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Abstract
I dette fænomenologiske essay undersøger jeg mytens ’natur’ i de tilfælde,
hvor den manifesterer sig som en skulptur og dermed forankres i tid og sted.
Over for en række konkretiseringer af det mytiske spørger jeg mig selv: Kan
myten/den mytiske skulptur, eviggyldigt stivnet som den er i sit udtryk, udsige noget alment på trods af sin rodfæstelse i tid og sted, eller er myten
derimod altid historisk og kulturelt betinget og dermed også foranderlig og
bevægelig på trods af sin størknede form og således ude af stand til at formidle det almene? Min undersøgelse tager udgangspunkt i en konkret myte,
nemlig myten/sagnet om Agnete og havmanden (som kan dateres tilbage til
slutningen af 1700-tallet), der i form af skulpturer er stofliggjort rundt omkring i Danmark. Således følger essayet skulptursporet af Agnete og havmanden; et mytisk spor, der strækker sig fra en nordjysk kalkmine i Thingbæk til Slotsholmskanalen i København.
Indledning
Alt imens busserne kører forbi, hastigt og uden at sænke farten, udspiller
der sig en voldsom scene på fortovet, kun et stykke væk fra det nærmeste
busstoppested hvor de af Aarhus’ bysbørn, der er tidligst oppe, gabende står
og misser med øjnene. I morgenens halvmørke har en ung, nøgen mand viklet sit ene ben om anklen på en lige så ung og nøgen kvinde, og herfra hvor
jeg står, lidt på afstand af situationen, ser det ud til, at han prøver på at
trække den modvillige kvinde med sig ned i det omgivende krat af gran. Det
tilsyneladende kæmpende par er ikke til at overse, men alligevel er der ingen, der stopper op, ingen der bryder ind. Manden og kvinden er nemlig
ikke mennesker af kød og blod, men skulpturerede kroppe af bronze. I kraft
af deres stoflige natur og den fastfrosne position, de er foreviget i, er de altså
mere lydløse og ubevægelige end selv den søvnigste og knapt vågne forbipasserende, og alligevel synes den måde, hvorpå deres positurer udtrykker
deres dramatiske og skæbnesvangre situation, at udgøre det eneste virkeligt
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bevægelige, voldsomme og larmende element denne sløve december morgen.
Men selvom den ordløse situation på paradoksal vis er øredøvende og
skæbnesvanger – men uden skrig og råb om hjælp – er den hverken udtryk
for et overgreb eller en indbyrdes kamp, og det, som jeg først havde antaget
var mandens ben, viser sig tættere på at være en finne. Parret er nemlig ikke
kun kendetegnet ved deres særegne materialitet, men også ved deres mytiske status: skulpturen legemliggør således sagnet om Agnete og havmanden; et forelsket par, der får syv sønner på havets bund, efter Agnete uden
tvang, men derimod frivilligt, har indvilliget i at blive havmandens ”Allerkiereste”, hvis blot han vil tage ”[hende] med paa Havsens Bund” (Grundtvig
1966: 54). På trods af at Agnetes blik er rettet mod himlen, og på trods af at
hun rådvildt tager sig til hovedet, lader det ved nærmere eftersyn også til at
være Agnete, der rækker ud efter havmandens hånd og ikke omvendt. Udover finnen, der er viklet om Agnetes ben, rører havmanden kun Agnete med
det yderste af fingerspidserne. Der er altså ikke, som jeg først antog, tale om
en kamp eller et utvetydigt overgreb, og alligevel giver springvandet, tilstoppet som det er med grantræer, som var det for at trække havmanden ud af
sit rette element og derved udstille og uskadeliggøre ham, et indtryk af, at
nogen har gjort oprør mod det, der ved første øjekast kunne ligne en ’skyldig’ havmand. Den mytiske skulptur, forankret i tiden og i sin lokalitet,
springvandet i Aarhus’ busgade, synes derved at have fået en ny betydning.
Alligevel erindrer jeg folkevisens oprindelige sympati for havmanden
som ulykkelig elsker frem for overgrebsmand, netop idet rådhusklokkerne
ringer, da klokken bliver otte.
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Ved lyden af kirkeklokker, efter at have levet i otte år som ægtefolk på
bunden af havet, beder Agnete nemlig hav-manden om at føre hende tilbage

Agnete og Havmanden ved Park Allé i Aarhus. Bronzeskulpturen er lavet af billedhugger Johannes Bjerg (1886-1995). Alle fotografier i artiklen har jeg selv taget.

på landjorden, og da havmanden bønfalder hende om at komme tilbage,
fordi børnene ”[…] længes efter [hende]” (ibid.: 55), erklærer hun i stedet
”usentimentalt og spotsk” (Meisling 1988: 61), at hun aldrig vil vende tilbage
til havmanden og deres børn, og at hun end ikke ”[…] tænker […] paa de
Store eller Smaa [og] Langt mindre paa den Lille som i Vuggen laae”
(Grundtvig 1966: 55). Omgivelserne, rådhusklokkernes atmosfæriske kimen, henleder altså i højere grad min opmærksomhed på havmandens
umulige situation, omringet af grantræer og skov i stedet for tang og hav,
frem for den (besidderiske) finne, som han har viklet om Agnetes ben.
Skulpturen kan altså vække forskelligartede følelser i mig som beskuer
af skulpturen, alt afhængigt af hvilken betydning jeg tillægger den, hvilken
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vinkel jeg anskuer den fra – om jeg hæfter mig ved Agnetes omkringviklede
ben eller ved hendes fremrakte hånd – og hvilken atmosfære, der skabes i
øjeblikket, i mødet mellem skulpturen og mig som beskuer. Men er disse
forskelligartede fortolkninger af den mytiske skulptur – og dermed også af
den oprindelige myte – et udtryk for, at myten som sådan må betragtes som
et foranderligt og historisk kontingent fænomen, hvis meningsbetydning er
fuldstændig afhængig af øjet, subjektets fortolkning af objektet? Et fænomen, der på trods af dets iboende foranderlighed alligevel ser ud til at stivne
og fryse fast, så det, med Roland Barthes’ formulering, ”[…] bliver hvid[t] og
uskyldig[t]”, og så det på bedragerisk vis kan ”[…] tilegne sig en generel karakter” (Barthes 2017: 262) – akkurat som en tilsyneladende fastfrossen,
uskyldig og hvidligt marmoreret skulptur? Eller kan myten, på trods af dens
fortolkninger, alligevel udsige noget alment, en generel sandhed på tværs af
tid og sted, lige så fastfrossen, uforanderlig og almengyldig som den mytiske
skulpturs umiddelbart stivnede materialitet?
Med forskellige udgaver af skulpturer, der materialiserer sagnet om
Agnete og havmanden, vil jeg, med disse som orienteringspunkter, foretage
en vandring gennem sagnet. Jeg vil, ligesom Agnete og havmanden, nedstige til underverdenen – til kalkminen og kanalen hvori Agnete og havmanden er foreviget som skulpturer – og derefter opstige til kirken, hvorfra kirkeklokkerne lyder ned til Agnete. Måske er det nemlig i mødet med de mytiske skulpturer, i forholdet mellem subjekt, skulptur og myte og i det atmosfæriske øjeblik, at mytens ’natur’ åbenbarer sig.

TIDskrift Vol. XVI: 39

Illustration af Lina Brogaard Ottosen

Det ukendtes budbringer
I decembermorgenens halvmørke kan den aarhusianske skulptur af Agnete
og havmanden altså vække forskelligartede følelser omkring og forskelligartede holdninger til skulpturens udsagn. Men er der, på trods af de forskellige fortolkningsmuligheder som skulpturen tilvejebringer, alligevel noget
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ved de bronzerede kroppe, der, i deres stivnede positioner, afslører myten
om Agnete og havmanden som lige så stiv og ubøjelig, som den bronze den
er støbt i? Og hvad ville en sådan ’forstening’ i så fald kunne fortælle os om
myten som sådan?
Måske er det netop det (forstenede) træk ved skulpturen, der allerførst
åbenbarede Agnetes og havmandens forhold for mig som et kærlighedsforhold og ikke som et overgreb eller et forhold indgået under tvang, nemlig
Agnetes hånd, længelsfuldt rakt ud mod havmanden, der kan danne grundlag for en almengyldig fortolkning af den mytiske skulptur og myten som
sådan. Agnetes rækken ud efter havmanden samt hendes himmelvendte
blik henleder nemlig opmærksomheden på det, som mytologen og strukturalisten Joseph Campbell mener kendetegner myten som sådan, og som, argumenterer Campbell, er et almengyldigt og almenmenneskeligt tema til
alle tider; nemlig menneskets bevidste eller ubevidste søgen efter en hidtil
ukendt sandhed, en transcendent og eviggyldig mening med tilværelsen
(Campbell 1991: 9). En søgen, der kan determineres ved et tilfældigt møde
med en ukendt skabning eller et væsen, der i samfundets øjne måske nok er
er ondt (Campbell 2004: 48), men som, hvis man ellers tør indlade sig med
det, kan åbenbare en anden hidtil ukendt verden; ”[...] a kingdom underground, beneath the waves, or above the sky […]” (ibid.: 53).
En myte, ifølge Campbell, er altså kendetegnet ved, at der indeholdt i
mytens ”helt” eller ”heltinde” (ibid.: 28) er en stræben efter en form for højere indsigt, som kan forløses ved et pludseligt møde med det ukendtes budbringer. Havmanden, en mystisk, og i gængs folketro farlig (Meisling 1988:
93), skabning, viser sig jo også pludseligt for Agnete, umiddelbart som et
blot og bart (overrumplende) tilfælde; ”og see! der kom en Havmand/ Fra
Bunden at staae” (Baggesen 1808: linje 10), som Jens Baggesen formulerer
det i sin romantiske gendigtning af folkevisen. Men Agnete i sin skulpturform, mytens umiddelbare heltinde, fortæller mig med sine længelsfulde,
udstrakte fingre, der næsten strejfer havmandens tilbagetrukne hånd, at
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hun forud for ’tilfældet’, at hun forud for havmandens verdens- og meningsåbenbarende frieri, har næret et ønske om eller en længsel efter det ukendte,
en indsigt som kun er forundt det over-eller underjordiske. Godt nok er Agnetes stivnede blik vendt mod himlen og ikke havet/springvandet, men den
blå, indsigtsrige farve, som Agnete søger i himlen, er jo også afspejlet i havet,
sådan som det også fremgår af Baggesens digt: ”Agnete ned paa Himlen/ I
Havdybet saae/ Den Bølge var saa sølvklar/ Og Bunden var saa blaa!” (ibid.:
linje 57). For Baggesens Agnete, såvel som for Agnete-skulpturen, der stirrer
mod himlen, men rækker ud efter havmanden og havet, forenes den højere,
transcendente indsigt, der i kristen forstand traditionelt forbindes med
himlen, med havet, og hun kaster sig derfor hovedkulds i dybet: ”og hør du,
skiøn Havmand!/ Jeg vil tilhøre dig!/ Hvis [blot] ned i Havets Afgrund/ Du
med vil tage mig/ Tag du mig!/ Og før mig til din Havbund/ Der vil jeg elske
dig!” (ibid.: linje 71). Den smukke havmand med sit ”[…] Haar [af] det pureste Guld” (ibid.: linje 15) bliver for Agnete således ikke blot et symbol på
(erotisk) kærlighed, men altså også mulighedsbetingelsen for en indsigt, der
hidtil har været forment Agnete, og netop derfor kræver hun ligefrem selv
at blive havtaget, før hun vil ægte ham.
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Illustration af Lina Brogaard Ottosen

Agnete i dybet og fangen i lyset
Denne enten bevidste eller ubevidste længsel efter en højere indsigt, som
også Agnete, som vist ovenfor, efterstræber og i folkevisen forbinder med
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havet, kendetegner ifølge Campbell enhver indledning til en myte, som følger den såkaldte monomytes struktur (Campbell 2004: 28). En monomyte
er nemlig karakteriseret ved at følge strukturen: ”separation – initiation –
return” (ibid.: 28). Altså en indledende adskillelse fra samfundet, derefter
etableringen af kontakt med en anden verden hvorved en form for indvielse
i en højere indsigt følger og sluttelig heltens eller heltindens tilbagevenden
til samfundet. Denne struktur er ifølge Campbell monomytens nuclear unit
(ibid.). Folkevisen om Agnete og havmanden har altså ikke blot et såkaldt
mytisk, almengyldigt grundtema, længslen efter en indvielse i en højere indsigt, men følger derudover også en ’mytisk’ struktur. Efter at været blevet
indviet i havdybets mysterium vender Agnete jo netop tilbage til landjorden/samfundet, idet hun hører kirkeklokkerne kime, eller, med Campbells
ord, da hun hører ”[…] society […], jealous of those who remain away from
it, […] knocking at the door” (ibid.: 192).
Dette grundtema og denne ’atomare kerne’, der, ifølge Campbell, er
monomytens struktur og ’natur’, og som sådan derfor er definerende for alle
myter verden over, findes selvsagt ikke kun i den skandinaviske folkevise
om Agnete og Havmanden. Også i Platons hulelignelse forefindes samme
grundtema og samme struktur. Lignelsen – eller myten som den også kaldes
(Kates 1969: 532, Kessels 2005: 63) – med hvilken Platon har til hensigt at
formidle sin lære om en transcendent idealverden, beretter om en gruppe
fanger, spærret inde i en underjordisk hule, hvorfra én af fangerne en dag
”løses af sine lænker og pludselig tvinges til at rejse sig op, dreje hovedet,
begynde at gå og se mod lyset” (Platon 2013: 296). Ligesom Agnete ’pludseligt’ opsøges af havmanden for derefter at påbegynde en nedstigning til havdybet og dets underjordisk tilgængelige indsigt, løses fangen også ’pludseligt’ af sine lænker for at påbegynde en ”[…] opstigning til fornuftens verden” (ibid.: 298). Altså en opstigning til solen - ”det godes form” (ibid.) - der
oplyser og værensbetinger det sande værende, de uforanderlige former, som
fænomenerne er delagtige i (Sløk 1992: 58); kort sagt: en opstigning til en
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indsigt i en objektiv og eviggyldig sandhed. Fangen kan dog kun erkende de
uforanderlige former (idéerne) og dermed få indsigt i den eviggyldige sandhed, hvis der indeholdt i fangens sjæl er en stræben, en Eros, mod det godes
form (Platon 2000: 60). Ligesom Agnete, der i sin stræben efter havmandens indsigt, strækker sin skulpturerede hånd ud mod havmanden, må fangen på samme måde altså vende sjælens øje mod det godes form, dvs. stræbe
efter indsigten, før han/hun kan få del i selvsamme. Fangens rejse mod solen og den højere indsigt indledes altså, som Agnetes, med en iboende stræben efter denne indsigt (det godes form), hvilket for fangen betyder, at
han/hun må forlade hulen og dermed adskilles fra det omgivende
(hule)samfund. Akkurat som Agnete, der må forlade landjorden for at følge
med havmanden ned på bunden af havet. Både fangen og Agnete må dog se
sig nødsagede til at vende tilbage til deres respektive samfund. Agnete på
grund af kirkeklokkernes kimen (samvittighedens eller samfundsnormernes ringen for ørerne) og fangen på grund af sin forpligtigelse over for de
andre fanger, der ellers forbliver fanget i hulens ontologiske og epistemologiske mørke. Foruden monomytens grundtema som fællesnævner er hulelignelsen og folkevisen om Agnete og havmanden altså begge bygget op omkring samme ’atomare kerne’, samme generelle mytiske struktur; adskillelse, indvielse, tilbagevenden.
Ud fra en strukturel analyse lader det således til, at hulelignelsen og
folkevisen om Agnete og havmanden passer på Campbells karakteristik af
monomyten, eller netop; myten som sådan. Ifølge Campbell og ud fra den
ovenstående analyse kan myten – og altså også materialiseringen af denne
i den mytiske skulptur – således udsige noget alment på tværs af tid og sted,
fra det antikke Grækenland til det attende århundredes1 Skandinavien.
Netop på grund af denne almengyldighed, som myten, tilsyneladende, besidder, argumenterer strukturalisten og antropologen Claude Lévi-Strauss
Ifølge Meisling kan folkevisen om Agnete og havmanden i hvert fald dateres tilbage til
omkring 1780 (Meisling, s. 211).
1
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for, at mytens logik skal betragtes på linje med den logik, der ligger til grund
for en objektiv, moderne naturvidenskab (Lévi-Strauss 1967: 227). Ifølge
Strauss kan man ligefrem ved hjælp af matematikken regne sig frem til
grundstrukturen for enhver myte:
”[...] it seems that every myth (considered as the aggregate of all its variants) corresponds to a formula of the following type: Fx(a):Fy(b) @ Fx(b):Fa1(y)” (ibid.: 225).2

Her opstår så for mig som morgenvandrer et problem. For hvordan kan jeg
forene min egen personlige, æstetiske erfaring af skulpturen af Agnete og
havmanden – det stofligt forevigede udtryk for myten – med dette videnskabeligt objektive sprog? Kan min erfaring sættes på formel? Måske finder
jeg, ligesom Agnete, en indsigt i underverdenen; ikke på bunden af havet,
men i en kalkmine i Thingbæk, hvor Agnete i en af sine andre skulpturformer materialiserer myten om pigen, der drog til underverdenen.

Jeg vil undlade (et forsøg på) en udlægning af ligningen, da det her ikke er mit ærinde at
gøre rede for mekanismen i Strauss’ strukturalistiske myteanalysemodel, men blot at pointere konflikten mellem en sådan objektiv og ultimativ analyse af myten og mine egne flertydige erfaringer af myten.
2
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Thingbæk Kalkmine
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Illustration af Lina Brogaard Ottosen
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Agnete og bjergmanden
Der er mørkt, koldt og fugtigt i den underjordiske kalkmine, der kun oplyses
af de fyrfadslys, som der bliver færre og færre af jo længere ind i grotten, jeg
bevæger mig. Nogle småsten og kalkstumper ruller under mine sko, og hvis
kalkminen havde været fyldt op med vand, havde det sikkert føltes som at
gå på bunden af havet.

Alligevel er det ikke havmanden, jeg finder i det mørke dyb – i det, der
kunne minde om havmandens undervandshjem – men i stedet en skulptur,
der vækker mindelser om bjergmanden; det overnaturlige væsen, som beskrives i den folkevise, der er en forgænger til og en variant af Agnete-visen,
nemlig folkevisen om jomfruen og dværgekongen, og som havmanden,
ifølge flere litteraturhistorikere (Meisling 1988: 118), udspringer fra.
Ifølge strukturalisterne er de forskellige udgaver af en myte nemlig
blot en del af den samlede myte, idet de enkelte versioner af myten ikke skal
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anses som unikke, men som manifestationer af ”[…] en ’højere’ motivstruktur” (Svane 1971: 49). De forskelligheder, der kan være mellem de forskellige versioner af en myte, kan derfor, argumenterer Strauss, ”[…] be rigorously correlated with […] basic structures” (Lévi-Strauss 1967: 217). Min erfaring af skulpturen i kalkminen, skulpturen som værende én mulig version
af den stofliggjorte myte om Agnete og havmanden, burde derfor ikke variere meget i forhold til min erfaring af skulpturen af Agnete og havmanden i
Aarhus – eller i hvert fald ville eventuelle variationer af myten, ifølge Strauss
og strukturalisterne, være irrelevante i forhold til mytens brede strukturer
og almengyldige lære.1 Men på trods af at Jomfruen og Dværgekongen følger den samme ’mytiske’ struktur som Agnete og Havmanden – adskillelsen, indvielsen og tilbagekomsten –, og på trods af at den udgør én af mytens mange varianter, er det ikke den samme myte, den samme almengyldige lære, jeg erfarer i mødet med materialiseringen af myten, i mødet med
skulpturen af Agnete og bjergmanden/jomfruen og dværgekongen. I modsætning til skulpturen af Agnete og havmanden i Aarhus er skulpturen i
kalkminen umiddelbart ikke så øredøvende eller voldsom i sit udtryk, placeret som den er i en hulning i kalkvæggen, kun oplyst af skæret fra de små
fyrfadslys. Ridende på en hest sidder bjergmanden med en bladkrans omkring hovedet og en dyreskindskjortel om lænden tæt op ad en ung pige;
’jomfruen’/Agnete. Kun hesten giver indtryk af bevægelse, mens figurationerne af bjergmanden og Agnete til gengæld umiddelbart forholder sig ubevægelige, i en rolig forening, i stærk kontrast til mit første indtryk af skulpturen af Agnete og havmanden, hvis bevægelser ved første øjekast syntes
voldsomme og uforenelige. Men i det dunkle lys fra de flakkende flammer
synes skulpturen af bjergmanden og Agnete alligevel at være omgærdet af
Strauss plæderer altså ikke for, at der ingen forskelligheder kan være myterne imellem.
Men i stedet for at fokusere på forskellighederne, interesserer han sig for, hvordan myterne
har brede strukturer til fælles på trods af de indbyrdes variationer. På den måde adskiller
Strauss’ og min egen interesse i mytens ’natur’ sig fra hinanden. Jeg fokuserer således i
højere grad på mytens indbyrdes forskelligheder end på almene strukturer, idet mytens
variationer viser sig at være højst relevante for min personlige erfaring af myten.

1
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en mystisk og urovækkende aura på trods af de ubevægelige kroppes tilsyneladende rolige forening, og ligesom min opfattelse af skulpturen af Agnete
og havmanden ændredes, da jeg nærmede mig den og opmærksomt studerede skulpturens træk, ændres min opfattelse af Agnete og bjergmanden i
sin skulpturform sig også radikalt, idet jeg træder nærmere og lader mig
indhylle af den ildevarslende atmosfære.
Bjergmanden, der i den underjordiske kalkmine er placeret i sit rette
element, troner sejrsikkert i sadlen og vækker derfor ingen sympati, men
snarere frygt, og står dermed i stærk kontrast til havmanden, som iblandt
grantræerne virkede sårbar og uskadelig. Derudover signalerer Agnete med
sit lukkede og bange kropssprog, at bjergmanden er farlig, idet hun vender
ansigtet bort fra ham, da han trækker hende ind til sig. I modsætning til
Agnete i Aarhus, der signaleret ved sin fremrakte hånd stræbte efter havmanden og havet, er der altså kun frygt at spore i kalkmine-Agnetes ansigt
og krop og ingen længsel eller iboende stræben efter bjergmandens overnaturlige visdom/indsigt. Der er altså intet fredeligt over skulpturens umiddelbare immobilitet, som jeg først antog, men derimod er den afdæmpede
ubevægelighed udtryk for bjergmandens lyssky bortførsel af den opgivende
Agnete. I visen om jomfruen og dværgekongen fremgår det således også, at
bjergmanden mod jomfruens/Agnetes vilje ”[drager] hende i Bjærget ind”
(Grundtvig 1966: 44), hvor hun, ligesom Agnete på havbunden, lever i otte
år og får syv sønner. Men i modsætning til havmandens Agnete bliver den
bjergtagne Agnete ”pidske[t] med Birkerod [og] Birkeris” (ibid.), da hun forbryder sig mod bjergmandens ordre om ikke at ”[…] tale om [sin] Skæbne”
(ibid.), efter han har givet hende lov til at besøge landjorden én sidste gang.
Bjergmandens karakter er altså væsensforskellig fra havmandens, der, i stedet for at straffe Agnete, selv ”[…] rejser [alene tilbage til havet] med et sorrigfuldt Mod [dvs. fuld af sorg]” (Grundtvig 1966:55), efter Agnete spotsk
har svoret aldrig at vende tilbage til havet igen, efter også hun har fået lov
til at vende tilbage til landjorden en sidste gang.
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I min erfaring af skulpturen af Agnete og bjergmanden ændrer den
mytiske Agnete sig altså fra at være længelsfuldt stræbende, eventyrlysten
og modig til at være knægtet og bange, og den hjertelige og sympatiske havmand bliver i kalkminen tyrannisk og virkelig dæmonisk, sådan som alle
andre overnaturlige væsner traditionelt fremstår i forlokkelses-viser. Men
havmanden er ikke som de andre overnaturlige væsner i de danske folkeviser. Og på trods af de mytiske skulpturers slægtskab og deres fælles ”højere
motivstruktur” er mine forskellige æstetiske erfaringer af skulpturerne ikke
forenelige med hinanden, de unddrager sig så at sige den ’mytiske formel’.
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Illustration af Lina Brogaard Ottosen

Den mumificerede myte
Er mine forskelligartede erfaringer af skulpturernes fremstilling af det
samme mytiske stof da et udtryk for, at strukturalisternes tese om mytens
almengyldighed må forkastes? Hvis vi tager udgangspunkt i Roland Barthes’
Mytologier fra 1957, så ja; mytens påståede almengyldighed må forkastes,
idet en myte ifølge Barthes blot er et forsøg på at fastfryse og naturalisere –
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almengøre – noget, der i virkeligheden er historisk og kulturelt betinget
(Barthes 2017: 16).2 I Mytologier skriver Barthes således:
”[…] Myten er [først og fremmest] et kommunikationssystem, den er et budskab. Deraf følger at myten ikke er at opfatte som et objekt, et begreb eller idé;
den er en betydningsmodus, den er en form, [der netop består uafhængigt af
sin substans]” (ibid.: 241).

Derfor bliver det op til ”mytologen” at ”[…] dechifrere myten, [og] begribe den forvanskning” (ibid.: 266), der opstår, når en ”idé [en myte] har
taget form” (ibid.: 246). Bagved myten (den idé, der har taget form) ligger
der nemlig altid en intentionalitet (ibid.: 261). Denne intentionalitet er dog
ikke umiddelbart til at få øje på, idet myten selv ”fjerner” (ibid.), eller usynliggør, sin egen intention ved at størkne, rense og forevige den, så myten (og
hermed også mytens intention) tildrager sig en generel, almengyldig, karakter (ibid.: 262). Kort sagt er myten altså, ifølge Barthes, altid intentionel og
derfor historisk kontingent, på trods af at den i sin stivnede form synes at
udtrykke en almen sandhed.
Diverse gen- og omdigtninger af folkevisen om Agnete og havmanden
røber da også, at myten ikke er udtryk for en eviggyldig, upåvirket sandhed,
men derimod er historisk betinget og ladet med intentionalitet. I den ’oprindelige’ vise om Agnete og havmanden – den vise, der er nedskrevet i Danmarks gamle folkeviser, og som jeg indtil nu har henvist til – lyder det jo
om Agnete, at hun vender tilbage til landjorden for at blive genforenet med

Her skal det pointeres, at også Barthes, der var inspireret af Strauss (Huppatz 2015: 90),
var interesseret i et givent objekts underliggende strukturer. Men hvor Strauss (blot) påpeger, at disse strukturer findes, tilføjer Barthes, at strukturerne kan bruges i manipulatorisk
øjemed. Barthes og Strauss står som sådan ikke i modsætning til hinanden, men Barthes
demaskerer den intentionelle og ideologiske brug af mytens struktur. På den måde beviser
Barthes ikke, at Strauss tager direkte fejl, men han viser dog, at abstraktionen, mytens
grundstruktur, altid kommer ladet med betydning i konkretiseringernes intentionalitet og
kontekst.

2
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kirkeklokkernes kimen og den kristne tro på jorden, idet hun samtidig forlader sin (hav)mand og deres syv børn, men uden at det sidste dog på nogen
måde lægges hende til last. Tværtimod står hun jo til sidst på bredden og ler
ad havmanden, der tryglende beder hende om at vende tilbage til, hvis ikke
ham, så i hvert fald børnene. Men i både Baggesens og Adam Oehlenschlägers romantiske gendigtninger af folkevisen dør Agnete derimod på dramatisk vis til sidst. I Oehlenschlägers udgave fordi hun ved at følge med den
ukristelige havmand har vendt kirken ryggen og derfor syndet, hvilket hun
dog først angrer, idet hun træder ind i kirken, og ”Frænderne” siger: ”Vi kiende dig ei mere, du hedenske Qvind!” (Oehlenschläger 1847: linje 42). Og
i Baggesens version fordi hun ikke har levet op til samtidens kvinde- og moderideal, idet hun har forladt både mand og børn på landjorden til fordel for
sine havbørn og den erotiske havmand. På grund af Agnetes erotiske og
’egoistiske’ sanserus må ”[…] alle hendes smaa Børn [derfor nu] længes
overalt” (Baggesen 1808: linje 213), som det lyder hos Baggesen.
Også i Schack von Staffeldts gendigtning af visen straffes fiskerinden/Agnete, fordi hun stik imod kristen moral har ladet sig forføre af den
onde havmand, hvis sjæl er som ”Edder [dvs. gift]” (Staffeldt 1804: linje 8),
og som til gengæld for en lok af Agnetes hår (hendes uskyld og kristne tro)
har tilbudt hende en perle, hvis lige end ikke kongen ejer. Agnete må pga.
sin ’ukristelige griskhed’ derfor ”trælle” (ibid.: linje 37) for havmanden. Den
indsigtssøgende og handlekraftige Agnete, som jeg mødte i skulpturen i Aarhus, den Agnete, der nysgerrigt og af egen fri vilje lod sig havtage af havmanden, er altså, som i kalkminen, i stedet blevet brutalt bortført og har
derved fuldstændig mistet sin agens, eller hun er, som i de romantiske gendigtninger, blevet straffet for sin moralske brøde. De forskellige versioner af
folkevisen viser sig altså at være tilpasset til deres samtid. De gendigtede
Agneter er historisk kontingente, ligesom den indsigtssøgende Agnete fra
busgaden i Aarhus måske også er det; der findes, ud fra en Barthesk betragt-
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ning, altså ikke én almengyldig Agnete, på trods af at hun sammen med myten er forsøgt fastfrosset i sin skulpturform. For inkarnerer netop skulpturerne, fastfrosne og størknede som de tilsyneladende er, det ultimative udtryk for en myte, en idé, der har taget form for derved at prætendere en,
foregøglet, almengyldighed? Har myten gjort de mytiske skulpturer til en
form for ”levende lig” af længst forgange meninger og idéer, som myten derfor ”[…] kan installere sig i [i] ro og mag” (Barthes 2017: 272), velvidende at
idéerne hermed er blevet almengjorte, mumificerede? Umiddelbart synes
en skulptur, i og med dens ubøjelige materiale, jo at udgøre et perfekt opholdssted for en stivnet og ’mumificeret’ myte, en slags beskyttende ’sarkofag’. Men mine erfaringer af de forskellige mytiske skulpturer vidner jo om
en flertydighed, der kan erfares i mødet med skulpturerne. En flertydighed,
der måske i virkeligheden allerede er indeholdt i de umiddelbart uforanderlige skulpturer. Er skulpturen, såvel som den myte den udtrykker, da alligevel ikke så (forsøgt) stivnet og uforanderlig, som strukturalisterne, Barthes
og jeg hidtil har antaget, men i virkeligheden bevægelig og spillevende?
Skulpturens atmosfære
I essayet Why sculpture is tiresome argumenterer Charles Baudelaire for,
hvorfor skulpturer er enhver anden form for kunst underlegen:
”Sculpture has several disadvantages which are a necessary consequence of its
means and materials. […] [It] has […] a certain vagueness and ambiguity, because it exhibits too many surfaces at once. It is in vain that the sculptor forces
himself to take up a unique point of view, for the spectator who moves around
the figure can choose a hundred different points of view, except for the right
one, and it often happens that a chance trick of the light, an effect of the lamp,
may discover a beauty which is not at all the one the artist had in mind […]”
(Baudelaire 1965: 111).
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Baudelaire finder det altså problematisk, at skulptørens specifikke
”point of view” – skulptørens intention – bliver tilsløret, eller endog helt
udvisket, fordi skulpturens mange flader gør, at man som iagttager kan betragte skulpturen fra alle mulige vinkler og derved tillægge den nye, uforudsete og, ifølge Baudelaire, ’forkerte’ betydninger. Stik modsat et maleri, der
kun kan betragtes fra én vinkel, og derfor, ifølge Baudelaire, kun er, hvad
det selv forsøger at være (ibid.); her kan intentionen ikke udviskes. Det ved
skulpturen, som Baudelaire finder problematisk, er altså det, som i sidste
ende kan frigøre den mytiske skulptur – og herigennem måske også selve
myten – fra sit umiddelbart stivnede udtryk. Den bagvedliggende ”intentionelle styrke”, der ikke blot fastfryser og naturaliserer det historisk kontingente ved myten, men også gør materialiseringen af myten i den mytiske
skulptur lige så stiv og ubevægelig som selve skulpturens ubøjelige materiale, optøs og udviskes således ved iagttagerens møde med skulpturen.
Men er denne udviskning af den mytiske skulpturs bagvedliggende intentionalitet og dermed også ’optøningen’ eller ’genoplivningen’ af skulpturen virkelig kun mulig, i det øjeblik en iagttager af skulpturen kommer og
yder den ellers bevidstløse og forfrosne skulptur førstehjælp? Eller er der
tværtimod noget iboende bevægeligt ved skulpturen på trods af dens umiddelbare immobilitet? En foranderlighed, der, fordi den er umulig at fastfryse, bekæmper stivheden og derfor gør skulpturen levende, også uden betragterens hjælp? Muligvis. Idet jeg, befriet fra kalkminens mørke og bjergmandens uhyggelige fangetag, går rundt om Slotsholmskanalen i København, hvor skulpturgruppen af Agnete og havmanden og deres syv sønner
bor på kanalens bund, slår det mig i hvert fald, at det ikke kun er mig, der
bevæger mig i forhold til skulpturerne og derved gør dem levende og foranderlige; skulpturerne bevæger sig også i forhold til mig, eller rettere; de lever
uafhængigt af mig. Det er således ikke mig som erkendende subjekt, der kan
optø og ’genoplive’ den mumificerede skulptur, for skulpturen har i virkeligheden aldrig været ’død’, aldrig været fastfrossen og ubevægelig. Jeg kan
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blot, ved en opmærksom iagttagen, erfare, hvordan for eksempel den skulpturerede undervandsfamilie på bunden af kanalen lader til at bevæge sig i
takt med vandoverfladens krusninger. Ét øjeblik er vandet så klart, at jeg
kan betragte hele familien på bunden af kanalen, mens den transparente
vandoverflade i det næste øjeblik brydes af krusningerne, så enten hele eller
dele af familien skjuler sig for mit blik. De skulpturerede kroppe står således
ikke stille, stivnede, men bevæger sig frem og tilbage. Et undervandslys oplyser familien, hvis grønne bronzekroppe reflekterer lyset tilbage og ind
mellem hinanden, så skulpturerne indhylles i en mystisk grøn aura. Det
grønne skær af lys kommer på den måde til at danne en cirkel om undervandsfamilien, et afgrænset lille hjem, som er grønt og mystisk som familien
selv. Havmanden er placeret nærmest lyset, og derfor kan jeg, selv når vandet ikke er helt klart, for det meste ane hans konturer. Derimod forsvinder
Agnete ikke sjældent fuldstændigt ud af mit synsfelt, placeret som hun er
længst fra lyset, og nogle gange kommer jeg i tvivl om, om hun overhovedet
er der. Lever hun endnu på bunden af havet/kanalen sammen med havmanden og deres børn, eller er hun allerede vendt tilbage til landjorden? Eller
betyder hendes kommen og gåen snarere (for hun vender jo, med en krusning, rent faktisk tilbage) at havet og landjorden ikke er så dualistisk adskilte for Agnete, som jeg indtil nu har antaget, men at havet i stedet, med
hver krusning, med hvert ”chance trick of the light”, skifter karakter, ikke
blot for mig, men også for Agnete? Måske repræsenterer havmanden og det
mørke dyb ikke lige så entydig en indsigtsrig frihed for Slotsholmskanalens
Agnete som (den umiddelbart gjorde) for Agnete i Aarhus’ busgade, men
dybet repræsenterer for den københavnske Agnete heller ikke lige så utvetydigt et fangenskab, som underverdenen og bjergmanden gjorde det for
Agnete i kalkminen. Men betyder hendes momentane flugtforsøg, de flugtforsøg, der indledes med en krusning på vandoverfladen, alligevel, at hun,
selv der i kanalen med sin undervandsfamilie, føler sig splittet mellem havet
og landjorden, mellem havmandens kærlighed og kirkens tilgivelse? Idet jeg
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hører klokkerne fra Christiansborg Slotskirke ringe, er jeg i hvert fald ikke
længere lige så sikker på, hvem jeg først og fremmest sympatiserer med,
som da jeg hørte rådhusklokkerne ringe i Aarhus. Omgivelserne, kirkeklok-

Agnete og Havmanden i Slotsholmskanalen, støbt i bronze af Suste Bonnén.

kernes kimen, det grønne lys og krusningerne på vandet, skaber altså en bestemt atmosfære, hvori jeg kan erfare skulpturen såvel som myten som nærværende, levende og flertydig frem for død, ubevægelig og intentionelt entydig. Og med udgangspunkt i Gernot Böhmes begreb om atmosfæren, kan
det erfares, at det ikke kun er omgivelserne, der skaber en bestemt atmosfære og dermed vækker den mytiske skulptur til live, men derimod først og
fremmest skulpturerne selv og den måde, hvorpå de giver omgivelserne deres ”[…] weight and orientation” (Böhme 1993: 121); for eksempel som undervandsfamilien, der danner rammen om et afgrænset hjem eller som
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skulpturen af bjergmanden, der fremhæver et skummelt hjørne i en kalkvæg. Skulpturerne indhylles altså ikke i en bestemt atmosfære, men er den
skabende atmosfæriske kraft, og derfor er også den måde, hvorpå skulpturerne fylder rummet med ”[…] tensions and suggestions of movement”
(ibid.: 121) atmosfæreskabende, akkurat ligesom Agnete og havmanden i
Aarhus hvis umiddelbart dramatiske positurer skabte en atmosfære ladet
med spænding – i hvert fald for mig som opmærksomt iagttagende skulpturvandrer. Atmosfæren udgår altså fra og skabes af skulpturerne, der så at
sige lever i og med den atmosfære, de er med til at skabe. En atmosfære, der,
fordi jeg som opmærksomt iagttagende skulpturvandrer- og observatør kan
indoptage atmosfæren i min kropslige tilstedeværelse (ibid.: 118), udgør en
”[…] intermediary status […] between subject and object” (ibid.: 114). Ved
at træde ind i skulpturens eget rum, atmosfærens rum, kan jeg altså erfare
ikke blot skulpturen, men også den myte den udtrykker, som bevægelig og
levende frem for stivnet og ’død’.
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Illustration af Lina Brogaard Ottosen

Afrunding
Ved at følge Agnete og havmandens skulpturelle og mytiske spor gennem
Danmark er myten blevet nærværende og levende for mig. På trods af deres
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stivnede materiale er skulpturerne af Agnete og havmanden langt fra ubevægelige eller entydige i deres udtryk, men skaber derimod med deres tilstedeværelse i et givent rum en atmosfære, hvori skulpturerne og myten kan
trække vejret, bevæge sig og kommunikere med omgivelserne. En atmosfære, der er mulighedsbetingelsen for, at jeg som iagttager kan erfare
skulpturen, såvel som den myte den materialiserer, som levende og flertydig. Den enkelte myte, den enkelte idé, er altså indeholdt i en form, sådan
som både strukturalisterne og Roland Barthes hævdede, men formen er
hverken en ’grundstruktur’, man med en ’mytisk formel’ kan regne sig frem
til, eller en stivnet form, en slags ’sarkofag’, der er intentionel og entydig – i
hvert fald ikke for den iagttagende i øjeblikket. Formen er derimod atmosfærens rum, der hverken er stivnet, matematisk reducerbar eller entydig,
men tværtimod bevægelig, levende og flertydig. Atmosfæren er således virkelighedens sprog, og dermed bliver myten også virkelig og nærværende
gennem de atmosfæreskabende mytiske skulpturer. Men kan myten da tage
bolig i et hvilket som helst atmosfærisk rum, eller kan den kun manifestere
sig gennem de atmosfæreskabende mytiske skulpturer? Som jeg står her
uden nøgle og dermed, ligesom Agnete, er forment adgang til den nedlagte
sognekirke i den nordjyske landsby Buderupholm, hvor der for nogle år siden fandtes en udstilling af Agnete og havmanden (Petersen 2012), er jeg i
hvert fald ikke i tvivl om, at myten også her, selv uden den mytiske skulptur
som katalysator, manifesterer sig. Den nedlagte, forfaldne kirke og det tvedelte træ, der vækker mindelser om Agnete og havmanden i en uendelig omfavnelse eller netop delte, opsplittede ved kirkens port, skaber et atmosfærisk rum, som myten kan leve videre i, og som jeg, som opmærksomt iagttagende, kan gå ind i. Myten lever således uafhængigt af den mytiske skulptur,
men ikke uafhængigt af et atmosfæreskabende objekt, i dette tilfælde kirken
og træet. I min mytiske skulpturvandring, i min jagt efter mytens ’natur’,
har jeg forfulgt de fysiske manifestationer af myten, som jeg derfor rent
kropsligt har kunnet erfare. Men måske atmosfærebegrebet, mytens rum,
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rækker så langt, at jeg også ville kunne erfare en myte ved at vandre gennem
en atmosfærisk tekst? Johannes V. Jensens myter er kendetegnede ved, at
der intet handlingsforløb er, men at de derimod udgør ”små virkelighedsbilleder […] [og] stemninger, der er bleven til for stemningens egen skyld”
(Jensen 1969: 173). Måske myten ikke, afhængigt af et fysisk objekt, lever i
atmosfærens rum, men er en bestemt atmosfære? I så fald er vi omgivet af
myter, der, i et opmærksomt øjeblik, kan erfares og dermed blive virkelige
og nærværende.

Buderupholm Kirke
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