tidligere 

vært guden for jordbruk, men ble etter hvert en etterligning eller kopi av den greske krigsguden 

Ares. Etter en seier i krig ville de militære lederne besøke guden Jupiters tempel i Roma som siste 

stopp. Her kom de for å ofre en del av krigsbyttet. Mytene hadde en direkte påvirkning på deres 

daglige liv. Det var vanlig med en kult rundt en romersk Gud; hvor mennesker dedikerte sine liv i 

tjeneste for ham/henne. Selv for vanlige mennesker var gudene viktige fordi de var knyttet sterkt 

opp mot hele verdensbildet.61  

Fantasy har ikke på langt nær samme rolle eller påvirkning. Det har ikke noe mer påvirkning enn 

annet moderne skjønnlitteratur. Det eneste som kanskje skiller det litt ut fra andre litteratursjanger 

er at forfatterne ofte skaper egne verdener, med påfølgende mytologi, religioner, samfunn og så 

videre. Dette gjør at publikum i litt større grad enn andre sjanger er i stand til å flykte fra denne 

verdenen og inn i den sekundære mentalt. For å gjøre dette må publikum suspendere sin tvil i møte 
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med det som bryter med virkeligheten. På samme måte som religiøse troende må når de hører eller 

leser mytene fra sin religion. 

Kathleen H. Corriveau, Eva E. Chen og Paul L. Harris viste i et studie at barn med religiøs 

bakgrunn var dårligere på å skille mellom fantasy og virkelighet enn de med ikke-religiøs 

oppvekst.62 De kom frem til at ikke-religiøse barn var mer tilbøyelige til å anse religiøse 

fortellinger som fiksjon. Ikke-religiøse anså protagonistene for å være oppfunnet i begge typer 

fortellinger i større grad enn de med religiøs oppvekst.  

Barn med religiøs oppvekst på den andre siden var dårligere på å skille mellom fantasyfortellinger 

og religiøse fortellinger. Barna fikk spørsmål om hvorvidt protagonisten eller hovedkarakteren i 

tre typer fortellinger var en ekte person eller ikke. I realistiske fortellinger som kun inneholdt 

vanlige hendelser kom alle barna frem til at karakteren var en ekte person. I religiøse fortellinger 

hvor det var usannsynlige hendelser som skjedde på grunn av guddommelig intervensjon fikk de 

varierte resultater.63 Ikke-religiøse barn som ikke hadde blitt eksponert for religion gjennom 

familien eller ved å gå i kirken eller religiøs skole kom frem til at denne karakteren var fiksjon. De 

barna som derimot hadde blitt eksponert for religion på denne måten kom frem til at karakteren i 

den religiøse fortellingen var en ekte person.64  

Det samme mønsteret kom også frem da begge grupper med barn skulle vurdere hvorvidt 

hovedkarakteren i en fantasyfortelling hvor det skjedde vanligvis umulige hendelser var fiksjon 

eller ikke. Ikke-religiøse barn var mer tilbøyelige til å vurdere en slik karakterer for å være fiksjon. 

Konklusjonen til forskerne var at eksponering for religion i form av religiøse skoler og lignende 

har en sterk påvirkning på hvordan barna differensierte mellom virkelighet og fiksjon, ikke bare 

for religiøse fortellinger, men også når det gjelder fantasy.65 Dette kan være en indikator på at det 

innholdsmessig ikke er noen store forskjeller mellom myter og fantasy. Eller at forskjellene ikke 

er lette å se hvis man skiller fortellingene fra deres kontekst.  

 
62 Corriveau, Chen og Harris, “Judgments about Fact and Fiction”. 
63 Ibid. 
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3. Fortellinger 

3.1. Fortelling og narrativ 

Vi kan med rimelighet anta at fortellinger har vært en kilde til fascinasjon for mange mennesker i 

mesteparten av vår eksistens. Fortellinger kan skape mystiske og spennende verdener ut av det 

som i første instans kan virke som at kommer fra tynne luften. Realiteten er derimot langt mer 

komplisert. Fortellinger kan oppfattes som en form for magi ettersom de transporterer oss til andre 

steder. De påvirker våre tanker, de kan forme vår oppførsel, og til og med sørge for at vi mister 

kontakt med virkeligheten. Selv om det ofte kun er i den korte perioden vi lever oss inn i dem.  

Når det gjelder religiøse fortellinger er spørsmålet om man i det hele tatt kan snakke om rasjonalitet 

i tilknytning til dem? Dette er fordi kjernen i mange trossamfunn ligger forankret i tro på aspekter 

ved tradisjonen som ikke kan bevises empirisk. Dette er blant annet mytene til de forskjellige 

religiøse tradisjonene. Epistemologi er disiplinen som stiller spørsmål om kunnskapens natur. 

Epistemologien om religion kan relateres til påstander om religiøs kunnskap i form av religiøse 

overbevisninger og rapportering av religiøse erfaringer. Ifølge Edwin Koster har epistemologien 

om religion tradisjonelt sett fokusert på strukturen av religiøse erfaringer og særlig om uttrykt tro.66 

Han skriver at fortellinger er et legitimt subjekt for spørsmål om religiøs kunnskap. På hvilke måter 

representer fortellinger generelt kunnskap? Mange fortellinger gir inntrykk av at de er historie. 

Med dette menes det at de har en realistisk natur. Hvis man leser en fantasybok hvor handlingen 

finner sted i en oppfunnet verden, med påfølgende karakterer og setting vil de likevel ha realistiske 

rammer som tidligere nevnt. Dette gjelder selv om det florerer av overnaturlige eller 

kontraintuitive elementer. Selv i religiøse fortellinger og myter hvor hendelsene også kan være 

ekstremt «unaturlige» er de likevel representert som relaterte hendelser hvor karakterene oppfører 

seg som ekte personer. Koster skriver at narrativ form og mening ikke kan ses som adskilt ettersom 

i begge tilfeller er mening en funksjon av interaksjonen mellom karakterer og hendelser.67 

Gjennom disse interaksjonene klarer narrativ å representere kunnskap. Narrativ er av karakter litt 

som en historie i den forstand at de blir presentert som handlinger og hendelser separert av tid, 

 
66 Koster, “Show, Don’t tell. The (Ir)rationality of Religious Stories”, 19-21. 
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men med relasjon til hverandre. Koster mener i neste instans at et av verktøyene forfatterne av 

slike narrativ bruker for å vise denne relasjonen er et prinsipp han kaller «Show, Don’t tell».68 En 

forfatter av en fortelling viser en sammenhengende verden på en indirekte måte. Koster fokuserer 

her på bibelske narrativ.69 De narrativene som ikke klarer å ha en sammenhengende rød tråd vil 

oppfattes som uferdige. De vil heller ikke kunne skape mening eller gi kunnskap på en forståelig 

måte for publikum.  

Fantasyforfatteren David Gemmells bok Troy - Lord of the Silver Bow (2006) er fantasy basert på 

fortellingen om den trojanske krigen. En av karakterene i Gemmells bok heter Odysseus som er 

en sjømann som jobber på et skip ved navn Penelope. Han er også en flink forteller som fremfører 

storslagne historier i diverse sammenkomster foran publikum. Disse historiene baserer han på 

opplevelser han og de andre på skipet har på sine sjøreiser i området rundt Middelhavet. I dette 

sitatet fra boken sitter Odysseus ved stranden, og savner sin kone som han ikke har sett på lenge. 

Mens han sitter der fordypet i sine tanker prøver han å tegne hennes ansikt på sanden med en kniv. 

Da blir han plutselig skremt av en liten orm som kravler ut av sanden. 

Odysseus laughed at himself for being so startled by a harmless sea worm. 

Then a story began forming in his mind. A woman with snakes for hair, living 

on a secret isle, shrouded in mist. The Penelope would have stopped at the 

isle, seeking fresh water. One of the crew would go missing. The others 

would hunt for him. They would only find his bones … No! I’ve done that 

too often, he thought. They would discover … He had been turned into a 

statue. He had gazed upon the face of the snake-haired woman and his flesh 

had become stone. Odysseus smiled.70 

Denne fortellingen som karakteren Odysseus finner på i fantasyboken er den greske myten om 

Medusa. De av leserne som er kjent med myten om Medusa vil gjenkjenne karakteristikkene i 

dette utdraget fra boken. En som derimot ikke har denne forkunnskapen vil ikke gjøre denne 

koblingen. Gemmell viser i dette eksempelet enten bevisst eller ubevisst hvordan han tror myter, 

fantasy og andre slike fortellinger blir skapt. Grunnen til at jeg tar med dette sitatet er fordi det 
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illustrerer hvordan slike fortellinger mest sannsynlig blir skapt. Fortellinger kan nok ikke skilles 

fra fantasien verken for forfatteren eller for publikum. I begge deler spiller handlingene seg ut i 

sinnet til vedkommende.  

Hva er egentlig en fortelling? John Clute definerer en fortelling som ethvert narrativ som forteller 

eller antyder en sekvens med handlinger, i enhver rekkefølge som kan bli fulgt av folk som hører 

eller leser, og som generer en følelse av at dens mening kan bli overført gjennom at den blir fortalt; 

«A Story, in short, is a narrative discourse which is told».71  

Ifølge den engelske forfatteren Edward Morgan Forster er fundamentet til en roman er en 

fortelling. En fortelling er igjen en rekke med narrativ som er arrangert i tidssekvenser. En 

fortelling er ikke det samme som et plott. Den kan forme basisen til et plott, men plottet er en 

høyere type.72 «The king died and then the queen died» er hans eksempel på en fortelling. Et plot 

definerer han som «The king died and then the queen died of grief». Forskjellen er at det første 

eksempelet kun gir leseren informasjon om hva som skjer i en tidsbasert rekkefølge. Det andre 

eksemplet gir leseren både informasjonen og årsaken for hendelsene. Tidssekvensen består, men 

det er nå kausalitet i setningen noe som gjør det til et plott. 

Et annet eksempel han kommer med er; «The queen died, no one knew why, until it was discovered 

that it was through grief at the death of the king.» Dette er et plot som inneholder et mysterie. 

Forestill deg at leseren tenker over dronningens død. Hvis det er en fortelling vil han/hun spørre 

seg «hva skjer nå?». Hvis det er et plott vil leseren spørre «hvorfor?».  I romaner er dette den 

fundamentale forskjellen mellom disse to begrepene, ifølge Forster.73   

Begrepene narrativ og fortelling har en tendens til å bli brukt om hverandre nesten som synonymer. 

Noen forskere bruker derimot narrativ som et begrep om ledd i en fortelling eller om strukturen i 

fortellingen. Et av de bredeste definisjonene av narrativ kommer fra lingvistene William Labov og 

Joshua Waletsky. For dem var et narrativ alle to deler av en fortelling som er relatert til hverandre 

gjennom et ledd. For eksempel: Jeg kjenner en gutt som heter Ole/ En annen gutt sparket en ball 
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til ham/ Han sparket den tilbake. Det er veldig enkelt, men her har man tre deler av en handling 

som til sammen blir et narrativ. Ikke all tale er narrativ ifølge denne definisjonen, men den øvre 

linjen for hva som kan kalles et narrativ er grenseløst.74  

Narrativ er som en dynamisk struktur hvor hovedfunksjonen først og fremst er å konvertere tale til 

tekst, skriver Rukmini Bhaya Nair.75 Ifølge henne er en god forfatter av fortellinger i enhver kultur 

en som klarer å gi sine lesere en fortelling som kan bli tatt ut av en spesifikk interaksjon, lagret i 

minnet, og gjenfortalt i det uendelige. Som eksempler lister hun alt fra Salman Rushdies bøker, til 

fortellingene om Buddha og Jesus Kristus. Det som skiller disse ut er at de har oppnådd kulturell 

udødelighet.76 Dette dreier seg om hvordan visse narrativ får fotfeste i kulturen, mens andre 

forsvinner fra menneskers minne like fort som de kom. Er det kun tilfeldig spredning? Eller er det 

slik at visse ideer og narrativ inneholder elementer som gjør at de lett får fotfeste og deretter spres? 

Eller er det bare tilfeldigheter? Det er nok en kombinasjon av flere faktorer. Den viktigste faktoren 

er sosiale nettverk. Det handler om spredningen av informasjon. Hvis alle rundt deg prater om den 

nyeste boken til Dan Brown blir du mer tilbøyelig til å lese den. Hvis alle prater om Game Of 

Thrones velger vi å se den fordi vi ikke vil være i mørket. Man ser slikt i alle disse trendene som 

går igjen fra tid til annen. For ikke mange tiår siden gikk nesten alle menn med dress offentlig 

fordi det var normen. Det handler om konformitet. Vi er mer tilbøyelige til å like en viss type 

musikk hvis alle andre i vår omgangskrets liker den musikken. Det er bare slik vi mennesker er av 

natur. Når slike forestillinger eller representasjoner først blir store nok er det som en snøball som 

bare blir større og større mens den ruller ned bakken.  

Dan Sperber mener at de fleste mentale representasjoner aldri blir overført.77 Det vil si at 

mennesker har mange forestillinger eller tanker som blir skapt i deres sinn og deretter forsvinner 

like fort som de kom. De er for det meste noe som skjer engang lokalt. Det som kan skje er at den 

som er mottaker av en slik overføring blir selv en sender til neste mottaker og så videre. Dermed 

blir det produsert en lang rekke med overføringer og mentale representasjoner som er bundet 

sammen kausalt og ved at de er like innholdsmessig.78 Med dette mener Sperber at overføring av 

 
74 Reese, «Culture, Narrative, and Imagination», 196.  
75 Nair, «The Nature of Narrative», 118.  
76 Ibid.  
77 Sperber, Explaining Culture, 100. 
78 Ibid. 



28 
 

kulturelle representasjoner som en fortelling for eksempel kan bli spredt muntlig blant annet fra 

person til person.  

Armin W. Geertz mener at et av aspektene ved narrativ er at det finnes veldig mange sjangere som 

myter, legender, sanger, sagaer.79 I alle disse blir tradisjonene videreført i fargerike og dramatiske 

historier. Hymner og liturgier uttrykker sentrale deler i religion. Orakler gir substans til 

kommunikasjonen med gudene. Religiøse tradisjoner overlever ved å bruke 

opprettholdelsesmekanismer; disse er lovene og dekretene.80 De religiøse verdenene blir spredt 

blant befolkningen gjennom forskjellige narrativ. Et av dem er gjennom populærlitteraturen som 

romaner, og teater. Disse sjangrene bearbeider religiøse ideer og symboler ved å gi de nye 

meninger. De kan også gi tradisjonene kritisk og ikke-religiøs kommentering. Geertz skriver at 

religioner er en viktig faktor i å skape og regulere forholdet mellom individer og grupper. Denne 

prosessen foregår gjennom meningssystemer som ofte kommer i narrativ form.81 Det hun mener 

er at mytene til diverse religioner er ofte sentrale i disse gruppene. Enten det er for å skape samhold 

eller at de fungerer som ankerpunkter i tradisjonen.  

 

3.2. Definisjon av fantasy 

Nå som vi har en klarere forståelse av fortellinger generelt er det tid for å se nærmere på en av to 

typer fortellinger som denne oppgaven dreier seg om; nemlig fantasy. Før vi kan snakke om de 

forskjellige definisjonene av fantasy eller det fantastiske må jeg derimot klargjøre en ting. De 

forskjellige forskerne på dette temaet har to måter å se dette begrepet på; enten snakker de om 

«det fantastiske» forstått som et bredt fenomen som ikke bare er avgrenset til litteratur. Dette vil 

si overnaturlige aspekter som er urealistiske. Hos noen brukes begrepet fantasy om akkurat det 

samme. Fantasy kan også bli brukt som tittel på en avgrenset moderne litteratursjanger slik jeg 

gjør i denne oppgaven. Fantasy og det fantastiske kan være separate, eller det samme alt etter 

hvordan begrepene blir brukt.  

 
79 Geertz, «Religious Narrative, Cognition and Culture”, 15. 
80 Ibid. 
81 Geertz, «Religious Narrative, Cognition and Culture”, 16.  
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Det engelske ordet «myth» stammer fra det greske ordet mythos som betyr fortelling. Fantasy på 

dem andre siden stammer fra det greske ordet phantasia som betyr visjon. Brian Attebery forteller 

at begge begrep har vandret mye fra sin originale greske betydning. I dag kan de være både direkte 

motsetninger eller synonymer alt ut ifra hvordan man definerer dem. Derfor anser han forholdet 

mellom dem for å være komplisert.82 Man kan hevde at fantasy er en form for moderne 

myteproduksjon. I forordet til boken Tales of The Sacred and the Supernatural (1981) som består 

av to fantasyhistorier skriver Mircea Eliade at det er en viss kontinuitet mellom myter og litterær 

fiksjon. Dette skriver han er fordi begge forteller om skapelsen eller åpenbaringen av et univers 

som er parallelt med den hverdagslige verden.83  

Ifølge Richard Mathews kjennetegnes moderne fantasy av et narrativt rammeverk som forener 

tidløse mytiske mønstre med moderne individuelle erfaringer.84 Han lager dermed ikke noe skille 

mellom myter og fantasy. I perioder av menneskehetens historie hvor overtro og magi ble akseptert 

som fakta virket ikke urealistiske elementer i litteraturen som umulige. Folk som hørte eposet om 

Gilgamesh kunne, og ville ofte ta det som faktiske hendelser. Mathews argumenterer for at 

forfatterne av disse verkene skrev det som fiksjon, og ikke som historie. Det innebærer også at han 

ikke skiller mellom fantasy som en litterær sjanger, og myter annet enn at noen mennesker trodde 

på disse mytene tidligere, mens slike verk i dag kun blir sett på som fiksjon.85 Han mener at de 

litterære veiene til fantasy og realisme begynte å skille lag under renessansen fordi det i denne 

perioden var en avvisning av det overnaturlige. Man begynte å favorisere vitenskap og logikk. 

Bortsett fra noen få feiringer av «det fantastiske» som Shakespeares En midtsommernattsdrøm 

(1595) var det en trend i litteraturen hvor logikk og realisme ble dominerende i denne tiden.86 I 

moderne tid har derimot de forskjellige litteratursjangerne fått sine rammer slik at en allerede ved 

anskaffelse vet hvilken sjanger det er og hvorvidt det er fakta eller fiksjon. 

Mathews forklaring er nyttig for å forstå dagens fantasylitteratur som en smeltedigel av alle slags 

myter, religiøse fortellinger, historie, og annen kulturell påvirkning fra den virkelige verden til 

 
82 Attebery, Stories about Stories, 9. 
83 Eliade, Tales of the Sacred, 12. 
84 Mathews, Fantasy, 1. 
85 Mathews, Fantasy, 6. 
86 Mathews, Fantasy, 2-3. 
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forfatteren. Akkurat som romerne tok til seg noen av grekernes og etruskernes mytologi ved å 

inkludere deres guder i sin pantheon gjør dagens fantasyforfattere ofte det samme.87 Forskjellen er 

at de i dagens globaliserte verden har delvis kunnskap, men viktigst av alt universell tilgang til alt 

av mytologi som finnes rundt på kloden som de kan låne av. Det er ikke engang sikkert de gjør det 

bevisst. Kulturell produksjon er i stor grad sirkulær i den forstand at mye av det samme går igjen 

og igjen i forskjellige former. Visse strukturer i narrativ er nærmest universelle, og kommer 

naturlig til mennesker ettersom de er et resultat av at vi deler så mange like erfaringer i vårt møte 

med omverden. Både i vårt forhold med andre mennesker og naturen. De kan være ganske like 

strukturelt uansett hvilken kultur eller tid vi ender opp med å bli født inn i, eller hvilket område på 

jordkloden vi befinner oss i.  

Andre akademikere har derimot fokusert på fantasys kobling til eventyr. Disse har sett på sjangeren 

som en fortsettelse av eventyrtradisjonen istedenfor å fokusere på forholdet med myter. Colin 

Manlove sier for eksempel at fantasysjangerens eksistens skyldes tradisjonelle eventyrhistorier.88 

Hvis man ser på definisjoner av fantasy som tar utgangspunkt i det fra en moderne litteratursjanger 

perspektiv er Manlove sin en ganske bred definisjon innenfor de rammene.  Han definerer 

sjangeren som; «A fiction evoking wonder and containing a substantial and irreducible element of 

the supernatural with which the mortal characters in the story or the readers become on at least 

partly familiar terms».89  

Nøkkelordene her er fiksjon, overnaturlig, karakterer, og fortelling. De samme ordene kunne like 

gjerne blitt brukt om myter. Det er vanlig i fantasy med hyppig bruk av overnaturlige elementer 

med påfølgende karakterer som sjamaner, hekser og magikere, og overnaturlige krefter til både 

mennesker og dyr. Det er vanlig med fiktive dyr med krefter, evner og intelligens. Ofte kan disse 

være viktige karakterer i fortellingen. I myter finnes mye av det samme i andre varianter. Denne 

definisjonen mangler et viktig element som er at handlingen i fantasy ofte finner sted i en 

sekundærverden. Det burde i det minste være noe om en annen virkelighet i hans definisjon. 

Tolkiens Midgard er det klassiske eksempelet på en slik sekundærverden. 

 
87 I boken American Gods (2001) av Neil Gaiman florerer det av gamle guder i ny setting som 

Anubis, Odin, Loke osv. 
88 Manlove, The Impulse of Fantasy Literature, 1. 
89 Manlove, Modern Fantasy, 1. 
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En av de bredeste definisjonene av fantasy er det Kathryn Hume som kommer med. Hun skriver 

at fantasy er et element i nesten alle typer litteratur. De viktigste unntakene er realistiske romaner, 

og noen satiriske eller pikareske verk (korte episoder istedenfor helhetlige fortellinger). Hun har 

ikke prøvd å isolere fantasy fra resten av litteraturen. Med fantasy mener K. Hume at man som 

forfatter frivillig ser bort fra de grensene som vanligvis er akseptert som ekte eller normale.90 

En annen som har en bred definisjon av det fantastiske er Tzvetan Todorov. Han sier at i en verden 

som er vår verden som vi kjenner uten noen djevler eller vampyrer oppstår det en hendelse som 

ikke kan forklares med lovene til denne verden. 91 Personen som opplever dette har to valg; enten 

er han et offer for en sanseillusjon noe som tilsier at det er et produkt av fantasien og at lovene i 

denne verden er de samme som før. Eller så har hendelsen faktisk hendt, og er en del av realiteten. 

Dette vil bety at realiteten er kontrollert av lover som vi ikke kjenner til. Djevelen er enten en 

illusjon og et innbilt vesen, eller så eksisterer han virkelig akkurat som alle andre levende vesener. 

Den eneste forskjellen er at vi sjeldent møter på ham. Det fantastiske finnes ifølge Todorov i 

usikkerheten mellom disse to mulighetene. Definisjonen hans er; «The fantastic is that hesitation 

experienced by a person who knows only the laws of nature, confronting an apparently 

supernatural event”.92 Todorovs fokus er på publikums interaksjon med det fantastiske. Han 

analyserer ikke fantasy som et separat fenomen eller som en litterær sjanger, men som en reaksjon 

av individet i møte med det overnaturlige.  

Jeg kunne fortsatt lenge og gjort rede for de mange forskjellige definisjonene på fantasy fra de mer 

inkluderende slik som K. Hume og Mathews sine til de mer begrensede som den til Farah 

Mendlesohn som kommer senere hvor begrepet fantasy kun blir definert som en moderne kategori 

innenfor skjønnlitteratur. Det er mye litteratur som ikke havner i sjangerbåsen «fantastisk 

litteratur», men som har mange elementer som man kan defineres som fantasy.  

 
90 Hume, Fantasy and Mimesis, 7. 
91 Todorov, The Fantastic, overs. Howard, 25. 
92 Ibid. 
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3.3. Fantasysjangeren 

Begrepet fantasy kan som sagt defineres på flere måter.  Hvis man ser på begrepet som et ord brukt 

om en spesifikk litteratursjanger er det lettere å kunne klassifisere de forskjellige typene som 

finnes. Farah Mendlesohn har kategorisert fantasysjangeren i fire typer.93 Den første av disse kaller 

hun «portal-quest» som er at leseren blir invitert inn til det fantastiske. Slik som Narnia bøkene til 

C.S Lewis, eller Harry Potter bøkene til J.K Rowling. Karakterene befinner seg i vår verden, men 

senere kommer de inn i en overnaturlig en via et objekt eller portal. I Narnia (1954) av C.S Lewis 

kommer protagonistene til denne verdenen gjennom en garderobe som fungerer som en portal. I 

Harry Potter bøkene finnes portalen på en plattform ved King’s Cross stasjon i London.  

Kategori nummer to er «intrusion fantasy» hvor det er det fantastiske som entrer en fiksjonsverden. 

Dette vil være fortellinger som foregår i vår verden, men hvor overnaturlige krefter eller karakterer 

blir del av handlingen i en ellers realistisk setting. Disse kalles ofte for urban-fantasy. Eksempel 

på dette er Jim Butchers Storm Front (2000) hvor handlingen finner sted i Chicago med typisk 

krimaktig plottstruktur, men med magi, trollmenn og andre overnaturlige elementer inkludert.  

Den neste kategorien til Mendlesohn er det hun kaller for «liminal fantasy». Dette går ut på at det 

fantastiske er så vidt erkjennelig. Det hoverer i utkanten av leserens øyner. Dette vil for eksempel 

være Guy Kavriel Kays historiske fantasyroman The Lions of Al-Rassan (1995). Dette er en 

historisk fantasyroman hvor forfatteren har skiftet ut stedsnavnene med oppdiktede navn og skapt 

fiktive karakterer i en ellers historisk riktig setting. Det fantastiske her blir sjeldent lagt merke til 

av publikum.  

Den fjerde og siste kategorien er «immersive fantasy». I denne er det fantastiske overalt i verket. 

Leseren har ingen måte å unnslippe alt det overnaturlige i fortellingen.94 I denne siste kategorien 

finner vi mange av de fantasybøkene som i populærkulturen ofte kalles «high fantasy», eller «epic 

fantasy» og det utgjør mesteparten av litteraturen i sjangeren. Brandon Sandersons Mistborn, 

Robert Jordans Wheel of Time, og Steven Erikson Malazan Book of the Fallen er populære serier 

i denne kategorien. Her er det fullt av magi, og karakterene kan bruke denne magien til mye 

forskjellig. De kan blant annet endevende slagmarker med lyn og kraft, utslette hele hærer eller 

 
93 Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, 14. 
94 Mendlesohn, Rhetorics of Fantasy, 14. 
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helbrede skadde mennesker. Noen kan lese tanker, andre kan teleportere fra sted til sted og så 

videre.  

Hvordan blir fantasy brukt? Hvis man ser på fantasy som et litterært grep nesten som et krydder i 

kokkeleringen til en forfatter kan det variere hvordan det brukes. Kathryn Hume mener at de 

teknikkene som hjelper en fiktiv verden med å kommentere på virkeligheten er additive, 

subtraktive og kontrastive.95 Jeg må poengtere igjen at hun har en veldig bred definisjon av fantasy; 

hvor skillet går mellom etterlignende eller realistisk litteratur på den ene siden og hvor omtrent all 

annen litteratur er fantasy i mer eller mindre grad. Med additiv teknikk i fantasy menes en fiktiv 

verden som blir presentert som merkbart rikere, variert og levende enn vår hverdagslige realitet. 

Eller hvis den minner oss på at vår verden har mye vi går glipp av ubevisst. Da kan man kan snakke 

om en additiv eller utvidet verden. Dette gjelder ansett om utvidelsen kun er en realistisk detalj, 

eller en «fantastisk gimmick» som et flyvende teppe. Forfatteren legger til noe mer enn det som 

finnes eller oppleves i den virkelige verden.  

Subtraktive verdener er ifølge Hume de hvor forfatteren har skapt veldig smale definisjoner av 

virkelighet og hvor store deler av menneskelig erfaring blir utelat. 96 Eller de verdener hvor 

forfatteren med vilje har utelat forventet materiale som de logiske koblingene mellom handlinger. 

Med dette mener hun metaforiske verdener. Som et eksempel på dette er novellen Biblioteket i 

Babel (1941) skrevet av Jorge Luis Borges. Fortellingen handler om et bibliotek. I dette utdraget 

fra artikkelen «Biblioteket i Babel» fra nettstedet undretekst.no blir fortellingen beskrevet slik.97  

Biblioteket er uendelig stort. Det inneholder alle mulige kombinasjoner av 

bokstavene i det latinske alfabetet, samt mellomrom og vanlige ortografiske tegn. 

Disse forekommer i alle tekstlengder. Så for hver meningsfulle setning finnes det 

en enorm mengde kakafonier, verbale tåpeligheter og unøyaktigheter {…} Det 

finnes naturligvis en katalog over dette villnisset av tekster, men også forfalskede 

kataloger og kataloger som er nesten helt like den første katalogen, med bare et 

koma forandret osv. i det uendelige. Det samme gjelder naturligvis bøkene. I 

biblioteket er det tekster fullstendig uten mening, men også en sjelden gang en 

 
95 Hume, Fantasy and Mimesis, 83. 
96 Hume, Fantasy and Mimesis, 83. 
97 Hume, Fantasy and Mimesis, 83. 
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nesten fullkommen tekst {…} For å finne denne teksten utnevnes egne søkere. Det 

blir foreslått flere mulige fremgangsmåter for bokjakten. En er slik: Finn en bok A 

som forteller hvor denne bøkenes bok står. For å finne bok A, finn en bok B som 

forteller hvor bok A står – og så videre i det uendelige {…} Det blir en 

ørkenvandring i et ustanselig sammensurium av tekster. Søkerne som leter etter den 

endelige teksten trøttes ut, de blir desillusjonerte og melankolske. Denne 

melankolien sprer seg til hele biblioteket og selvmord og brå død forekommer 

stadig oftere. Antallet bibliotekarer synker. Den enorme samlingen av ord og 

bokstaver er i ferd med å ta knekken på dem.98 

Her har Borges trukket fra virkeligheten og kondensert den i sitt fantasifulle, men sære verk.  

Hume forteller at den siste kategorien kontrastive verdener er en underkategori av de subtraktive. 

I den forstand at de «raffinerer» virkeligheten til to punkter av interesse. Spenningen mellom disse 

to punktene kommenterer på virkelighetens natur. Dette kan være to sett med verdier som er i 

kontrast i verdenen, eller to karakterer. I slike verk er leseren emosjonelt bundet eller i interessert 

i begge sider. Dette er ikke det samme som dualistiske heltefortellinger hvor leseren kun er på en 

side.99 Clute og Grant mener at å klassifisere verk som Borges Biblioteket i Babel som fantasy slik 

Hume gjør vil gjøre at begrepet fantasy mister all sin mening.100 Omtrent alle verk fra 1900-tallet 

som går vekk fra etterlignende realistisk litteratur inneholder elementer av «fantasy» i mer eller 

mindre grad, men det betyr ikke at de er fantasy for det. Derfor vil Humes inkluderende definisjon 

av begrepet på mange måter virke mot sin hensikt hvis man skal sammenlikne eller se det i kontrast 

med en annen sjanger eller litterærform slik som i denne oppgaven. Det blir vanskelig å gjøre dette 

hvis mesteparten av fiksjonslitteraturen defineres som fantasy. Kathryn Hume analyserer på et mer 

generelt nivå hvor det er fiktive verk og deres relasjon med virkeligheten som står i fokus. Dette 

er nok grunnen til at hun går for en så bred definisjon. 

 
98 Brekke, «Biblioteket i Babel.» 
99 Hume, Fantasy and Mimesis, 83. 
100 Clute og Grant, “fantasy”. 
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3.4. Kontraintuitive konsepter 

Hvis man prøver å se et nivå dypere og mer spesifikt på fantasy og myter kommer det 

kontraintuitive i fokus. I hvilken grad er fantasy og myter additive slik Hume kaller det? I første 

instans kan det virke som mye med alt fra flyvende snakkende drager til guder som har alle slags 

evner. Hvis man derimot ser nærmere er det derimot ikke så mye som nødvendigvis er lagt til. 

Tenk deg den typiske dragen som det er så mange av i fantasysjangeren. Den er et stort 

reptillignende dyr som kan fly. Det som er kontraintuitivt med dragen er ikke at den kan fly. Vi 

mennesker er vant til flyvende dyr. Det bryter ikke med vår virkelighetsforståelse. Dyr som 

snakker derimot bryter med vår virkelighetsforståelse. 

Mennesker har ifølge «standard modellen» i kognitiv religionsvitenskap forskjellige kategorier for 

virkelighetsforståelse. Disse består av kategorier for det vi sanser og opplever. Kategoriene er Dyr, 

Person, Plante, Gjenstand, Naturlig objekt, Redskap og så videre.101 I vårt sinn har hvert av disse 

egenskaper og evner basert på hvilken kategori det hører inn under. Se for deg at mennesket er 

født med forskjellige mapper i hjernen for hver av disse. Hver gang vi møter på noe i verden 

klassifiserer vi det automatisk innenfor en av disse kategoriene. Når dette er gjort vet vi alt vi 

trenger å vite om dets fysiske og mentale evner. Grunnen til at dette er relevant for myter og fantasy 

er at de i veldig stor grad bryter med disse «ontologiske kategoriene» som Boyer kaller dem.102  

I slike fortellinger har for eksempel en gjenstand muligheten til å ha mentale evner. I boken Harry 

Potter and the Chamber of Secrets (1998) av J.K Rowling er det en dagbok som viser seg å 

inneholde en del av sjelen til antagonisten Voldemort. Denne delen av hans onde sjel forhekser og 

tar delvis kontroll over en jente som er i besittelse av dagboken. En dagbok er en gjenstand og 

gjenstander har ikke mentale evner. Dette er dermed et godt eksempel på et intuitivt brudd i slike 

fortellinger. I tillegg er hele forestillingen om at et menneskes sjel, vesen eller personlighet kan 

deles opp og/eller flyttes over til et objekt kontraintuitivt.  

Det som blir endret eller lagt til i myter og fantasy er ofte at gjenstander, naturlige objekter, og dyr 

får agens i en eller annen form. Dette skjer ved at ting i de andre kategoriene blir gitt evner som 

kun mennesker eller dyr har. Disse egenskapene blir omrokert og flyttet på fra en kategori til en 

 
101 Boyer, Religion Explained, 19-21.  
102 Boyer, The Naturalness of Religious Ideas, 123. 
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annen. Litt som om man tar en fil fra en mappe og kopierer over til en annen. Et eksempel på dette 

er det å fly. Kun dyr og insekter kan fly i virkeligheten. Det man derimot ser i myter og fantasy er 

at objekter kan fly; hekser som rir på kosteskaft, hestevogner som trekker guder og andre gjennom 

himmelen.  

Disse flyvende vognene som det er så mange av i myter blir nesten alltid trekt av dyr, eller så er 

det magi som driver dem fremover. Tors vogn fra norrøn mytologi blir trekt av to geitebukker, 

julenissens vogn av reinsdyr, Hades vogn av fire svarte hester, og Apollo sin av svaner.103 Grunnen 

til at disse vognene ikke flyr av seg selv er fordi menneskehjernen har vanskelig med å forestille 

seg at et objekt eller en gjenstand kan gå fra A til B uten å bli drevet frem på en eller annen måte. 

Våre kognitive intuitive slutninger om omverdenen tilsier at det er bare mennesker og dyr som kan 

gå fra A til B på egenhånd.  

Zevs sin vogn er drevet av de fire usynlige retningsvindene formet som en hest. Dette høres kanskje 

litt rart ut men er faktisk mindre kontraintuitivt enn en vogn som flyr gjennom himmelen av egen 

akkord. Grunnen til dette er at i det første eksempelet vet vi vet at det er en aktør med krefter som 

driver vognen frem. I tilfellet med heksene på kosteskaft er det magien som driver kosten frem 

enten direkte eller indirekte. Dette er fordi hjernen vil ha det vanskelig med å forestille seg at en 

gjenstand kan flytte seg fra sted til sted uten noen form for hjelp. Den «hjelpen» kan gjerne være 

usynlig eller magi, men den må nesten være der i en eller annen form. Det er derfor tanken om en 

flyvende gris er absurd for oss. Hvis grisen hadde hatt vinger ville det ikke vært like kontraintuitivt.  

Hver gang vi møter på noe enten det er mentalt gjennom litteraturen eller ved å se det selv i det 

virkelige liv vet vi instinktivt veldig mye om det basert på hvilken kategori det hører inn under. 

For eksempel når vi ser eller forestiller oss en gjenstand som en bok eller en stav. Da vet vi at det 

ikke er naturlig, at det ikke spiser, eller kan bevege seg av egen akkord. Hvis vi ser et nytt dyr eller 

forestiller oss et fiktivt dyr lager vi mentalt et nytt konsept i mappen Dyr. Se for deg et barn som 

for første gang ser et neshorn. Konseptet Neshorn blir da en ny innføring i kategorien Dyr. Da vet 

barnet med engang at det spiser, er naturlig, beveger seg, har organer, er levende og så videre. Det 

som skjer ved bruken av det overnaturlige i myter og fantasy er som sagt at forfatterne endrer på 

 
103 Berens, The Myths and Legends of Ancient Greece and Rome.  
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disse kategoriene enten ved å flytte egenskaper fra en kategori over til et annet eller ved å skape 

nye konsepter i en kategori ved å blande sammen flere.   

I Ringenes Herre (1954) har Tolkien skapt enter som er trær som kan gå og snakke og har et sinn. 

Trær er naturlige eller levende objekter som ikke kan bevege seg. Tolkien har derimot gitt dem 

menneskelige kvaliteter og evner. De kan snakke om enn veldig sakte og de er sansende vesener. 

Andre eksempler på blandinger av disse kategoriene er kentaurer som er halvt hest og halvt 

menneske. Øvre del er menneske, mens nedre del er hest. Det klassiske eksempelet er en havfrue 

som er halvt menneske og halvt fisk. Eller griffen som er halvt løve og halvt ørn. I griffen har man 

tatt trekk fra to konsepter i kategorien Dyr og laget et nytt konsept Griff. I tilfellet med havfruen 

og kentauren er det en blanding av kategorien Dyr (i form av konseptet fisk eller hest) og 

kategorien Menneske som til sammen har blitt et nytt konsept i form av Havfrue og Kentaur. Dette 

konseptet er plassert under Menneske ettersom havfruen og kentauren er begge menneskelige med 

unntak av nedre halvdel av kroppen sin. Det er utallige eksempler på dette i myter og fantasy. I de 

aller fleste tilfeller er disse kontraintuitive endringene minimale. Tenk for eksempel på alver, 

hobbiter, dverger og alle de andre lignende vesenene som finnes i fantasy. Bortsett fra noen få 

justeringer og endringer på utseendet har disse i praksis samme evner og egenskaper som 

mennesker. Alver er vanligvis høye, vakre, har spisse ører og lever lenge. Noen av dem har også 

en større evne til å bruke magi. Ellers er de ganske like mennesker. Disse forskjellene er 

overfladiske og kan egentlig ikke sies å være skapelsen av noe nytt. De er kun kategorien 

Menneske eller Person med noen få mindre kontraintuitive endringer.  

Hvordan skal man egentlig måle hvor kontraintuitiv en forestilling er? Pascal Boyer mener at 

forestillinger som er minimalt kontraintuitive er lettere for hukommelsen og har en større 

sannsynlighet for å kunne eksistere.104 Det igjen bunner i at lettere kontraintuitive konsepter er mer 

minneverdige enn ordinære intuitive forestillinger som en vanlig grå stein, eller et grønt tre. En 

stein som derimot kan huske alle som rører den, eller et tre som kan prate er derimot minneverdig. 

Dette forklarer hvorfor slike forestillinger er så utbredte. Hvis et konsept er kontraintuitivt på flere 

nivåer på grensen til at det blir helt absurd vil det være vanskelig å forestille seg. Et slikt konsept 

vil heller ikke overleve i kulturen som noe som går igjen og igjen. Dette begrenser antallet 

 
104 Boyer, Religion Explained, 92-93. 
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konsepter som kan forestilles, bli vedvarende og dermed være grunnlaget for religiøse 

forestillinger for eksempel. Denne teorien kalles Minimal Counterintuitiveness theory. Ettersom 

forskjellige typer eksperimenter for å teste dette ut har ført til varierte resultater har Justin L. 

Barrett laget et skjema som han mener gjør slike eksperimenter lettere.105  

 

Figur 1. Barretts liste med intuitive forventninger. Oversatt av figuren til Afzal Upal. 

Gruppe med intuitive 
forventninger 

Egenskaper og evner 

Rom og tid Spesifikk lokalitet i rom og tid 

Fysikalitet Sammenheng (bevege seg som en helhet) 

Kontakt (fysisk kontakt nødvendig for bevegelse eller retningsendring) 

Kontinuitet (bevegelse er sammenhengende over rom) 

Soliditet (kan ikke passere gjennom eller bli passert gjennom av andre solide 
objekter)  

Håndgripelig 

Synlig 

Biologi Vekst og utvikling 

Individer føder eller skaper individer lik dem selv 

Naturlig komposisjon 

Behov for næring og med nødvendige prosesser for å tilfredsstille de 
behovene (hvis bevisst søker aktivt ut for å tilfredsstille behovene)   

Delene tjener helheten for å ivareta livet 

Sårbar for skade og død (hvis bevisst jobber aktivt for å unngå skade og død)  

Arts-spesifikk essens 

Bevissthet Mål 

“Selvpropellert” (inkludert det å bevege seg, endre utseende, gi fra seg lyd, 
etc.)  

Mentalisering Reflekterende og representasjonelle mentale tilstander (som tro og ønsker) 
og standard forhold mellom dem og begrensninger av dem (for eksempel 
begrensing på syn)  

Selvbevissthet (inkludert følelser og kunnskap)  

Forstår språk og kan kommunisere 

 
105 Barrett, “Coding and Quantifying Counterintuitiveness”, 316-325. 
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Gruppe med intuitive 
forventninger 

Egenskaper og evner 

Universal Vedvarende eller kontinuerlige regler (antakelser er gjeldende som i at tid og 
dermed kausalitet er sammenhengende) 106 

 

Disse gruppene med forventninger legger grunnlaget for hva som er intuitivt og dermed hva som 

blir kontraintuitivt basert på egenskapene eller evnene til konseptet. Hvis noe aktiver forventingene 

i disse gruppene med forventninger kan man klassifisere det i forskjellige klasser som solide 

objekter, levende vesener, personer og så videre. Et naturlig objekt som en stein for eksempel 

aktiverer rom og tid ettersom det har en spesifikk plassering i et sted og i tid. Det aktiverer også 

fysikalitet ettersom det har en fysisk form. I tillegg aktiverer den universelle regler ved naturlige 

objekter ved at den ikke skifter form av seg selv eller kan begynne å gå sin vei. Reglene for hva 

det kan gjøre og ikke kan gjøre er stabile. Dermed er steinen intuitiv for kategorien den hører 

hjemme i som er naturlige objekter.107  

Man kan bruke skjemaet for å analysere seg frem på flere forskjellige vis.  Det er kun innenfor de 

tidligere nevnte kategoriene at man kan analysere noe og det må være noe konkret. Med det mener 

jeg ikke konkret fysisk, men konkret i form av at det er noe en kan navngi som et objekt, gjenstand, 

individ, eller vesen. Derfor vil for eksempel ikke de temaene jeg vil diskutere i kapittel 5 som 

skapelsesmyter, eller heltens reise kunne analyseres helhetlig på denne måten. Det man kan gjøre 

er å klassifisere en spesifikk helt eller karakter for å se hvilke kontraintuitive aspekter han/hun har. 

Det samme kan gjøres med gjenstander og karakterer fra myter og litteratur for å forstå hvordan 

det som Kathryn Hume kaller additive trekk fremstår som omrokkeringer eller utvidelser av 

eksisterende konsepter sett i lys av denne kognitive teorien.  

Vi kan ta et eksperiment ved å se på Gud i forhold til dette skjemaet. Dette er altså Gud forstått fra 

en jødisk-kristen-muslimsk kultursfære.   

• Rom og Tid: Gud eksisterer før tiden og utenfor og etter skapelsen. Han er transendent 

som tidligere nevnt og er i praksis ikke i vår verden direkte. 

 
106 Upal, “An Alternative Account of the Minimal Counterintuitive effect”, 196. 
107 Barrett, “Coding and Quantifying Counterintuitiveness”, 320. 
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• Fysikalitet: Han har ingen fysisk kropp. Han er ikke synlig for det blotte øyet, men er 

«allestedsnærværende». Trenger ikke fysisk kontakt for å endre på tingenes tilstand.  

• Biologi: Ettersom Gud eksisterer før tiden og etter tiden er det ikke snakk om at han har 

blitt født/plantet og vokst opp/grodd eller har noen annen biologisk utvikling. I motsetning 

til intuitive konsepter om andre levende vesener trenger han ikke næring og må heller ikke 

gjøre noe for å tilfredsstille slike naturlige behov. Er heller ikke sårbar for skade og død 

som andre levende vesener. 

• Bevissthet: Gud er i stand til å ha mål og gjøre sin tilstedeværelse kjent.  

• Mentale evner: Han har ubegrenset kunnskap og er allvitende.  

Barrett mener at i jødisk-kristen-muslimsk forestilling har Gud et sinn og er dermed en Person som 

kategori, men med fulle brudd på forventningene man har til personer fysisk, biologisk, og når det 

gjelder rom og tid som vist lenger oppe. I tillegg til dette har konseptet om Gud en rekke spredte 

brudd på forventingene til mentale evner for kategorien Person. Blant dem ubegrenset persepsjon 

(ser alt, hører alt) og evnen til å lese tanker.108 Gud er da kontraintuitiv på flere nivåer; hvor 

kontraintuitiv han er kommer an på hvilke egenskaper eller evner han blir tillagt.  

Dette med kontraintuitivitet er det teoretiske grunnlaget for å sammenligne myter og fantasy som 

jeg gjør i denne oppgaven. Eventyr har like mange kontraintuitive elementer og konsepter, men 

jeg har valgt å fokusere kun på myter og fantasy av tidsmessige årsaker. Dette betyr ikke at 

kontraintuitivitet er begrenset til disse tre grenene av litteratur. Man finner kontraintuitive 

elementer i mange typer litteratur, men ikke på langt nær like mye som i disse tre. For at man i det 

hele tatt skal kunne si at noe er fantasy, myte eller eventyr må det nesten inneholde slike konsepter. 

Dette skyldes de temaene de handler om og ikke minst at de er indirekte eller direkte påvirket av 

hverandre. Med dette menes det at aspektene og temaene de inneholder overlapper og går igjen 

kontinuerlig. Noen av disse konseptene klarer som tidligere nevnt å bli utbredte i kulturen over tid. 

 

 
108 Barrett, “Coding and Quantifying Counterintuitiveness”, 326. 
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4. Myter  

4.1. Definisjon av myte 
 

Myte kommer fra det greske ordet mythos og betyr «fortelling».  I dagligtalen har ordet fått 

betydningen en kunstig eller falsk fortelling. I akademiske studier av religion har myte en teknisk 

betydning. Ifølge religionsviter Gary E. Kessler refererer myte i denne sammenheng til en type 

fortelling; en type fortelling som noen mennesker anser som hellige.109 Med dette mener han en 

fortelling som er ekstraordinær og som er veldig forskjellig fra «profane» fortellinger. Det er ikke 

en verdslig eller vanlig fortelling. Kessler mener at mennesker som tror på hellige historier kan 

diskutere hvorvidt deres fortellinger er sanne litterært eller symbolsk, men sanne må de være for 

den som tror. Grunnen til det er fordi sånne fortellinger avslører noe viktig om universet og 

meningen med livet for mennesker.110 Dette skillet mellom hellig og profant har vært vanlig i 

religionsvitenskapens historie. Mircea Eliade som har forsket mye på myter er blant de forskerne 

i fagfeltet som er mest kjent for bruken av dette skillet.111  

Ifølge G.S Kirk er en manns myte en annens legende, saga eller eventyr.112 Kirk definerer begrepet 

myte med bakgrunn i den allmenne forståelsen av ordet. Når vi sier myter mener vi vanligvis 

tradisjonelle fortellinger, ifølge han.113 Det er derimot avhengig av hvilken kontekst ordet blir 

brukt i. I andre tilfeller kan det bety en usann fortelling. Romaner, noveller, og fortellinger som er 

improvisert for barn er ifølge ham ikke myter. Han definerer myter som tradisjonelle fortellinger, 

men det betyr ikke at alle tradisjonelle fortellinger er myter.114 Myter er slik jeg definerer det de 

kulturspesifikke fortellingene til vår verdens sivilisasjoner, som forklarer historien og omverdenen 

til den kulturen eller sivilisasjonen de hører hjemme i. De kan være om alt fra universets skapelse 

til dets ende, og florerer av kontraintuitive eller overnaturlige elementer.  

 
109 Kessler, Studying Religion, 60. 
110 Kessler, Studying Religion, 60. 
111 Eliade, The Sacred and the Profane, overs. Trask.  
112 Kirk, Greek Myths, 23. 
113 Kirk, Greek Myths, 23. 
114 Ibid. 
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4.2. Teorier om myter 

Det finnes mange forskjellige typer teorier om myter som er brukt i forskning for å forklare eller 

tolke dem. Gary E. Kessler legger frem noen av disse.115 Den første gruppen med teorier han 

definerer er rasjonalistiske teorier. Disse sier at myter er forsøk på å forklare ting. I mangelen på 

vitenskap har mennesker funnet på falske fortellinger for å forklare omverdenen. For eksempel er 

skapelsesmyter ifølge slike teorier blitt laget for å forklare hvor alt inkludert oss mennesker 

kommer fra. Selv om disse fortellingene fra et vitenskapelig og historieforsknings-perspektiv viser 

seg å være falske eller med lite eller ingen grunnlag velger noen mennesker å fortsette å tro på 

de.116  

Et aspekt som denne teoritypen ikke forklarer er at et menneske kan tro på to ting samtidig som på 

papiret ikke er kompatible. En religiøs person kan i de settingene hvor det er passende eller 

nødvendig tro på mytologien til sin tradisjon, mens i annen setting som i skolebenken tro på noe 

helt annet. De kan også rasjonalisere ved å forene de vitenskapelige forklaringene med de 

mytologiske ved å for eksempel si at Gud eksisterte før Big Bang og forårsaket det. 

Funksjonalistiske teorier om myter er vanlig i antropologi, sosiologi og psykologi. Som man ser i 

navnet handler disse om myters funksjon. I denne type teori er mytens mening hva den gjør og 

dens funksjon er å tilfredsstille behovene til samfunnene og individene ved å gi dem en form for 

mening, sosial solidaritet og/eller identitet.117 Funksjonalistiske teorier har en fordel over de 

rasjonalistiske fordi de forklarer ikke bare hvorfor myter eksisterer; de forklarer også hvorfor 

mytene vedvarer selv om vitenskap og historieforskning motbeviser eller sår tvil om dem. For 

eksempel er myten om israelittenes flukt fra Egypt og til «Israels lovede land» så sentral for det 

jødiske folks identitet at mange ikke vil godta at noen stiller spørsmål ved fortellingen. Tvert imot 

er selve myten blant mange israelere i dag grunnlaget for staten Israel, og brukes for å 

rettferdiggjøre dets eksistens og potensielle utvidelse til dagens palestinske områder.  

 
115 Kessler, Studying Religion, 71. 
116 Ibid. 
117 Kessler, Studying Religion, 72. 
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Ifølge Kessler er symbolske teorier om myter nært knyttet til de funksjonalistiske.118 De er i 

motsetning til de rasjonalistiske. Dette er fordi symbolske teorier hevder at myter ikke forklarer 

noe i motsetning til de rasjonalistiske. Myter er her symbolske representasjoner. Hva de er 

symbolske representasjoner av avhenger av symbolisten eller den som tyder myten symbolsk. 

Kessler lister opp flere forskjellige ting symbolister kan mene myter symboliserer: et universelt 

mønster av kollektiv underbevissthet (felleskapets tankegods), undertrykt materiale fra individets 

underbevissthet, sosial organisasjon og struktur, transendent hellig virkelighet (hellig 

kunnskap/viten).119 Den grunnleggende antagelsen i symbolske teorier er at myter har skjulte 

meninger som må bli tolket.120  

Fortellingen om Buddha og hans reise ut i verden kan tolkes symbolsk som menneskets universelle 

behov om selvrealisering og utforskningen av omverdenen. Uansett om det er for åndelige eller 

andre årsaker. For Buddha hadde alt han trengte i palasset, men valgte likevel å forlate det livet. 

Kort fortalt går denne forklaringsmåten ut på at myter er skjult visdom. Det vil si at den 

opprinnelige betydningen til religion har gjennom tidene blitt dekket over av allegoriske myter. 

De som har dette perspektivet mener at man må forbi de overvokste mytene for å finne frem til 

den originale ideen eller sannheten.121 Dette synet var vanlig i akademia tidligere på 17-1800-tallet 

og litt utover. I dag skal det godt gjøres å finne forskere med dette synet som ikke er tilknyttet en 

religiøs tradisjon. 

Fenomenologiske teorier er de som hevder at myter er manifestasjoner av det hellige. De er imot 

reduksjonistiske teorier som de funksjonalistiske og rasjonalistiske som reduserer mytene til falske 

fortellinger som kun eksisterer fordi mennesker ikke vet bedre. Tanken bak fenomenologiske 

teorier er at myter burde bli tolket gjennom utstrakte komparative metoder, ved at man har et stort 

antall myter som grunnlag. Når man har det vil de nesten tolke seg selv for man vil ha et stort nok 

materiale til å kunne se et mønster.122 Eliade trekker for eksempel frem hvordan skapelsen er 

 
118 Ibid. 
119 Ibid. 
120 Ibid. 
121 Arvidsson, Ariska idoler, 88/89. 
122 Kessler, Studying Religion, 73. 
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sentral i myter.123 Den siste teoritypen er ifølge Kessler strukturalistiske teorier.124 Ifølge disse er 

myter kognitive strukturerer som folk tenker gjennom. Myter har ifølge disse teoriene en 

grunnleggende logisk struktur som tillater mennesker å organisere sine erfaringer og verden til en 

meningsfull helhet. Denne logiske strukturen er ofte beskrevet som binær eller dualistisk. Det vil 

si et system med tosidede opposisjoner som «av og på», eller «opp og ned». Noen ganger er dette 

bare et system for å klassifisere ting og ordne erfaringer.125  

For eksempel er det vanlig med dualisme i tanken om det gode mot det onde som finnes i flere 

myter og fantasyfortellinger. Andre dualiteter man finner i mytologi er Gud versus Djevelen og 

himmelen versus helvete. Disse finner man i islam, kristendom og jødedom blant annet. I gresk 

mytologi finnes det en motsetning mellom underverdenen Hades hvor de døde drar som er den 

mørke motparten til lyset og livet i gudenes rike Olymbos hvor Zevs og de andre fremste gudene 

bor (mer om dualisme i 5.2). En viktig strukturalistisk metode for å analysere myter kommer fra 

Claude Levi-Strauss. Han analyserer myter ved å dele de opp i forskjellige mindre deler som 

dermed kan bli analysert og sammenliknet.126 

 

4.3. Myter versus fantasy 

I myter er det nesten alltid en link til vår verden ved at de er kulturarven til virkelige sivilisasjoner, 

og geografiske områder. Dette i sterk kontrast til fantasy hvor forfatterne ofte gjør sitt beste for å 

skape nye verdener med steder, nasjoner, og riker som ikke har en direkte kobling til virkelige 

sivilisasjoner. Dette er som sagt tidligere kun overfladisk mesteparten av tiden. I realiteten kan det 

være lett for publikum å se hva de forskjellige aspektene er inspirert av. I boken The Painted Man 

(2008) av Peter V. Brett er det ene folkeslaget kalt krasians. Mennene går med slør når de går ut i 

krig mot demonene som angriper hver natt. I dette ørkensamfunnet er det en sterk æreskultur og 

guden deres heter Ala. Her er det altså lett å se at forfatteren har latt seg inspirere av arabisk og/eller 

muslimsk kultur, med noen få endringer. Mytene i våre samfunn på den andre siden har en direkte 

 
123 Eliade, The Sacred and the Profane, overs. Trask, 81.   
124 Kessler, Studying Religion, 73. 
125 Ibid. 
126 Levi-Strauss, Structural Anthropology, overs. Jacobsen og Schoepf, 210-211. 
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kobling til et geografisk område. Det er derfor de kalles gresk, norrøn, og romersk mytologi alt 

etter hvor de har oppstått eller eksistert. De har også en kobling til en historisk tid selv om det ofte 

er vanskelig å spesifisere når disse mytene dukket opp eller hvorvidt de er en variant av eldre 

versjoner. Mange myter har blitt spredt muntlig. De mytene vi kan mye om i dag er de som ble 

skrevet ned, og selv blant de ser vi at det er flere forskjellige varianter av samme fortelling. Noe 

som viser det jeg sa i innledningskapitlet om at fortellinger er flytende og i stadig endring. For 

hver nye versjon enten den er muntlig eller skriftlig vil mest sannsynlig noe endre seg. Hvis ikke 

forfatterne går ut av sin vei for å beholde den forrige versjonen nøyaktig som den var. Et eksempel 

på dette er at det blant mange muslimer legges stor vekt på at Koranen skal resiteres nøyaktig slik 

den ble for over 1400 år siden, og skrives nøyaktig slik de tidligere versjonene var selv om det 

arabiske språket har endret seg så mye at det ikke lenger samsvarer med det fra Koranen.  

Forfatteren av en fantasybok kan som sagt inkorporere elementer fra alle slags kulturer i sitt verk. 

Det er ingen begrensninger utenom de som forfatteren selv velger å binde seg til for å holde seg 

innenfor sjangerens løse rammer. Mange av de mest kjente fantasyforfatterne skaper egne fiktive 

verdener eller sekundærverdener. For eksempel foregår handlingen i boken Lion of Senet (2004) 

av Jennifer Fallon i en planet med to soler. Disse to solene kretser rundt planeten og kaster lys over 

det døgnet rundt slik at det aldri blir mørkt. I fortiden hadde en av solene blitt borte noe som hadde 

resultert i en periode med konstant mørke i planeten. Denne tidsperioden blir kalt «The Age of 

Shadows». En høyprestinne i en mektig religiøs sekt klarer via en matematiker å finne ut når solen 

ville returnere og bruke denne informasjonen for å lure befolkningen til å tro at Gudinnen hadde 

gitt henne kunnskapen. Hennes religiøse sekt hevder dermed at de med sine religiøse ritualer 

hindrer at denne mørke tidsalderen kommer tilbake. 

Selv om fantasyverdener kun eksisterer i språket, og heller ikke kan eksistere utenom menneskers 

forestillingsevne eller fantasi betyr ikke det at alt innen fantasy mangler relevans til den ekte 

verden. Sjangeren bruker sine egne verktøy som hekser, drager, magikere, alver også videre for å 

kommentere på virkelige menneskelige saker som oppvekst, kjærlighet, frihet, undertrykkelse, liv 

og død. Boken Lion of Senet og resten av trilogien til Fallon kommenterer på vitenskap versus 

religion når det gjelder kunnskap om verden, og ikke minst tegner boken et negativt bilde av 

religiøse autoriteter og institusjoner. Hvorvidt dette er gjort bevisst eller ubevisst er det derimot 

kun forfatteren som kan si noe konkret om. 
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4.4. Religiøse fortellinger eller myter? 

Kan man egentlig skille religiøse fortellinger fra myter? Særlig i religionsvitenskapen er det vanlig 

å beskrive skapelsesberetninger og andre religiøse fortellinger som er kontraintuitive som myter. 

Hvis det skulle vært et skille ville det i så fall vært at religiøse fortellinger er historiene til religioner 

som fortsatt blir praktisert, mens myter er det som blir brukt enten om utdødde religioner, eller om 

alle slike fortellinger slik som jeg gjør i denne oppgaven. Er det slik at man kvier seg for å kalle 

andre folks tradisjonelle fortellinger for myter fordi ordet myte har negative konnotasjoner? Ordet 

er som tidligere nevnt forbundet med falske fortellinger i dagligtalen. Når folk vanligvis snakker 

om religiøse fortellinger mener de som oftest fortellingene til religioner som fortsatt blir praktisert. 

Myter blir da fortellingene til de tradisjonene som ikke lenger har noen troende, eller fortellingene 

til sivilisasjoner som ikke lenger eksisterer. Innholdsmessig er det ikke noe som skiller disse to. 

Vi har større kunnskap om mytene til levende religioner ettersom vi kan få kunnskap om hva 

mennesker som tilhører tradisjonen mener og tror. Det betyr også at de religiøse lærde i disse 

tradisjonene har mulighet til å gi sine tolkninger. Vi har også kunnskap om hvordan de tolker dem; 

om det så er allegorisk eller bokstavelig.  

Hvilken frihet man har til å spekulere eller tolke tekstene er også annerledes. Religiøse fortellinger 

er ofte dypt forankret i tradisjonen til de troende. Dette kan føre til at det blir ganske strengt innad 

i de religiøse gruppene for hvem som kan tolke ved at det ofte kun er lærde, eller religiøse ledere 

som har «tolkningsretten». McGuire skriver for eksempel om noe hun kaller «offisiell religion». 

Dette beskriver normer og tradisjoner som er konsistente med doktrinen til en religiøs gruppe. I 

slik «offisiell religion» er det religiøse spesialister. Disse konsoliderer og standardiserer de 

kulturelle uttrykkene for religion.127 I sjiaislam må man for eksempel jobbe og studere seg oppover 

et hierarkisk rangstige av lærde for å kunne opparbeide seg religiøs autoritet.128 Liknende ser man 

i andre tradisjoner i større eller mindre grad uansett om det er snakk om prester, munker, imamer, 

eller brahminer. Disse har religiøs autoritet som gir dem muligheten til å tolke hva fortellingene 

egentlig betyr for de troende.  

 
127 McGuire, Religion - The Social Context, 100. 
128 Vogt, Husets Folk. 
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5. Tematikk og innhold i myter og fantasy 

5.1. Skapelsesmyter  

Et av de mest sentrale temaene i myter er skapelsesfortellinger. Hos omtrent alle fortellinger som 

prøver å redegjøre for en verden; enten den er vår virkelige verden, eller en kunstig 

sekundærverden; faller det naturlig å legge bakteppet for hvordan alt har oppstått. Fortellinger har 

helt naturlig en begynnelse, en midtdel og en avslutning. Hvis fortellingen er kosmisk av natur og 

handler om hele verdens skjebne er det passende at det er en bakgrunnshistorie om hvordan alt ble 

skapt. Mircea Eliade mener at det alltid er en sentral myte som beskriver verdens begynnelse og 

hva som skjedde før verden ble som den er.129 Det finnes en opprinnelig historie og den har en 

begynnelse. Dette er en skapelsesmyte eller en myte som beskriver det første stadiet av verden. 

Denne begynnelsen blir henvist til i delene av myter som gjenforteller de fantastiske hendelsene 

som fant sted etter skapelsen og universets begynnelse. Myter om dyr, mennesker og planters 

opprinnelse. De kan også være om opprinnelsen til ekteskap, familie og død. De sistnevnte kaller 

Kessler for etiologiske myter.130 De handler om mindre begynnelser og forklarer blant annet 

hvordan en rite eller et landskap ble til. Noen tradisjoner har for eksempel myter om hvordan et 

fjell eller et annet spesifikt landemerke ble til.  

Et viktig trekk myter og fantasy har til felles er at de fleste av dem inneholder slike skapelsesmyter. 

Når en fantasyforfatter skaper en sekundærverden er det naturlig at det er en skapelsesmyte for å 

legge bakteppet for hvordan denne verdenen ble til. I The Wheel of Time bokserien av Robert 

Jordan er det sentrale temaet kampen mellom Lyset som er en ikke personifisert Gud, og det onde 

motstykket Den Mørke.131 Lyset eller Skaperen skapte Den Mørke, men det blir ikke spesifisert 

hvorfor. Det antas at Den Mørke spiller en rolle og at hans eksistens balanserer ting ut. Litt som 

forestillingen om Yin og Yang som eksisterer i den virkelige verden i dag. Det sies også at Den 

Mørkes eksistens gir mennesker deres frie vilje for uten ham hadde de ikke hatt muligheten til å 

velge noe feil, eller gjøre noe som ikke er moralsk riktig. I bokserien kommer det frem at det er en 

evig syklisk kamp mellom Lyset og Mørket hvor Den Mørke prøver å bryte hjulet og ødelegge 

 
129 Eliade, “Cosmogonic Myth”, 174. 
130 Kessler, Studying Religion, 69. 
131 Jordan, Eye of the World. 



48 
 

eller forverre skaperens verk til det ugjenkjennelige. Tiden i fortellingen blir beskrevet som syklisk 

i form av Tidshjulet som spinner evig og som inneholder alt liv i verden. For hver rotasjon er man 

inn i en ny tidsalder hvor den episke kampen og det siste slaget finner sted.  

Dette ligner på «orientalske» skapelsesmyter som også er sykliske i en rotasjon av livet-døden-

livet. Ofte har dette noe med ofring å gjøre i en eller annen form hvor noe levende må dø for at det 

skal bli nytt liv. For å gi et eksempel på en slik skapelsesmyte er det inkludert et lengre sitat fra 

tiende bok i Rig-Veda hymnene. Den er de første av de hellige bøkene i hinduismen. Her er et 

lengre utdrag av denne fra en samling av oversatte skapelsesmyter på engelsk av Barbara C. 

Sproul.  

 

[…] He reached beyond the earth 

When with Man as their oblation 

The gods performed the sacrifice, 

Spring was the melted butter, 

Him they sprinkled on the sacrificial stew, - 

[Primeval] Man, born in the beginning: 

With him [their victim], gods, Sadhyas, seers 

Performed the sacrifice. 

From this sacrifice completely offered 

The clotted ghee was gathered up: 

From this he fashioned beasts and birds, 

Creatures of the woods and creatures of the village. 
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From this sacrifice completely offered  

Were born the Rig- and Sama-Vedas; 

From this were born the meters, 

From this was Yajur-Veda born, 

From this were horses born, all creatures 

That have teeth in either jaw: 

From this were cattle born, 

From this sprang goats and sheep. 

When they divided [primal] Man,  

Into how many parts did they divide him? 

What was his mouth? What his arms? 

What are his thighs called? What are his feet? 

The Brahman was his mouth, 

The arms were made the Prince, 

His thighs the common people, 

And from his feet the serf was born. 

From his mind the moon was born, 

And from his eye the sun, 

From his mouth Indra and the fire, 

From his breath the wind was born. 
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From his navel arose the atmosphere, 

From his head the sky evolved, 

From his feet the earth, and from his ear the cardinal 

points of compass […]132 

 

I denne skapelsesmyten blir Parusha eller Urmennesket ofret av gudene for å skape verden. Ut av 

hans munn blir brahminene eller prestekasten skapt. Fra hans lår vanlige folk som handelsmenn 

og bønder, fra hans armer kommer soldatene, og fra hans føtter serfer eller tjenere. Denne myten 

er grunnlaget for kastesystemet i India i dag. Myten er med på å gi brahminene noe av deres 

religiøse autoritet. Den er også et hinder for mennesker i den laveste klassen å stige i de sosiale 

hierarkiene.  

Skapelsesmyter tjener en viktig funksjon ettersom de legger bakteppet for enhver kontraintuitiv 

fortelling. De besvarer spørsmålet «hvor kommer alt fra?». Men som nevnt er det mange 

forskjellige teorier om myter. Det er hvilken innfallsvinkel man har som bestemmer hvordan man 

ender opp med å tolke deres relasjon til publikum eller deres mening.  

Monoteistiske skapelsesmyter som de man finner i islam, kristendom og jødedom har en skaper 

som transenderer skapelsen. Det vil si han eksisterer før, utenfor og etter skapelsen. De er myter 

om skapelsen av verdenen som noe som har skjedd en gang. Dette er et progressivt og lineart 

hendelsesforløp. Guds allmektighet er i særlig stort fokus i Koranen. I An-Nahl som er 16. kapittel 

i Koranen står det: 

 

It is He, Who sends down water from the sky, from which you drink, 

and trees on which you send your beasts to pasture. Therewith he 

 
132 Sproul, Primal Myths, 180-181. 
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causes crops to grow for you, and the olive and the grapes and all 

kinds of fruit. Lo! Herein is indeed a sign for people who reflect.133 

And he has constrained the night and the day and the sun and the 

moon to be of service you, and the stars are made subservient to His 

command. Lo! Herein indeed are signs for people who have sense. 

And whatever he has created for you in the earth of diverse hues, Lo! 

Therein is indeed a sign for people who take heed.134  

 

Gud slik han ble analysert tidligere i kapittel 3.4 har samme kvaliteter her i sitatet fra Koranen. 

Det gjennomgående temaet i Koranen sett fra et utenfra perspektiv er å proklamere Allah eller Gud 

som den ene og sanne Gud. I dette utdraget er temaet hvor allmektig Gud er og at han har skapt alt 

i denne verden. Tiden er linear i slike skapelsesmyter som denne fra Koranen og det vil komme en 

endetid hvor mennesker enten blir straffet eller belønnet for de livene de har levd ifølge myten.  

Når det gjelder perspektiver på tid i slike fortellinger mente Josef Campbell at i de sykliske 

skapelsesmytene som de med røtter fra India som hinduisme og buddhisme var det aldri en tid 

hvor tiden ikke eksisterte.135 Det vil heller aldri være en tid hvor tiden slutter å eksistere. Årstidenes 

syklus med stadig endring i fødsel, død og ny fødsel representerer et prinsipp om konstant skapelse 

som er fundamental i universets natur. Campbell skrev at den persiske profeten Zoroaster fra 600 

f.v.t brøt med dette sykliske verdensbildet; “The reform of zoroaster broke the dreamlike spell of 

this contemplative metaphysically oriented tradition where light and darkness alternated and 

danced together in a world-creating cosmic shadow play».136  

Den første endringen var Zoroasters separering av mørket og lyset. Begge fikk en etisk verdi med 

lyset som ren og god, og mørket som uren og ond. Før skapelsen av verden var disse to sidene 

adskilt men de voldelige kreftene til det onde startet en kosmisk krig som ble til universet. 

Campbell mente trolig at ifølge myten førte kampen i seg selv til universet. Dette i sterk kontrast 

 
133 The Qu’ran 16:10-11. 
134 The Qu’ran 16:12-13. 
135 Campbell, «The Historical Development of Mythology», 24. 
136 Campbell, «The Historical Development of Mythology», 25. 
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til Yin og Yang forestillingen hvor lyset og mørket er i harmoni. I zoroastrisk mytologi er det onde 

og gode i evig kamp om den endelige seier over den andre. Mennesket er en del av skapelsen og 

har dermed en forbindelse med både det gode og det onde, men må frivillig velge å kjempe på 

lysets side. Når Messias-figuren Saoshyant endelig returnerer vil det finne sted et stort slag med 

påfølgende kosmisk endring hvor han vil utslette mørket for godt. Fra da av vil kun lyset eksistere, 

og det vil ikke lenger være noen historie siden Guds kongedømme vil være realisert for alltid.137 

Skapelsesmyten her vil kunne tolkes av de troende som et valg de har i sine liv mellom det gode 

og det onde. Skapelsesmyten fra Koranen kan av de troende tolkes som at de skal være takknemlige 

for alt Gud har gitt dem på denne jord.  

 

5.2. Det gode mot det onde 

Denne dikotomien mellom det gode og det onde finner man igjen og igjen i slike fortellinger. De 

er nærmest uatskillelige. Den ene kan ikke eksistere uten den andre fordi en faktor skiller seg kun 

ut i relasjon med en annen. I Zoroastrisme eksisterer det en kosmisk dualisme mellom Gud 

Ohrmazd som er all godhet og lys, og hans onde motpart Ahriman som er all mørkhet, død, og 

løgn. Blant zoroastere eksisterer ikke «det ondes problem» slik man kjenner fra andre religioner 

hvor man har en allmektig og allvitende Gud og prøver å forklare hvorfor det likevel finnes 

ondskap. Grunnen til det er fordi i zoroastrisme er det onde et separat prinsipp eller substans som 

er i motsetning til Gud, og som prøver å ødelegge ham. Gud trenger menneskene i sin kamp for å 

bekjempe denne «løgnen» som Ahriman blir kalt. I denne kosmiske kampen er den materielle 

verden skapt av Gud som et verktøy eller våpen for å knuse Ahriman. Det er en felle skapt for å 

snare inn det onde slik at det kan bli svekket og til slutt knust av Ohrmazd med ett siste slag. Gud 

eller Ohrmazd er evig, og har alltid eksistert og vil alltid eksistere. Det onde eller Ahriman på den 

andre siden har ingen begynnelse, men en ende.138 I fantasyfortellinger er det mennesker og andre 

skapninger skapt av forfatterne som er protagonistene og heltene. Det er de som tar kampen mot 

det onde med umulige odds. Det onde er derimot det samme i begge typer narrativ og har lignende 

karakteristikker. 

 
137 Ibid. 
138 Zaehner, The Teachings of the Magi, 18-19. 
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Figur 2: Det gode mot det onde. 

 

Som man ser i figuren over er det en evig dualisme mellom to motstridende parter. For hver 

positive ting er det noe tilsvarende negativt. Disse ordene eller begrepene er de som blir brukt i 

slike fortellinger for å klargjøre skillene. De er assosiert med hver sin side. Jeg kunne fortsatt med 

enda flere ord eller begrep, men disse er de som blir brukt oftest om det gode og det onde, eller 

om Helten og Mørkets Herre.  

Det ondes problem 

I noen fantasybøker er det mange forskjellige guder. De kan være alt fra onde, tvetydige eller gode 

i likhet med gudene man finner i romersk og gresk mytologi. Menneskene er brikker i deres interne 

maktkamp. Et eksempel på dette er boken Gardens of the Moon (1999) første bok i serien Malazan 

Book of the Fallen skrevet av Steven Erikson. Her er det et virvar av guder og semiguder som er 

aktive karakterer i fortellingen. I fantasy er den allmektige Gud sjeldent tilstede eller aktiv i 

fortellingene hvis han i det hele tatt finnes. Tilstedeværelsen av en allmektig Gud som plutselig 
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dukker opp for å redde dagen vil være en form for deus ex machina.139 Derfor er ikke de fleste 

guder i fantasy allmektige. Hvis de er mektige er det mange andre guder som er like mektige. Dette 

balanserer kreftene i sving og sørger for at det er en logisk grunn til at de ikke bare beseirer det 

onde med engang fortellingen starter. I fantasy er maktforholdet forskjøvet ved at de onde og deres 

undersåtter alltid har et stort overtak i denne kampen. Derfor blir helten tvunget til å gjøre det 

nærmest umulige for å nå målet sitt om å bekjempe det onde og gjenopprette balansen.  

I monoteistiske myter er det gode ofte representert gjennom Gud, hans profeter og engler. Gud 

griper sjeldent inn direkte om han i det hele tatt gjør det. Hvis han griper inn er dette ofte indirekte 

gjennom en agent. I fortellingen om Moses og israelittenes flukt fra Egypt holder Moses ut sin stav 

og deretter åpner Gud en sti gjennom Rødehavet slik at de kan komme seg over. Gud kommer ikke 

ned på jorden og deler Rødehavet i to. Han gjør det indirekte gjennom Moses og staven.  

Theodice eller det ondes problem har vært et sentralt spørsmål i kristendommen gjennom dets 

historie. Hvordan skal man forene en allmektig og god Gud med alt det onde som skjer i verden? 

Og hvis Gud har skapt mennesker hvorfor har han gjort oss i stand til å utføre onde handlinger? 

Det siste forklares teologisk som oftest med at mennesker har en fri vilje. Det innebærer at vi kan 

utføre onde handlinger som vil straffes i etterlivet. Det første spørsmålet forklares teologisk med 

at lidelse i dette livet kan hvis man handler moralsk riktig og er en god troende belønnes i etterlivet. 

Dermed har det onde en funksjon. Andre er imot å i det hele tatt stille spørsmål ved dette. Slike vil 

hevde at ingen vet hva Gud tenker og derfor kan man ikke stille spørsmål ved hans handlinger. 

I trossamfunn med en linear forståelse av tid hvor det eksisterer et paradis eller helvete etter livet 

på jord finnes det en dualisme i deres tanker om dette livet kontra etterlivet. For de «gode troende» 

som lider i dette livet vil det være en belønning i etterlivet (himmelen). For de onde vil det være 

en straff i etterlivet (helvete). Gud vil balansere dette ut slik at alle får det de fortjener til slutt. Karl 

Marx mente at dette var overklassens måte å holde arbeiderne under kontroll på fordi hvis 

arbeiderne så frem til etterlivet og ikke gjorde opprør i dette livet ble «staus quo» opprettholdt.140 

 
139 Dette med å introdusere en Gud på slutten av en fortelling for å løse et plott kan spores 
tidligst til den greske dikteren Evripides som gjorde dette jevnlig. Merriam-webster.com, s.v. «deus ex 

machina». 03.03.19. https://www.merriam-webster.com/dictionary/deus%20ex%20machina  
140 Pals, Nine Theories of Religion, 134- 138. 
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I antikkens myter eksisterer sjeldent dette skarpe skillet mellom det gode og det onde. Mange av 

karakterene er tvetydige hvis man ser de gjennom vår tids moralske briller. Herakles er et gresk 

teaterstykke laget av dikteren Evripides (eng. Euripides) som først ble oppført ca. 416 fvt.141 

Stykket begynner med at Herakles sin familie er truet på døden og har tatt beskyttelse under et 

alter. På grunn av frykt for brann forlater de alteret. Kledd i begravelsesklær venter de på bøddelen 

og gjør sine siste bønner til Herakles som er i underverdenen Hades, og til Zevs som ikke vil hjelpe 

dem. Senere ser man en figur som først blir sett av skuespillerne i stykket og deretter av publikum. 

I det fjerne kan man skimte løveskinn og en klubbe. Herakles ankommer på et kritisk punkt akkurat 

i tide for å redde sin familie. I kommentarene til Godfrey W. Bond (i versjonen jeg bruker) skriver 

han; «Such sudden reversals, involving an obvious element of chance, are an exciting feature of 

the later plays of Euripides».142  

Bond skriver videre at Herakles sin ankomst kun går bra i tre hundre linjer til av teaterstykket før 

det skjer et skifte. Uten varsel blir publikum vitne til en gudommelig åpenbaring. Der er Iris sent 

av Hera som er Herakles stemor og fiende. I tillegg er Lyssa ånden for galskap, raseri og rabies i 

dyr der. Lyssa er der for å gjøre Herakles gal og få ham til å drepe sine barn. I scenene som følger 

ser man Herakles omringet av likene til sine barn og kone. Da Herakles får vite at det er hans barn 

han har drept bestemmer han seg for å ta selvmord. Da kommer en annen overraskelse i 

teaterstykket når Theseus ankommer. Gjennom vennskap og argumentasjon klarer han å overtale 

Herakles til å ikke begå selvmord.143 Herakles er kanskje den ultimate helten i gresk mytologi, 

men han er langt ifra «god» sammenlignet med de heltene vi er vant til fra moderne tid, eller som 

er vanlig i fantasy. Herakles ble i gresk mytologi ofte fremstilt som en temperamentsfull bølle som 

kunne drepe folk uten grunn eller for egen fortjeneste. Det er mulig at grekerne i antikken hadde 

et annet syn på mord enn det vi har i dag. Statusen hans selv med slike onde handlinger kan tyde 

på det. Uansett er hele poenget mitt med dette å gi et eksempel på at god mot ond dikotomien ikke 

nødvendigvis fantes som et narrativt rammeverk i antikkens myter. Man finner det hovedsakelig i 

monoteistiske myter som de fra zoroastrisme, islam, og kristendom. Ikke minst er dette vanlig i 

fantasy. Men selv der finnes det mange eksempler på det motsatte. Et eksempel på dette er 

fantasyboken Prince of Thorns (2011) av Mark Lawrence. Hovedkarakteren Jorg leder en gruppe 

 
141 Euripides, Heracles, 17. 
142 Ibid. 
143 Euripides, Heracles, 18. 
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banditter uten moralske skrupler. Han er drevet av hevn og villig til å drepe alt og alle som står i 

hans vei for å ta tronen i riket.  

Nå har jeg sett på forskjellige tolkninger av det onde både som et teologisk og religiøst problem, 

og som et narrativt trekk i myter og fantasy. Hvis man derimot ser bort fra innholdet og heller 

fokuserer på forholdet mellom forfatteren av slike verk og den virkelige verden kan det være 

(minst) to grunner til at den onde mektige karaktertypen blir skapt av forfattere. Det første kan 

være fordi forfatteren enten bevisst eller ubevisst sitter inne med informasjon om Djevelen eller 

Satan fra sin kultur eller andres. Dermed blir det naturlig for dem å skape en lignende karaktertype 

i sitt verk. Den andre mulige forklaringen kan være at i en kontraintuitiv og episk fortelling som 

en fantasyfortelling eller en myte er det naturlig med en konflikt for at handlingen skal ha et formål. 

Hvis det er en konflikt betyr det at det er flere parter. Det igjen vil logisk sett bety at noen av de 

vil bli ansett som onde hvis de utfører, eller ønsker å utføre handlinger som er umoralske. Noe som 

igjen kan være årsaken til konflikten. 

Virkelige verden > Forfatter > Verk > Konflikt = Ond mektig karakter ala Satan 

Det er mange eksempler som tyder på at det som er moralsk riktig ikke alltid har vært det samme 

gjennom historien. I oldtidens Egypt var det helt vanlig med incestuøse forhold blant den 

herskende klasse. Maya prester i Amerika ofret mennesker for å blidgjøre gudene i håp om at det 

skulle føre til regn og fruktbar jord. Moral er nok ikke støpt i stein, men tanken om en helt, en 

protagonist er det i de fleste kontraintuitive fortellinger. Uavhengig av om han til tider er umoralsk 

med vår tids standard som Herakles.  

 

Dualisme 

Har mennesker en vane med å strukturere sin oppfattelse av verden på en dualistisk måte? Vi har 

mange dualistiske forestillinger som skillet mellom kropp og sjel. I filosofien er det lagt stor vekt 

på skille mellom forestillinger og sanseerfaringer. Det igjen bunner i at man har en ide om at det 

finnes en metafysisk eller mental verden, og en fysisk verden på den andre siden. Denne fysiske 

verden er utenfor vårt sinn, hjerne og/eller kropp. Det finnes også skiller innad i filosofien mellom 

logikk og følelser, eller logikk og instinkt. Dualisme har dype røtter i menneskers oppfattelse av 
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verden på mange nivåer. Det finnes også andre dualistiske trekk i kulturen. Vi har ideer om 

motsetningene mellom ild og vann, himmel og jord, klok og dum, vakker og stygg. Alt dette kan 

tyde på at det faller oss naturlig å generalisere på en dualistisk måte. Innenfor kognitiv 

religionsvitenskap menes det at vi mennesker har skjema hvor vi plasserer det vi opplever eller 

sanser i forskjellige kategorier. Disse skjemaene eller måten de er strukturert på er medfødt. Det 

vil si at vi ikke blir født med en «blank slate» som det har vært vanlig å tro i humaniora. Gjennom 

evolusjon har vi utviklet diverse måter å kategorisere og enkelt forstå omverdenen på. Litt som en 

datamaskin med moduler som bare venter på erfaringer som den kan plotte inn.144  

En av grunnleggerne av strukturalisme som en metode for å analyse kultur er Claude Levi-Strauss. 

Han var derimot av den oppfatning at det som kalles «dual organizations» som er tanken om at 

strukturen i et samfunn var todelt kunne bare forkastes.145 Det var rett og slett for mange avvik. 

Dualisme er derimot til stede i mange kontraintuitive fortellinger. Fortellingene kan nok ikke bli 

forklart utelukkende gjennom en dualistisk forståelse av innholdet selv om dualistiske trekk ala 

det gode mot det onde spiller en viktig rolle. Dualisme som tankesett forklarer ikke eksistensen av 

fantasy og myter, men det forklarer hvorfor det gode og onde er et sentralt tema i flere slike tekster, 

og det kan forklare hvorfor verdenen i dem ofte har flere dualistiske trekk i form av karaktertyper 

og påfølgende karakteristikker.  

I Kina har det eldgamle prinsippet om to komplementære prinsipper kalt Yin og Yang fortsatt 

fotfeste. Interaksjonen mellom disse to gir ifølge tradisjonen grunnlaget for alt i universet. Selv 

om Yin og Yang er distinkte og like forskjellige som dikotomien om det gode mot det onde er 

begge sider ansett som nødvendige her. I dikotomien mellom det gode og det onde som finnes i 

noen myter og fantasyfortellinger er det ofte en kosmisk konflikt mellom partene. Dette kan være 

den store forskjellen mellom dualisme i episke fortellinger av denne typen, og dualisme som et 

prinsipp eller verdensforståelse slik som Yin og Yang. I den ene typen er det harmoni mellom 

partene, mens i den andre er det konflikt.  

Dualisme som et religiøst verdenssyn er ofte en del av forestillinger om millenarisme som man 

finner i mange religiøse bevegelser. Begrepet millenarisme blir brukt hovedsakelig om 

 
144 Boyd, Origin of Stories, 43-45. 
145 Levi-Strauss, Structural Anthropology, overs. Jacobsen og Schoepf, 161. 
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forestillinger hos kristne grupper, men i senere tid har begrepet også blitt brukt om forestillinger 

hos religiøse grupper med et annet opphav enn kristendom. Meredith B. McGuire definerer 

millenarisme som forventelsen av en kollaps av samfunnet og opprettelsen av en ny og perfekt 

sosialorden.146 Selve begrepet stammer fra okkulte kristne spådommer om at verden ville ta slutt 

tusen år etter Jesu fødsel. McGuire hevder at dualisme som man finner i dikotomien mellom det 

gode mot det onde, og i millenarisme har en appell som et syn på virkeligheten og verden fordi det 

finnes et behov for en streng orden blant de troende.147 Disse to sidene representerer en ide eller 

forståelse av orden i de troendes verdenssyn i møte med kaoset som er det virkelige liv. Hvis man 

som troende har et dualistisk verdenssyn vil man tolke alle negative ting i hverdagen som tegn på 

Satan og det ondes verk. Alt som er godt vil være Gud og det godes verk og hverdagslivet blir 

dermed enkelt å forholde seg til. Alt tilskrives den ene eller andre siden avhengig av om det er 

positivt eller negativt. Den troende slipper å forholde seg til spørsmål om hvorfor onde ting skjer 

i livet selv om Gud er allmektig. Svaret for en slik dualistisk troende vil være at det er Satan eller 

Djevelen som står bak det onde. For de troende som har et millenaristisk verdenssyn med eller 

uten dualisme er det orden i å vite fremtiden. Alt som skjer nå er bare et steg i den kosmiske 

kampen. Den troende har en visshet om fremtiden og vet at en seier over det onde vil belønnes 

med Jesu tusenårsrike, en ny himmel og jord, eller verdensorden.148  

I fantasy følger fortellingen en liknende tidssyklus som de man finner i millenaristiske verdenssyn. 

Dette er en linear en i form av at det er en fredelig idyllisk begynnelse, en turbulent og konfliktfylt 

midtdel, før det onde til slutt blir beseiret i et siste stort slag. Deretter blir normaltilstanden 

gjenopprettet og livet blir normalt igjen. For eksempel starter fortellingene om Edens hage i 

islamsk, jødisk, og kristen mytologi i et equilibrium eller fredelig tilstand. I fantasy er det 

tilsvarende Hobsyssel som er startstedet for begge av de to mest kjente bøkene til Tolkien; 

Hobbiten (1937) og Ringenes Herre (1954). Hobsyssel er ganske avskjermet fra det som skjer i 

Midtgard, og er et vakkert og fredelig sted. Både Bilbo i Hobbiten og Frodo i Ringenes Herre lever 

lykkelige fredelige liv, og deres problemer er minimale frem til fortellingen starter, og de må reise 

ut i den store kalde verden. Liknende fredelige og paradisliknende startsteder er gjennomgående i 

fantasy. I The Eye of The World (2014) av Robert Jordan lever karakterene i Emonds Field som er 
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en idyllisk landsby, frem til karakterene og hele landsbyen havner under angrep fra Den Mørkes 

vesener. Samme med The Magician (1982) av Raymond E. Feist der hovedkarakteren Pug lever 

et rolig liv i byen Crydee før kaos i form av angrep utenifra destabiliserer riket. De aller fleste 

bøker i fantasy starter i en liknende setting med en normaltilstand eller equilibrium hvor 

karakterene lever dagligdagse og lykkelige liv frem dette blir brutt og de må reise ut for å ordne 

kaoset. Hvor paradis liknende omgivelsene er varierer, men livene til karakterene er som oftest 

stabile frem til avreisen skjer. Det finnes selvfølgelig unntak som The Darkness That Comes Before 

(2004) av R. Scott Baker hvor fortellingen starter med en hærsamling av forskjellige kongerikers 

hærer. Disse har samlet seg for en hellig krig mot en felles fiende. Her er det ingen rolig 

begynnelse, men dette er unntaket snarere enn regelen i fantasy.  

 

5.3. Heltens reise 

Et annet sentralt trekk ved myter og fantasy er Helten. Denne helten kan være en slags Messias-

figur som er profetisert om i forkant. Han/hun er protagonisten og den gode som skal redde verden 

fra den/de onde. Joseph Campbell mente at det mytologiske eventyret til en heltefigur er en 

forstørrelse av trinnene representert i overgangsriter. De tre trinnene er avreise – innvielse – 

hjemkomst (Departure, Initiation, og Return). Dette kaller han «the nuclear unit of the monomyth»; 

«A hero ventures forth from the world of common day into a region of supernatural wonder: 

fabulous forces are there encountered and a decisive victory is won: the hero comes back from this 

mysterious adventure with the power to bestow boons on his fellow man.”149  

Campbells teori om heltens reise som også kalles monomyten har blitt kritisert for å være for 

generaliserende eller for bred. Det å analysere myter er vanskelig og enhver teori vil møte på 

kritikk for å enten være for generaliserende, eller fordi man overser et viktig aspekt som ikke 

passer inn i ens definisjon. Jeg mener derimot at når det gjelder myter og fortellinger er det mer 

hensiktsmessig å bruke en bred metode for å analysere de. Fiktive fortellinger er et produkt av 

menneskers fantasi og derfor vil det å være generaliserende være mer opplysende enn hvis man 

snevrer inn og dermed utelater mye. Det å drive med komparativ mytologi eller studere myter 
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strukturalistisk har sine fordeler og ulemper. Fordelen er at man kan se på fellestrekk for en bedre 

og mer generell forståelse. Ulempen er at man kan ende opp med å gruppere sammen myter basert 

på trekk som ikke nødvendigvis betyr noe. Det kan alltid være noe som mangler eller som ikke 

kommer med. Det man kan gjøre er å se på noen fellestrekk og temaer og prøve å forstå hvorfor 

de er utbredte, og hva de inneholder.  

Første del av Campbells monomyte er Avreise hvor heltens normale liv blir avbrutt ved at det skjer 

ting som gjør at han må ut i den store verden. Dette er starten på eventyret. Innvielse er de 

forskjellige prøvelsene og erfaringene helten får på reisen. Hjemkomst er slutten på fortellingen 

hvor helten har mulighet til reise hjem med sin ny ervervede kunnskap og erfaring. Jeg skal nå 

vise heltens reise med to eksempler. Det første eksemplet er Buddha.  

Ifølge tradisjonen skal Siddharta levd et liv i luksus og overflod som prins i et kongerike. I hele 

sitt liv er han beskyttet mot å se lidelsene som finnes ute i den store verden. En dag reiser han ut 

til byen. Kongen hadde fått fjernet alt som var urent og stygt, men Siddharta møter likevel på en 

gammel mann på randen av døden. I andre reiser får han se sykdom, smerte og dødelighet. Til slutt 

treffer han en asketisk tigger som hadde gitt slipp på jordens gleder i søken etter en dypere fred. 

Selv om det smerter ham å forlate det livet han levde, og sin kone og sønn; velger Siddharta å gjøre 

nettopp det for å bli den asketiske munken Gautama.150 Denne overgangen representerer en avreise 

eller en endring. Dette ligner det narratologen Tzvetan Todorov beskriver som skiftet fra 

equilibrium (normaltilstand) til disequilibrium (ubalanse) i et narrativ.151  

Med håret kortklipt og munkeklær reiser Gautama rundt som en tigger. Han går gjennom alle åtte 

stadier av meditasjon og vier mange år til denne kampen. Han lever et liv med streng faste og 

nøysomhet i sin vandring. Gautama ender etter hvert opp under det store bodhi-treet hvor han 

umiddelbart blir oppsøkt av Mara; guden for kjærlighet og død. Mara kommer ridende på en elefant 

med våpen i sine tusen hender. Gautama blir omringet på alle kanter av hans hær. De beskyttende 

guddommene flyr bort, men Buddha er ubevegelig under Treet. Deretter blir han angrepet som et 

forsøk på å bryte hans konsentrasjon. Steiner, flammer og torden kommer hans vei. Antagonisten 

Mara kaster alt han kan av våpen på Gautama. Mara sender sine døtre for å lokke ham vekk, og da 
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det ikke fungerer blir hele hæren sendt for å angripe ham. Den fremtidige Buddha beveger bare 

hånden sin for å ta på bakken med sine fingerspisser slik at jorden blir vitne til hans rett til å sitte 

der. Jorden gjør dette med så stor kraft at elefanten Mara sitter på går på sine knær i hyllest. Hæren 

blir umiddelbart spredt.152 Gjennom natten oppnår Gautama gradvis opplysning som blir fullført 

ved soloppgang. Etter hvert blir Buddha overtalt av guden Brahma til å proklamere sannheten. Han 

reiser ut igjen til menneskenes byer for å dele sin kunnskap og vise dem Veien.153     

I denne fortellingen er alle de tre hovedtrinnene Campbell mente et heltenarrativ inneholder; 

avreise, innvielse og hjemkomst. I fortellingen om Buddha er avreise hans reise ut i verden og 

vekk fra den komfortable tilværelsen som prins. De fleste heltefortellinger har en begynnelse hvor 

protagonisten forlater eller får avbrutt sin normaltilstand. Tolkiens to mest kjente verk Hobbiten 

(1937) og Ringenes Herre (1954) starter begge med at hovedkarakteren forlater hjemstedet 

Hobsyssel og drar ut i den store verden.  

Trinn to kaller Campbell for innvielse. I fortellingen om Buddhas er dette hans prøvelser og 

opplevelser på veien til opplysning. Siste del er hjemkomst som er den siste akten i en 

heltefortelling ifølge Campbell. Her returnerer karakteren tilbake til normaltilstanden. I Buddhas 

tilfelle reiser han ut for å dele sine erfaringer og kunnskap med andre slik at de også kan komme 

nærmere veien til opplysning. Campbell mente at heltens reise som struktur er like gyldig uansett 

om det er snakk om grekernes mytiske narrativ, legendene i bibelen, eller fantasyfortellinger.154  

Det neste og siste eksemplet kommer fra fantasyboken Assassin’s apprentice (1996) av Robin 

Hobb; den første boken i Farseer-trilogien. Hovedpersonen i boken heter Fitz. Han er en uekte 

sønn av prins Chivalry i kongeriket Six Duchies. Fordi han er illegitim blir han sendt for å jobbe 

for stallmesteren Burich som barn. Han vokser opp med å stelle med hestene og blir aldri godtatt 

som del av kongefamilien. Endringen eller innvielsen som Campbell ville kalt det skjer når kongen 

Shrewd ber han om å sverge troskap for å kunne tjenestegjøre for ham, og Fitz flytter inn i slottet. 

Fitz blir etter hvert lærlingen til en snikmorder ved navn Chade som senere viser seg også å være 

en uektefødt sønn i kongefamilien. Livet til Fitz endrer seg stadig mens han lærer dette farlige 

yrket og utfører forskjellige oppdrag for Chade. Han blir etter hvert invitert til å være del av en 
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liten gruppe som skal få opplæring i utøvelsen av det Skill som er en form for magi. Her havner 

han under opplæringen til en mann ved navn Galen. Kongeriket blir angrepet fra et annet rike ved 

navn Outislanders. Her fra kommer skip og raid langs kysten til Six Duchies hvor mennesker ender 

opp med å bli drept eller kidnappet. Når disse kidnappede returneres til kongeriket er de nærmest 

zombieliknende. Ute av stand til å vise følelser, og med personligheten deres strippet vekk raner, 

stjeler og dreper de på landsbygda. Fitz hjelper Verity med å prøve å bekjempe disse raiderne. 

Galen og en tredje prins ved navn Regal jobber med å styrte kongen og ta over kongeriket. Fitz får 

som mål å forhindre dette. Han ender etterhvert opp med å bli forgiftet. Han klarer derimot å advare 

Verity og de får avverget kuppforsøket.  

Fitz sin heltereise er en full av tap, lidelse, smerte og prøvelser. Han får aldri helt den 

anerkjennelsen han sårt vil ha. Han opplever derimot kjærlighet til sine nærmeste og de 

lyspunktene er det som gjør ham i stand til å takle all motgangen. En heltereise er karakterisert av 

motgang. I Fitz sin fortelling er fienden raiderne fra Outislanders, Regal, og Galen. Disse er de 

onde karakterene som Fitz må bekjempe med hjelp fra sine nærmeste. Dette er derimot langt i fra 

lett. Fitz har alltid oddsen mot seg, men han klarer til slutt å seire. Dette kommer med en kostnad. 

Fitz er ikke lenger den samme personen. Han har mistet venner og kjære, og har mentale og fysiske 

arr etter det han har opplevd.  

Robert Ellwood forteller i boken Myth – Key Concepts of Religion om den kinesiske myten om en 

bueskytter ved navn Yi.155 Yi går akkurat som Fitz gjennom en rekke prøvelser som han 

overkommer, men han oppnår også endringer som han ikke ønsker seg. Yi blir skilt fra sin elskede 

og får ikke leve sammen med henne. Fitz blir i sin historie skilt fra sin barndomskjærlighet Molly 

og får ikke blitt gjenforent med henne i denne trilogien. Ellwood skriver: «So is the lot of the 

heroic champion, glorious yet in the end melancholy and cursed by unintended consequences, like 

much of human life”.156  

En heltefortelling er en historie om motgang og prøvelser, men det som skiller helten/heltinnen 

fra de andre karakterene er at de tar utfordringene på strak arm. De gir ikke opp uansett hvor 

umulige oddsen måtte være, eller hvor vanskelige prøvelsene blir. Det er det som gjør dem til 

 
155 Ellwood, Myth – Key Concepts in Religion, 69. 
156 Ellwood, Myth – Key Concepts in Religion, 69. 



63 
 

helter. Buddha levde under fattige kår etter avreisen. Han sultet seg selv som en asket. Han gikk 

og gikk på kryss og tvers av landet, men han hadde alltid målet i sikte. Han ga ikke opp og reiste 

tilbake til det komfortable livet i palasset når ting ble vanskelig. Det er dette som er inspirerende 

for de som leser, hører eller ser slike fortellinger. De er nesten som en refleksjon av livet generelt. 

For de aller fleste levende vesener er livet en konstant kamp for overlevelse.  

I jungelen kriger plantene om plass ved de få lysglimtene hvor solen skinner gjennom den tette 

regnskogen slik at de kan vokse og overleve. I Afrikas savanner er pattedyrene ved tørketider på 

evig jakt etter vann. Ikke minst kjemper rovdyrene med andre rovdyr om byttedyr. De som blir 

jaktet på kjemper med nebb og klør for å unnslippe og overleve. Det er en evig kamp for mat, for 

vann, for overlevelse. Slik er også livet for de fleste mennesker på denne kloden. Hva man kjemper 

for kan variere, men kampen er alltid der som en evig rød tråd i livet. Dette er en av grunnene til 

at slike heltefortellinger appellerer til oss mennesker. Det er derfor de dukker opp igjen og igjen 

på kryss og tvers av kultur og tid. Vi blir med helten på hans eller hennes reise mentalt. Vi føler 

deres smerte og lidelse og vi er med dem gjennom de gode tidene og de dårlige, og hele tiden 

krysser vi fingrene for at de skal oppnå målet sitt. Selv om vi vet at dette er sannsynlig kan vi aldri 

være sikre. Kessler sier at hvis det er universelle mønster i underbevisstheten for myter kan en av 

disse være helten.157 I det tilfellet vil Fitz og Buddha være forskjellige uttrykk for en psykologisk 

realitet dypt begravet i menneskehetens delte underbevissthet. Han mener dette kan forklare 

hvorfor noen fortellinger er universelle, og tidløse og blir fortalt og gjenfortalt i utallige varianter 

fra fortellingen om Buddha til fortellingen om Fitz.158   
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Figur 3. Trinn i Heltens reise 

 

For å oppsummere er heltens reise for Fitz og Buddha følgende: 

• Avreise eller separasjon fra normaltilstanden: Fitz flytter inn i slottet og får et nytt 

spennende liv som snikmorder og magilærling. Buddha reiser vekk fra livet i palasset og 

ut i den store verden. 

• En innvielse til en form for makt: Fitz lærer seg å bruke the skill som er en form for magi, 

han blir også i stand til å bruke the wit en form for evne til å knytte telepatiske bånd med 

dyr. Ikke minst lever han etter hvert i slottet og blir involvert i intrigene der. For Buddha 

er dette alle hans prøvelser og opplevelser på veien til opplysning  

• Helten får en livsendrende hjemkomst eller endring: I Fitz sin historie får han livet sitt 

endret, og han klarer med hjelp å bekjempe antagonisten Regal og raiderne. Hans liv og 

livet til de andre karakterene er endret. De har fått lærdom av det som har skjedd, og 

stabiliteten i riket blir gjenopprettet. Buddha oppnår opplysning og deler sin kunnskap og 

innsikt med andre for at de skal komme nærmere opplysning. 

Ifølge Campbell varierer heltens reise lite.159 Populærfortellinger som skjønnlitteratur, teater, film, 

og tv representerer de heroiske handlingene som fysiske. I religionene representeres handlingene 

som moralske. Campbell mente at det likevel er lite variasjon i hvordan eventyret utspiller seg, 

hvilke karaktertyper som er involvert, eller hvilke seiere som blir vunnet. Innenfor de tre nevnte 

seksjonene har Campbell mange trinn eller steg som går igjen i de fleste heltefortellinger. Hvis en 

eller flere av de anser som de arketypiske mønstrene i heltefortellinger mangler fra en gitt 
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eventyrfortelling, legende, ritual, eller myte er de nødt til å bli implisert på en eller annen måte. 

Utelatelsen i seg selv kan også fortelle mye om eksemplet mener han.160  

 

Heltens kontraintuitivitet 

Hvis man analysere karakteren Fitz basert på Justin L. Barretts skjema for intuitive forventninger 

kommer man frem til at Fitz har to former for magi. Den ene kalles the wit og den andre the skill 

og begge er telepatiske på hver sin måte.  

 

• Rom og tid: Fitz er fysisk bundet til en spesifikk tid og sted i mesteparten av fortellingen 

som en normal person. Han klarer derimot å reise magisk gjennom en skill pillar fra et sted 

til annet utenfor rom og tid. Ved et tilfelle er han fanget i denne pillaren utenfor tid og rom 

før han blir dyttet ut magisk av et annet vesen som hjelper ham.  

• Fysikalitet: Fitz bryter ikke noen intuitive forventninger om en persons fysiske evner. 

• Biologi: Fitz er i stand til å huse sin sjel i et annet vesen noe som kan gjøre ham i stand til 

å overleve dødelig skade på kroppen hans. Et dyr han knytter et magisk bånd med dør og 

ender opp med å leve videre i ham. Han kommuniserer med dyret slik han hadde gjort da 

det levde fra tid til annen telepatisk.  

• Bevissthet: Andre med samme evner kan kommunisere eller bruke magi for å påvirke hans 

bevissthet. I stand til å bygge en mur for å forhindre dette. 

• Mentalisering: Her er det flest brudd. Kan kommunisere over lange distanser med andre 

med samme evner. Dette er også et brudd på rom og tid. Han kan føle livskraften til andre 

vesener og entre deres sinn for å se gjennom deres øyner. Kan også påvirke hva de føler, 

og tror for å få dem til å gjøre som han ønsker. Bruker dette i krigen.  

• Universelt: Reglene for magien er universelle for de som er i stand til å bruke dem. Noen 

er sterkere enn andre i bruken, men reglene er de samme for alle. Det er årsakssammenheng 

over tid.  
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For Buddha vil et lignende skjema med intuitive brudd kunne se slik ut basert på boken The Life 

of the Buddha (2015) av Tenzin Chogyel.161 

• Rom og Tid: Buddha eksisterte før han ble født i Tushita himmelen sammen med gudene 

før han valgte å ta formen til et menneskebarn. Tiden han er i morens mage bruker han på 

å lære gudene ting. Han er altså i stand til å være i morens mage samtidig som han er et 

annet sted. I tillegg skal han ha levd i et flere etasjers palass mens han er i morens mage.  

• Fysikalitet: Hans tilstedeværelse fører ved et tilfelle til at en rekke gudestatuer kneler foran 

hans føtter. En annen gang skal han ha løftet en død elefant opp fra dens stortå og kastet 

den ut og forbi byens syv murer.  

• Biologi: Da han ble født skal han ha vært ren og fullt påkledd. I tillegg blir han født ut av 

morens høyre side i motsetning til andre menneskebarn. Bryter med flere forventninger om 

fødsel. I seks år levde han på et korn av ris, et sesamfrø og en kinajujube frukt. Brudd på 

biologisk behov for næring. Da han oppnår opplysning skal han ha endret høyde for å bli 

like høy som syv palmetrær. Mens han blir angrepet av onde Mara klarer han å gjøre alle 

våpnene som blir kastet mot ham til blomster før de treffer ham. 

• Bevissthet: Buddha har mål og agens.  

• Mentalisering: Buddha er klarsynt. Ved å tenke på en spesifikk person finner han ut at 

vedkommende døde for 7 år siden blant annet.   

• Universelt: Han går gjennom forskjellige stadier av livet og har forskjellige evner og 

egenskaper i disse stadiene.162  

Det er tydelig at Buddha bryter med mange flere intuitive forventninger enn Fitz. Sistnevntes brudd 

handler mest om brudd på mentalisering i form av hans telepatiske evner. Fitz har mentale evner 

som er utvidet til langt mer enn det som er vanlig for kategorien Person eller Menneske. I 

fortellingen om Buddha er det ofte brudd på flere nivåer samtidig. Av de eksemplene jeg har nevnt 

er det hans tid i morens mage før fødselen at det er flest brudd. Her lever han i et flere etasjers 

palass i morens mage samtidig som han også lærer gudene ting. Det er altså brudd på morens 

biologi, brudd på hans fysikalitet, og rom og tid. Dette er derimot unntaket snarere en regelen. I de 
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aller fleste tilfeller er det sjeldent mer enn ett eller to brudd samtidig i fortellingene om Fitz og 

Buddha. 

Et konsept er enten intuitivt noe som betyr at det ikke er noen intuitive brudd, eller så er det en 

eller to brudd og da er det minimalt kontraintuitivt. Hvis det er tre eller flere brudd er konseptet 

maksimalt kontraintuitivt. I en studie gjort av Banarjee et al. hvor de testet ut hva barn husket av 

en fortelling basert på om det var et, to eller tre brudd kom de frem til at ett eller to brudd på 

forventningene var det optimale for hukommelsen.163 Hvis barna hørte fortellinger hvor det var en 

eller to brudd husket de disse fortellingene bedre enn de fortellingene hvor det ikke var noen brudd. 

De minimalt kontraintuitive ble altså husket bedre av barna både rett etter de ble fortalt og en uke 

etter. Hvis det var tre brudd på forventningene førte ikke dette til bedre hukommelse av konseptet. 

De minimalt kontraintuitive konseptene var dermed de som var best egnet til å vare i barnas 

minne.164 

Dette kan bety at når en forfatter skaper et kontraintuitivt konsept eller flere samtidig finnes det et 

naturlig tak eller terskel for hvor langt man går i denne skapelsesprosessen. Se for deg en stol med 

40 bein som kan fly, og som spiser bord og trær som den jakter på. Når den blir sint eller irritert 

skifter den farge og blir helt grønn. Her er det så mange intuitive brudd at det blir vanskelig å 

henge med. Grunnen til det er at når det blir nevnt at det er en stol aktiveres forventingene om 

konseptet Stol som et menneskeskapt objekt eller gjenstand. Deretter nevnes det at stolen spiser 

bord og jakter på trær. Dermed blir kategorien Dyr aktivert. Dette blir dobbelt kontraintuitivt fordi 

stoler spiser ikke og fordi de fleste dyr spiser ikke trær og i hvert fall ikke bord. Til slutt blir 

kategorien Person aktivert og forventningene til det når det blir nevnt at den blir sint og skuffet, 

før det blir enda et brudd ved at den skifter farge på grunn av følelser. Dette viser hvorfor de fleste 

kontraintuitive konsepter er minimale med kun et par brudd om gangen. Hvis ikke ville de ikke 

gitt noen mening og verken forfatteren eller publikum hadde klart å henge med og forstå hva som 

er hva. Vi mennesker trenger struktur når vi skal forstå noe og hjernen vår er skapt for å yte mest 

mulig for minst mulig innsats. Derfor vil det ikke være fordelaktig å kunne forestille seg noe som 

er så fjernt fra virkeligheten på så mange forskjellige nivåer samtidig. 

 
163 Banarjee et al. “Melting lizards and crying mailboxes”. 
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5.4. Fire stadier  

Hvis vi ser nærmere på fantasy som sjanger har John Clute og John Grant delt disse fortellingenes 

struktur i fire stadier.  

• Noe er galt (wrongness). Helten forstår at det er noe galt i verdenen.  

• Forverring (thinning). Verdenen forverres og har ofte gjort det i lang tid selv før 

fortellingen begynner.  

• Forståelse (recognition). Helten forstår hva han må gjøre for å redde verden.  

• Hjemkomst (return). Balansen gjenopprettes og landet helbredes.  

                             

Wrongness  

Noe er galt: Ifølge Clute og Grant er dette begrepet hovedsakelig forbundet med overnaturlig 

fiksjon, grøssere/skrekklitteratur, men hører også med i fantasy.165 De sentrale øyeblikkene i 

mange overnaturlige fiksjonsbøker finner sted «in an edifice or BAD PLACE that somehow does 

not add up».166 En portal til moralsk avgrunn eller noe «galt» som etter hvert må renskes ut har 

invadert. Dette «gale» er ikke fra denne verden. Det kommer utenifra og kan i de fleste tilfeller bli 

deportert. En følelse av «noe galt» når det trenger inn i livet til protagonisten er vanligvis ikke et 

tegn på trussel utenifra, men en engstelse skapt av en urovekkende endring i essensen av ting. 

Denne følelsen er en forståelse fra protagonisten om at verdenen er feil, eller er på vei til å slutte 

å være riktig. Dette skyldes prosessen Clute og Grant kaller thinning eller forverring på norsk. 

«Wrongness» og «thinning» er to essensielle øyeblikk i fantasys «ordbok». I fortellingens flyt er 

de distinkte selv om de ofte manifesteres sammen.167  

I fortellingen om Buddha kan dette være hans første reise ut av palasset hvor han for første gang 

blir vitne til alderdom, sykdom og død. Han forstår at denne verden ikke er som den burde være. 

Forklart på en annen måte kan man si at for at helten skal ut på en reise eller for at fortellingen 

skal ha et formål må noe være feil som helten kan fikse. Fortellingen starter opp med en stabil start 

 
165 Clute og Grant, “Wrongness”.  
166 Ibid.  
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før endringer skjer, eller så blir det introdusert ondskap, død og/eller fare. Når dette skjer starter 

fortellingen på alvor. I fantasy er dette gjort ved at de onde kreftenes påvirkning på verden blir 

stadig mer synlig. Dette skaper en følelse av at helten må gjennomføre sin plan for å reversere 

denne prosessen før det er for sent.  

                                        

Thinning  

Forverring: Fantasyfortellinger kan ifølge Clute og Grant bli beskrevet som «fables of 

recovery».168 Det som blir tatt tilbake kan være mye forskjellig, men det som er viktig å notere er 

at den lykkelige slutten i fantasy kommer av at det på slutten har skjedd en gjenoppretting. Det vil 

si at før den skrevne historien var det en forverring. Denne forverringen kan bli sett som en 

reduksjon av landet, kongedømmet, riket, eller verdenen i historien. Agenten for denne 

forverringen er i de fleste tilfeller antagonisten Mørkets Herre. 

I boken Eye of the World (2014) av Robert Jordan er det et gigantisk område nord i landet som 

kalles The Blight. Dette var tidligere normalt landskap, men er etter påvirkning fra Den Mørke et 

livløst råttent område. All jorden har blitt til støv, og alt vannet er giftig. Den Mørkes påvirkning 

dreper omtrent alt av liv der. Det er kun skapninger i hans tjeneste som klarer å leve i dette klimaet 

av mørkhet og sykdom. Et annet eksempel på forverring er at den mannlige versjonen av kilden til 

magi har blitt forgiftet og delvis ukontrollerbar på grunn av Den Mørke. Hvis de mennene som er 

i stand til å bruke kilden fortsetter å gjøre det vil de før eller siden bli sinnsyke og ødelegge seg 

selv og sine med magien. Denne forurensingen av kilden skal ha skjedd i forrige tidsalder hvor 

protagonisten i en tidligere inkarnasjon av seg selv hadde sammen med sine allierte prøvd å 

forsegle Den Mørke.  

Ifølge Clute og Grant kan forverringen bli stagget ved å endre landskapet fysisk, gjennom et 

verktøy, eller via konstant overvåkning og forsvar ved det fysiske området, mens man venter på at 

en helt skal gjenopprette balansen i verden.169 I Eye of The World (2014) av Jordan er de nasjonene 

som ligger nærmest dette området i evig patrulje rundt sine garnisoner i påvente av at Den Mørkes 

 
168 Clute og Grant,“Thinning”. 
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skapninger skal angripe. Helten og protagonisten Rand al’Thor hadde i en tidligere inkarnasjon 

brukt magi for å forsegle Den Mørke ved dette området med syv segl. Utover i bokserien klarer 

Den Mørke å svekke disse seglene en etter en og deretter bryte dem. Hver gang dette skjer øker 

hans makt og innflytelse på verden, og han kommer stadig nærmere å bryte ut av sitt fengsel. 

Forverring er altså prosessen hvor verdenen mister sin balanse og normaltilstanden blir brutt. 

Heltens mål er å gjenopprette denne balansen og sørge for at ting blir som de var før fortellingen 

startet.  

At slike fortellinger starter med en forverring er vanlig. I Første Mosebok i den hebraiske bibelen 

finnes det to skapelsesmyter.170 I den ene skaper Gud Adam først av støv deretter blir Eva skapt 

av en av Adams ribbein. Ifølge myten kan de spise fra alle trærne i Edens hage med unntak av 

«Treet om kunnskap om det gode og det onde». I fortellingen lever de bekymringsløse liv i hagen 

og har ingen bekymringer eller flauhet om sin nakenhet eller skam. Det er frem til en slange lurer 

Eva til å spise frukt fra det forbudte treet. Hun gir noe av det til Adam og det fører til at deres øyner 

blir åpnet og deres uskyldighet blir borte. Nå skammet de seg over sin nakenhet og lager seg klær 

for å dekke seg til. Da Gud oppdager hva de hadde gjort blir de straffet. Kvinnens straff ble at hun 

måtte føde barn i smerte og være underdanig mannen. Mannens straff ble at han måtte drive med 

hard og slitsom arbeid i jordbruk for å skaffe mat. Gud frykter at de også skal spise av livets tre og 

bli udødelige. Han fordriver dem derfor fra Edens hage og til jorden.171   

I kristendommen har denne fortellingen vært bakgrunnen for forestillingene om syndefallet og 

arvesynden. Det har tidligere eksistert en ide om at slangen som fristet Eva var Satan. I 

jødedommen oppstå det ikke noen ide om arvesynden. Denne hendelsen har derimot gjort det slik 

at verdenen Gud skapte ikke bare er god. Menneskene må velge mellom godt og ondt på grunn av 

Adam og Evas ulydighet. I islam er det Satan som frister dem begge med samme resultat i at de 

blir fordrevet fra Edens hage. Her er det heller ingen ideer om arvesynd. En annen forskjell er at 

Eva og Adam er like skyldige i å falle for fristelsen.172 I denne skapelsesmyten er verdenen i 

balanse til å begynne med. Forverringen skjer ved at Adam og Eva ikke adlyder Gud og dermed 

skjer det en reduksjon av deres verden. De går fra å leve i Edens hage til å bli kastet ut i den store 

 
170  Kvam, Schearing og Ziegler, Adam & Eve – Jewish, Christian, and Muslim Readings on Genesis and Gender. 
171 Ibid. 
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kalde verden med alle byrdene og problemene det medfører. Dette er også fremtiden til alle deres 

etterkommere ifølge myten.173  

Recognition  

Forståelse: Ifølge Clute og Grant har fortellingers struktur en vane med å bli knytet sammen i 

knuter som deretter blir løst opp.174 Det han mener er at karakterene i fortellingen får problemer 

eller utfordringer gjennom fortellingen. De blir fanget i disse noe som gjør at deres handlinger 

virker diktert av fortellingen. Karakterene får en kurs som bestemmer hva de kan og ikke kan gjøre. 

Forfatteren skaper på den måten en labyrint for karakterene som leseren kan se.  

Dette punktet er det Clute og Grant kaller forståelse. Dette kan også kalles transformasjonen og er 

når helten eller heltinnen går fra ignoranse og forvirring til kunnskap og forståelse av hva som 

skjer, og hva som må gjøres. Dette er når de forstår at de dagligdagse og komfortable livene deres 

er over, og at de nå er på en ny vei som de ikke vet om de kommer tilbake fra. Clute og Grant 

forklarer forståelse som punktet hvor de skjønner at de er i en fortellingen, men ikke slik leseren 

gjør. De skjønner at valgene de tar og det de gjør vil ha store effekter på omverdenen fra nå av. 

Før dette punktet reagerer protagonistene kun på det som skjer rundt dem. Nå er de bevisste og 

kanskje også målrettede. «Recognition is a transition from darkness and sleep into true Reality».175 

Buddhas oppvåkning under bodhi-treet er et godt eksempel på dette.  

Det siste punktet til Clute og Grant er return, eller hjemkomst, men siden denne er veldig lik 

hjemkomst delen i Campbells monomyte vil jeg ikke gå i detalj om det. Kort fortalt er dette 

hjemkomsten og slutten hvor landet blir helbredet for det onde og balansen i verdenen blir 

gjenopprettet. Hvis man ser Campbells monomyte i sammenlikning med Clute og Grants fire 

stadier ser man at det er mye som overlapper selv om de to fokuserer på hver sin sjanger. Campbell 

lagde sin monomyte basert på mytologi, mens Clute og Grant fokuserer rent og holdent på fantasy. 

Den store forskjellen er at Clute og Grant fremhever det onde og hvordan negativ påvirkning 

utenifra er sentral i å forverre balansen i verdenen. Campbell på den andre siden fokuserer på 
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helten. Det man ser er at strukturen på selve fortellingen er ganske lik på tvers av mytologi og 

fantasy.  

 

5.5. Den Mørke Herre 

Kan det i hele tatt eksistere en helt hvis det ikke finnes en antagonist? Helten må trolig ha en 

motstander ellers er han bare en aktør blant mange. Det betyr ikke at motstanderen eller 

antagonisten nødvendigvis må være ond selv om det er ganske vanlig i denne type litteratur. 

Campbell beskriver denne hovedantagonisten slik: 

 

The figure of the tyrant-monster is known to the mythologies, folk traditions, legends 

and even nightmares, of the world; and his characteristics are everywhere essentially 

the same. He is the hoarder of the general benefit.  He is the monster avid for the greedy 

rights of ‘my and mine.’ The havoc wrought by him is described in mythology and 

fairy tale as being universal throughout his domain… the giant of self-achieved 

independence is the world’s messenger of disaster… Wherever he sets his hand there 

is a cry… a cry for the redeeming hero, the carrier of the shining blade, whose blow, 

whose touch, whose existence, will liberate the land.176 

 

Clute og Grant mener at rollen som hovedantagonist er besatt av Den Mørke Herre.177 Ofte er dette 

selve navnet på denne karakteren i mange fantasybøker. Grunnen til at Den Mørke Herre blir kalt 

hovedantagonist er fordi det er mange andre antagonister i fantasy. Det er både mennesker og 

andre vesener som jobber for eller samarbeider med Den Mørke Herre for egen vinningsskyld, 

eller som gjør det av rent ondskap og hat. Eller så kan det være mennesker som har blitt korrupte 

av grådighet, maktsykhet, og egoisme. Disse spiller vanligvis en mer aktiv rolle i fortellingene enn 

Den Mørke Herre som stadig blir sterkere og mer av en trussel mot menneskeheten, og verden, 

 
176 Campbell, The Hero with a Thousand Faces, 15-16. 
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men som av diverse grunner ikke er i stand til, eller har mulighet til å oppnå den totale ødeleggelse 

eller verdensherredømme han vil ha.178 I myter er ofte det ondes påvirkning på verden indirekte. I 

islam og kristendom for eksempel er det snakk om at mennesker kan bli påvirket til å gjøre onde 

ting av Satan, mens i zoroastrisme kan de troende velge å være på side med det onde. 

Clute og Grant mener at Den Mørke Herre ikke nødvendigvis må være en djevel selv om navn 

som Sauron, Lord Foul og Ba’alzamon indikerer at han er det.179 Han er sjeldent engang en 

personlighet, men er nesten en abstrakt form for forverring. Den Mørke Herre er ofte en mann eller 

mannlig av natur. Han opererer under begrensninger, og er eller har vært i dvale eller søvn og blitt 

vekket av noen uvitende, men nysgjerrige som i Glen Cooks bokserie Black Company. Eller så har 

han blitt vekket med vitende vilje av mennesker med onde hensikter. Clute og Grant hevder at Den 

Mørke Herre ofte er basert på hvilke politiske eller religiøse karakterer som bekymrer publikum 

til enhver tid.180 De hevder at Tolkiens Sauron kombinerer trekk fra diktatorene på 1930-tallet som 

Mussolini, Hitler, Stalin, og Franco. Mens Terry Goodkinds bokserie The Sword of Truth har en 

antagonist ved navn Darken Rahl som de mener er en etterligning av en kombinasjon av totalitært 

herredømme, og kultledere som Jim Jones. Darken Rahl ligner derimot mer på Antikrist enn de 

fleste andre Mørke Herrer.181 For å oppsummere er den Mørke Herre en ond kraft som ofte er 

assosiert med død, kaos og ødeleggelse. Denne karakteren er det onde motstykket til helten.  

 

Den Mørke Herres kontraintuitivitet   

Hvis man prøver å klassifisere denne karaktertypens kontraintuitivitet kunne det sett slik ut basert 

på Den Mørke fra Wheel of Time serien til Robert Jordan.182 

• Rom og Tid: Den Mørke er fanget utenfor virkeligheten. Hans vesen blir beskrevet som 

utenfor tid og rom og hans essens er uendelig. Et urvesen.  

• Fysikk og Biologi: Har ingen fysisk kropp. 

 
178 Ibid. 
179 Clute og Grant, “Dark Lord”.  
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Basert på Barretts skjema for å måle kontraintuitivitet som igjen er laget av Afzal. 
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• Bevissthet: Er et sansende vesen med mål. 

• Mentalisering: Kan kommunisere med de som kommer til «the Blight» som er det fysiske 

stedet der han prøver å bryte gjennom. Kommunikasjonen blir beskrevet som om noen 

roper inne i hodet på besøkende med så stor kraft at de huker ned i bakken av smerte og 

frykt. Han er ikke allvitende, men har evne til å ha langt større kunnskap gjennom sine 

undersåtter.  

• Universelt: Årsakssammenheng. Hans evner og egenskaper endrer seg ikke.  

Det å lage et liknende skjema for Satan blir vanskelig ettersom mange av beskrivelsene av ham er 

symbolske og dermed blir det vanskelig å si hva hans egentlige evner og egenskaper er. De 

forskjellige versjonene av denne karaktertypen er uansett kontraintuitive i varierende grad. Ofte 

har Den Mørke Herre ingen kropp og heller ingen medfølgende biologi. Der Gud i jødisk, kristen 

eller muslimsk forståelse ofte er allvitende har Den Mørke Herre eller Satan ikke all kunnskap. 

Dette med hva en agent kan vite er i kognitiv religionsvitenskap kalt folkepsykologi.183 For 

eksempel er dette forståelsen av at hvis en person er i en bygning og en annen person er i annen 

bygning kan ikke de høre eller se hva den andre gjør. I kontraintuitive fortellinger har derimot 

agentene eller karakterene ofte brudd på folkepsykologi ved at de kan lese tanker, eller har 

kunnskap som ikke er begrenset av deres relative posisjon til hverandre. Folkepsykologi er en 

fellesbetegnelse på bevissthet og mentalisering i skjemaet til Barrett. Når mennesker kategoriserer 

noe som et dyr eller en gjenstand eller en person får vi forventninger til hva det betyr for hva de 

kan eller ikke kan gjøre. Brudd på folkepsykologi og dermed mentalisering og eller bevissthet er 

blant de mest utbredte av bruddene rett og slett fordi mennesker stadig konstruerer agenter med 

utvidede egenskaper. 

 

5.6. Eskatologi og Dommedag 

En stor andel av disse mytene og fantasyfortellingene er episke. Med det menes det at de er 

grandiose av natur. De inneholder narrativ hvor hele verden eller rikets skjebne er i spill og 

fortellingen leder frem til et siste oppgjør mellom disse stridende partene. Studiet av dette endelige 
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oppgjøret kalles eskatologi. Dette oppgjøret er selve høydepunktet eller det kritiske punktet som 

fortellingen kulminerer i. Kontraintuitive dualistiske fortellinger inneholder nesten alle et slikt 

siste oppgjør som ofte kalles det sist slaget eller apokalypsen. Her barker kreftene til de gode og 

de onde sammen i en episk kosmisk duell om verdens skjebne. Ved de godes seier blir verdenen 

renset for forverringen og det gale.  

McGuire skriver at mange religiøse grupperinger har forventet, eller forventer slutten på den 

sosiale orden som de mener er ugudelig.184 Her sikter hun nok hovedsakelig til fundamentalistiske 

kristne grupper og andre liknende bevegelser. Disse gruppene varsler om at samfunnets forfall vil 

føre til en endelig løsning som er verdens ende. For de som forventer at denne slutten blir etterfulgt 

av en perfekt orden som himmel på jord kommer denne forestillingen sammen med en ide om at 

det er en Messias-figur som vil opprette denne nye verdensorden. Forestillingen om en Messias-

figur er vanlig i vestlige religioner, og hovedsakelig kristendom, men man finner lignende i 

sjiaislam, og i sunniislam selv om det ikke er like sentralt der.185 I buddhisme finnes forestillingen 

om en fremtidig Buddha ved navn Maitreya som skal innføre en paradisliknende tidsalder. 

I fantasy er Messias-figuren ofte selve hovedkarakteren eller helten. Særlig i undersjangeren episk 

fantasy er det vanlig med en slik figur, og det som gjør ham mulig er at gjennom fortellingen blir 

leseren vist via diverse profetier og hint at hovedkarakteren er denne Messias-figuren. Selve 

karakteren er uviss om denne skjebnen eller dette ansvaret før han til slutt blir klar over at verdens 

skjebne hviler på hans hender. Nesten alltid aviser hovedkarakteren ansvaret og vil ikke godta 

denne byrden til å begynne med. I The Wheel of Time bokserien av Robert Jordan er «The Dragon 

Reborn» den profetiserte om karakteren som skal lede Lysets hærer i kampen mot Mørket. I første 

bok av denne serien som heter Eye of the World (2014) fortelles det om mange falske drager. Dette 

er menn som hevder de er lysets forkjempere og de profetiene handler om. Tegnene på dragen er 

ifølge profetiene at han skal kunne bruke magi og være født på et spesifikt fjell. I tillegg skal han 

gjøre en rekke ting som hovedkarakteren gjør i løpet av serien.  

Ikke all fantasy benytter seg av en Messias-figur som er profetisert om i forkant. Det som er vanlig 

er at hovedkarakteren har evner eller egenskaper som gjør at han eller hun er den som står i sentrum 

 
184 McGuire, Religion – The Social Context, 45. 
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i denne kosmiske kampen på lysets side. Hvis det ikke er noen profetier eller tegn som blir nevnt 

på forhånd blir det ikke riktig å karakterisere slike helter som Messias-figurer. Det er dette som 

skiller en Messias-figur fra en vanlig helt. Deres rolle i fortellingen og deres handlinger er derimot 

de samme.  

 

Apokalypse 

Dualistiske verdensbilder har ofte et siste apokalyptisk slag hvor konflikten mellom det gode og 

det blir avgjort ved tidens ende.186 Både i islam og i kristendom er Satan ansvarlig for ondskap, 

men det siste slaget mellom han og Gud har ikke funnet sted enda og utfallet av dette siste slaget 

er ikke sikkert. Dette er ikke et nytt religiøst tema. Mange religiøse grupper har forventet slutten 

på den sosiale orden gjennom historien. McGuire hevder at noen av de forventer en fysisk ende til 

verden, mens i andre forventes en revolusjon hvor den eksisterende sosiale orden vil bli erstattet 

av en ny. I de sistnevnte er det ofte en Messias-figur som bringer frem den nye verdensorden.187 

Kanskje et av de mest kjente eksemplene på en apokalyptisk fortelling er fra Det nye testamentet. 

Det aller siste skriftet heter Johannes’ åpenbaring, og er også kjent som apokalypsen.  

7Da brøt det ut en krig i himmelen: Mikael og englene hans gikk til krig mot 

dragen. Dragen kjempet sammen med englene sine,8 men de ble overvunnet, og 

det fantes ikke lenger plass for dem i himmelen.9 Den store dragen ble kastet 

ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele 

verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen 

med ham.188 

I sitatet fra Johannes’ åpenbaring blir Satan og hans undersåtter kastet ned på jorden etter å ha tapt 

krigen i himmelen mot erkeengelen Michael og Guds armeer.  

 
186 Kessler, Studying Religion, 173. 
187 McGuire, Religion –The Social Context, 45. 
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Clute og Grant skriver at begrepet apokalypse nå om dagen betyr en brå ende på verden.189 

Apokalypser er av natur åpenbaringer eller profetier om fremtiden. Leonard L. Thompson hevder 

at apokalypser ikke viser oss en annen verden, men avslører skjulte dimensjoner av verdenen vi 

mennesker dør og lever i.190 Apokalypser utvider universet for å inkludere transendente 

virkeligheter. Dette gjøres ved ekspandering og utvidelse som skjer både i tid og rom. 

Ekspandering av tid gjøres ved at det fortelles om en ny tidsalder, eller om et nytt liv etter døden 

som utvider tiden. Ekspandering av rom gjøres ved at det fortelles om himmel og helvete blant 

annet. Ettersom de eksisterer side om side med jorden blir verdenen som helhet utvidet når de blir 

inkludert i fortellingen. 

Det siste slaget i fantasy definerer slutten på en tidsalder, og kulminasjonen av alt fortellingen og 

karakterenes liv har ført frem til. Dette er det siste forsvar mot kaos og ondskap. I kristendom 

kalles stedet for det siste slaget for Armageddon og blir navngitt i kapittel 16, vers 16 i Johannes’ 

åpenbaring. I norrøn mytologi er dette Ragnarok og det siste slaget finner sted på en voll kalt 

Vigrid. I fantasy ender dette med at helten på mirakuløst vis får beseiret det onde etter en lang og 

hard krig som involverer mye smerte, tap og lidelse. Dette klimakset har hele fortellingen ledet 

fram til. I mange verk er derimot ikke dette slutten på fortellingen. Det er ofte en epilog eller 

lignende hvor det ondes undersåtter får sin straff, og hvor publikum får et innblikk i hva som 

skjedde med protagonistene etter det siste slaget. På den måten får leseren en avslutning ved at 

vedkommende får kunnskap om hvordan det har gått med karakterene i ettertid. Normaltilstanden 

blir gjenopprettet og forverringen som hadde skjedd i forkant er borte. Karakterene vender ofte 

tilbake til sine liv, men de er ofte i en bedre situasjon enn før. I noen fantasybøker ender helten 

opp med å bli en martyr ved at han dør for folket eller landet. I de aller fleste fantasyfortellinger 

overlever han/hun i typisk eventyrstil og lever lykkelig alle sine dager. 
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6. Spredning av kulturelle representasjoner 
 

Hvordan kan man vite om noe er sentralt eller universelt ved fortellinger som de temaene som har 

blitt trukket frem hittil? Dan Sperber sier at hvis man har en rekke med representasjoner like nok 

i innhold til at man kan se på de som versjoner av hverandre er det ofte mulig og nyttig å produsere 

en ny offentlig versjon for å representere deres fellestrekk på en prototypisk måte.191 Jeg har ikke 

lagd noen protomyte eller fantasyfortelling, men har skilt ut visse tematiske og strukturelle 

fellestrekk. De viser mange likheter, men det er også noen forskjeller.  

Sperber sier det er fristende å se de konkrete representasjonene som om de har samme innhold 

med ubetydelige variasjoner. Dermed er de uferdige gjenskapninger av hverandre, men fortsatt 

gjenskapninger. Når dette er gjort er man ikke langt unna å se alle disse eksemplene av «samme» 

representasjon som en distinkt klasse. Det å gi slik enhet til grener med representasjoner gjør det 

mulig å bruke et verktøy kalt Darwins ide om seleksjon. Dette blir gjort for å forklare årsaken til 

kulturelle fenomen. Med en slik tanke er kulturelle representasjoner selvgjenskapende 

representasjoner. Av og til muterer representasjonene og det blir muligens skapt en ny gren.192  

Fantasy og myter deler som vist likhetstrekk tematisk og innholdsmessig. Det er derimot fullt 

mulig at de er kulturelle avgreininger av hverandre i form av at forfattere av fantasy har gjenskapt 

myter i sitt bilde. At kulturelle representasjoner påvirker hverandre er det lite tvil om. Det er for 

eksempel en ide om at zoroastrismes dikotomi med det gode mot det onde påvirket jødedommens 

ide om Satan slik at han ble litt mer sentral enn tidligere. Joseph Campbell mente at zoroastrisme 

er opphavet til denne dikotomien mellom det gode mot det onde.193 I kapittel 3 nevnte jeg at noen 

forskere definerer fantasy som moderne myteproduksjon. På den andre siden er det andre som 

mener at fantasy er en videføring av eventyrtradisjonen. Andre igjen lagde ikke noe skille mellom 

disse tre typene av litteratur. Sperber sier at hvis man ønsker å beskrive deler av kultur som 

individuelle tekster burde man spørre hvilken tidligere versjon de er en gjenskapning av. I de aller 

fleste tilfeller kommer man fram til at det er en gjenskapning av uendelig mange tidligere 

 
191 Sperber, Explaining Culture, 100-101. 
192 Ibid. 
193 Campbell, «The Historical Development of Mythology», 25. 
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eksempler.194 Derfor kan tanken om at zoroastrisme er opphavet til dikotomien det gode mot det 

onde være feil. Grunnen til det er at det er fullt mulig at zoroastrisme selv har blitt påvirket av 

tidligere kulturelle representasjoner som vi ikke har noen kunnskap om ettersom de ikke etterlot 

noen skriftlig verk vi vet om. Det kan også være at dikotomien om det gode mot det onde har vært 

naturlig for mennesker å skape. Disse to teoriene er ikke motstridende. I fortellingen om Buddha 

er det også det gode mot det onde i form av Buddha versus Mara. Mara representerer det onde og 

det ser man i hans handlinger og beskrivelsene av ham i fortellingen. Det er derimot visse ting som 

tyder på at buddhisme kan ha blitt påvirket av zoroastrisme som hadde dukket opp to hundre år 

tidligere i ca. 600 fvt.195 Hvis dette stemmer er det ikke umulig at det gode mot det onde og dermed 

ideen om Den Mørke Herre eller Satan alle er kulturelle avgreininger av hverandre og dermed 

gjenskapninger av tidligere temaer via kulturell spredning.  

Helten derimot er nok universell fordi han finnes i alle typer fortellinger. Se for deg en hvilken 

som helst fortelling; der er som oftest hovedpersonen en helt i en eller form. Kontraintuitive 

konsepter finnes også i alle kulturer i så mange varianter at det ikke er mulig å si at dette skyldes 

kulturell spredning. Tvert imot viser teorien om hyperaktiv agent-deteksjon at det er naturlig for 

mennesker å se for seg agenter der det ikke nødvendigvis finnes noen. Neste steg er da at 

mennesker tillegger disse agentene forskjellige egenskaper og evner. Dette fører til kontraintuitive 

brudd som allvitende guder, usynlige ånder, og spøkelser uten kropp. Når disse bruddene er 

minimale blir det ikke vanskelig for mennesker å forestille seg de eller skape de. For eksempel en 

usynlig ånd som egentlig er en person uten fysisk kropp med noen utvidelser. Lignende 

forestillinger kan bli etablerte deler av en gitt kultur som en djinn i islam eller en golem i jødedom. 

Når de kontraintuitive bruddene ikke er så mange at det blir vanskelig for et menneske å forestille 

seg eller huske er det fritt frem for at de kan gjenskapes, etableres og spres. Hvis for eksempel 

ideen om en alv som er et minimalt kontraintuitivt menneske først blir spredt kan det etter hvert 

bli etablert slik det har blitt i fantasysjangeren.  

 

 
194 Sperber, Explaining Culture, 104. 
195 Scott, «The Iranian face of Buddhism». 
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Sperber sier at når det gjelder de logiske formene til en fortelling har noen av de en bedre form 

enn andre.196 Disse mangler ikke deler eller har for mye med som ikke burde vært med. De er 

dermed enklere å huske og blir mer attraktive. De faktorene som sørger for en god form på 

fortellingen kan komme delvis av universell menneskelig psykologi og delvis av lokal kulturell 

kontekst.197 Derfor kan for eksempel dikotomien det gode mot det onde både være enkelt for 

mennesker å forestille seg som et tema for fortelling slik at de er mer tilbøyelige til å skape det, 

samtidig som dikotomien også kan bli spredt kulturelt ved at zoroastrisme for eksempel påvirker 

andre tradisjoner slik at de inkorporerer samme struktur i sine fortellinger.  

Ifølge Sperber er de fleste kulturelle etterkommere av noe transformasjoner og ikke 

gjenskapninger.198 Begrepet transformasjon antyder at det er noe lignende som har dukket opp. Jo 

mindre transformasjonen er, jo større grad av likhet er det mellom versjonene. Han hevder at all 

produksjon av individuelle mentale prosesser er påvirket av tidligere erfaringer. Her er han altså 

enig med David Hume i tanken om at erfaringer er grunnlaget for forestillinger slik det ble nevnt 

tidligere i kapittel 2.2. Sperber sier derimot at få kulturelle produksjoner er rene kopier.199 Grunnen 

til det er at de aller fleste kulturelle produksjoner er ikke helt like hverandre selv om de ligner. De 

er kanskje påvirket av hverandre, men de har likevel en særegenhet. Dermed er de ikke 

nødvendigvis en gjenskapning, men snarere en transformasjon eller en annen variant.  

Hvis Campbell hadde rett i at zoroastrisme er opphavet til det gode mot det onde som et tema og 

at dette deretter har påvirket islam, kristendom og jødedom blant annet er det likevel helt tydelig 

at de har sine egne versjoner og temaet har varierende grad med suksess. I jødedom er for eksempel 

Satan ikke like sentral som han er i kristendom og islam. Selv om jødedom historisk sett først 

hadde muligheten til å bli påvirket av zoroastrisme ettersom verken kristendom eller islam 

eksisterte før mange hundre år senere.  

 

 
196 Sperber, Explaining Culture, 108. 
197 Ibid. 
198 Ibid. 
199 Sperber, Explaining Culture, 118. 
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Ifølge Sperber kan man betrakte all informasjon som mennesker introduserer til deres miljø som 

om de er konkurrerende med hverandre.200 Det vil se at informasjonen konkurrerer om privat rom, 

offentlig rom, og tid. Ikke minst konkurrerer informasjonene om oppmerksomhet, internt minne, 

overføring og ekstern lagring. 201 Det han mener er at akkurat som levende vesener konkurrerer 

om ressurser og overlevelse gjør informasjon det samme. Informasjonen er selvfølgelig metafysisk 

kulturell representasjon og ikke noe fysisk konkret. Hvis noen skaper en ny forestilling eller en 

teori eller hva det enn måte være så må det konkurrere med mange andre kulturelle 

representasjoner. Akkurat som noen arter dør ut hvis de ikke lenger kan overleve i sitt miljø, kan 

også menneskeskapt informasjon dø ut. Det betyr ikke at de blir borte fra menneskers historie, men 

at de ikke lenger er levedyktige. Andre representasjoner eller forestillinger kan overleve hvis de 

endrer seg med tidene. For eksempel kan gjenskapninger av en heltefigur endre seg over tid basert 

på hva som er gjeldende eller levedyktig i en gitt kultur eller tid.  

Sperber mener at det er mange faktorer som avgjør hvorvidt noe blir suksessfullt og får en vid og 

langtidsvarende utbredelse.202 Noen av disse faktorene er psykologiske, mens andre er økologiske 

og handler om menneskers forhold til miljøet. De fleste av disse faktorene er relativt lokale, mens 

andre er generelle. Han mener at den mest generelle psykologiske faktoren som påvirker 

mennesker distribusjon av informasjon er hvor godt det passer med menneskers kognitive 

organisering. Særlig forestillinger som enten beriker eller motsier disse grunnleggende modulene 

har en større sannsynlighet for suksess mener han. Da sikter han til overnaturlige vesener med alle 

egenskapene det innebærer. Disse oppnår en relevans og er fremtredende på grunn av at de skiller 

seg ut.203 Dette siste punktets hans er grunnen til at av alle de forskjellige aspektene av fantasy og 

myter er det kun det kontraintuitive som man kan slå helt fast er generell eller universell slik jeg 

har vært inne på tidligere. Helten som en karaktertype kan være universell, men det er ikke like 

tydelig som med det kontraintuitive. Som nevnt tidligere mente Gary E. Kessler at helten kunne 

være universell og dermed en slags psykologisk realitet som blir gjenskapt igjen og igjen i 

forskjellige versjoner.204 Bare det at helten er så utbredt som karaktertype kan tyde på det.  

 
200 Sperber, Explaining Culture, 140. 
201 Ibid. 
202 Ibid. 
203 Ibid. 
204 Kessler, Studying Religion, 72. 
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En annen mulighet kan være at det vi definerer som helten egentlig kun er en hovedperson, men 

siden fortellingen blir fortalt ut i fra denne karakterens øyner blir han eller hun automatisk en helt 

i våre øyner. Det kan være at vi identifiserer med hovedpersonen på grunn av vår evne til å 

mentalisere eller praktisere theory of mind uansett om vedkommende har de nødvendige trekkene 

for å kunne klassifiseres som en helt eller ikke. 

Stephen Shennan mener at karakteristikkene for kulturell overføring er slik at utfallet av dem over 

tid ikke er lett å forutse.205 Derfor blir det vanskelig å si om fantasy og dens strukturer er  

gjenskapninger av myter og dets strukturer selv om mye kan tyde på det hvis man kun ser på 

innholdet. Ifølge Shennan kan ikke tilstedeværelsen av et kulturelt trekk i en befolkning i en gitt 

tid gå fra 0 til 100 eller motsatt. Det han mener er at hvis det er en ny kulturell representasjon eller 

forestilling for eksempel kan det ikke gå fra å være helt nytt og ukjent til å være utbredt på et 

øyeblikk. Det motsatte kan heller ikke skje ved at noe er utbredt og universelt og plutselig blir 

borte på et øyeblikk. Dets frekvens i en gitt tid korrelerer med dets frekvens i tiden før.206  

For eksempel er Tolkiens påvirkning på fantasy såpass stor at i mange tiår etter hans verk kom ut 

dominerte lignende fortellinger sjangeren. I nyere tid har sjangeren sakte, men sikkert gått vekk i 

fra alver og hobbiter blant annet som hans bøker sørget for at ble utbredte til å begynne med. For 

de temaene i myter og fantasy som ikke er generelle eller universelle er det sånn at noen av de av 

diverse grunner blir etablerte. Det kan være noe ved et gitt konsept som sørger for at det blir 

utbredt. Det er derimot ingen garanti for at dette varer og i de fleste tilfeller gjør det ikke det. Det 

blir som en liten bekk som blir til en elv, før den en dag tørker ut fordi klimaet har endret seg. Nye 

bekker dukker hele tiden opp og de går gjennom samme prosess. Slik er det med kulturelle 

representasjoner uten stopp i en kontinuerlig prosess. Det er heller ikke slik at bare fordi noe dør 

ut og ikke lenger er utbredt vil det aldri dukke opp igjen og bli utbredt igjen. Tvert imot er det mye 

som tyder på at siden mennesker har mye til felles psykologisk vil noe lignende kunne bli gjenskapt 

og utbredt uavhengig av forrige variant.  

 
205 Shannon, Genes, Memes, and Human History, 65. 
206 Shannon, Genes, Memes, and Human History, 45. 
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7. Konklusjon  

Det jeg har vist i denne oppgaven er at det som skiller myter og fantasy fra annen fiksjonslitteratur 

er på et universelt nivå kun brudd på vår intuitive slutninger om omverdenen. Dette gjøres 

hovedsakelig enten ved å utvide noes egenskaper og evner, eller ved å overføre egenskaper og 

evner fra en kategori til en annen. Dette fører til kontraintuitive konsepter. Disse konseptene er 

kontraintuitive, men som oftest bare til en viss grad. Ofte er det bare en eller to brudd på de intuitive 

forventningene. Resultatet av denne overføringen eller utvidelsen kalles i dagligtalen for det 

overnaturlige eller det fantastiske. Disse kontraintuitive konseptene er det som gjør fantasy til 

fantasy, og myter til myter. En bieffekt av at de er kontraintuitive kan være at de blir kosmiske av 

natur. Dette kan være fordi de overnaturlige aspektene innebærer at det blir store krefter i sving i 

fortellingene hvor konseptene blir inkludert.   

Av de aspektene av innholdet til slike fortellinger som er skrevet om i denne oppgaven er det som 

sagt det kontraintuitive som er helt sentralt, og i tillegg er Helten nesten alltid til stede i en eller 

annen form. Dette kan komme med en dikotomi bestående av en God og en Ond side i kosmisk 

duell, men det er ikke universelt. Det Mørke kan være en abstrakt form av det onde i de 

fortellingene hvor denne dikotomien forekommer, men det er heller ikke alltid til stede. Ofte kan 

mektige og farlige dyr eller personer oppfylle samme rolle som hovedantagonist.  

Fremtidig forskning på dette området kunne undersøkt hvor kontraintuitive elementene i eventyr 

og legender er, og hvorvidt de gjennomgående temaene der er de samme som i myter og fantasy 

eller ikke. Hvis minimalt kontraintuitive konsepter virkelig har størst levedyktighet vil det ikke 

være noen forskjell mellom disse sjangrene med tanke på hvor kontraintuitive konseptene i dem 

er. Det kan derimot være andre temaer og sjangerforventninger som skiller dem ut innholdsmessig. 

Å spore endring over tid når det gjelder hva slike fortellinger inneholder er vanskelig om ikke 

umulig. Særlig når det er snakk om tusenvis av år med menneskelig kulturell produksjon. Det som 

er tydelig er at visse aspekter av disse fortellingene sannsynligvis tjener en eller annen funksjon 

som gjør dem levedyktige nok til at de dukker opp igjen og igjen i forskjellige varianter. Det kan 

være at vi er predisponerte for slike fortellinger og at våre menneskelige fellestrekk gjør at de alltid 

er konstante deler av kulturen. 
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