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De fleste oldtidskulturer skabte underverdensmyter, der hang tæt sammen med deres livs-
vilkår og kosmologi. I den egyptiske mytologi ses dette bl.a. ved det meget tætte forhold 
mellem naturens cyklusser og deres religiøse liv, og at idéen om efterlivet i det, man kunne 
kalde deres himmel, ligner deres almindelige daglige liv, men nemmere, frodigere, min-
dre arbejdstungt etc. På samme måde afspejler den græske mytologi antikkens samfund. 
En komparativ sidestilling af de mytologiske skildringerne af hhv. de egyptiske og græske 
underverdener, kan hjælpe eleverne til at se hvordan de gamle grækeres myter om un-
derverden, hjælper til en bedre forståelse af livet i den græske antik. 

I den græske mytologi blev underverden betegnet med samme navn som underverdens-
guden: Hades. Hades var den ældste søn af titanerne Kronos og Rhea, og bror til Zeus, 
Poseidon, Hera, Demeter og Hestia. I den egyptiske mytologi, såvel som i mange andre 
oldtidsreligioner, var underverdensguden en vigtig del af antikkens kosmogoni og integreret i 
den kosmologiske opdeling af verden fra det oprindelige kaos til kosmos. Meget generaliser-
et kan man sige, at guderne var inddelt i to grupper: de jordiske og underjordiske Hades, 
hersker af underverden, var komplimentær gud til Zeus, himmel og tordenguden, bosat på 
toppen af Olympen. Den græske mytologiske underverden adskiller sig meget fra den egyp-
tiske, men har også visse lighedspunkter. Fokusset i de følgende temaer og diskussions-
forslag er disse forskelle og ligheder.

FORBEREDENDE LÆSNING

• Interview med Kirsten Dehlholm
• ”Amduat. En iltmaskine” af Harald Voetmann.
• Sekundærlitteratur om gravteksten ”Amduat”, myten om Ras rejse gennem underverden 

samt om det gamle Egyptens religion og guder.

NØGLEORD

Kthon, kthoniske kulte, kosmologi, kosmogoni, overgangsriter, ritualer, psychopomp, kos-
mos, kaos, katabasis.

OLDTIDSKUNDSKAB
UNDERVERDENSMYTER OG DET ANTIKKE SAMFUND

UNDERVISNINGSMATERIALE / OLDTIDSKUNDSKAB
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TEMA: 
BETYDNINGEN AF UNDERVERDEN OG EFTERLIV I OLDTIDENS KULTURER

Opgave- og diskussionsforslag:

• Find definitioner af nøgleordene.
• Læs om hhv. den egyptiske og de græske forestillinger om underverden.
• Læs udsnit af ”Amduat” og se på illustrationerne. På hvilke måder ligner/adskiller de to 

topografiske forestillinger om underverden sig?
• Find information om ideen om opdelingen mellem de olympiske og de kthoniske guder, 

de kthoniske kulte og sammenhænge mellem de kthoniske guder og fertilitet. 
• Hvad fortæller den græske antiks mytologi om oldgrækernes livsvilkår og syn på døden? 
• Hermes og Charon er begge psykopomper i den græske mytologi. Hvordan ligner og/

eller adskiller de sig fra hhv. hinanden og psychopompen i den egyptiske mytologi Anu-
bis? Diskutér hvorfor psychopompens rolle er så vigtig i mange religioner.

• Hvad siger Harald Voetmanns værk om nutidens anskuelser af døden?
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Mange oldtidskulturer skabte underverdensmyter, der hang tæt sammen med deres livs-
vilkår og kosmologi. Dette peger på en livsførelse, hvor den fysiske verden og religion var 
uadskillelige. Som de fleste andre kulturer i oldtiden, havde egypterne en cyklisk forståelse 
af tid og liv. Naturens cykliske orden overførtes til deres forståelse af verden og livet som 
helhed. Tiden kørte i ring ligesom de vigtigste naturfænomener gjorde det: Nilens årlige 
oversvømmelse, som var grundlaget for hele deres liv, var en årligt tilbagevendende be-
givenhed, ligesom solens op- og nedgang var en del af naturens genskabende rytme. Netop 
fordi det kunne observeres, at de allermest vigtige og livsnødvendige naturfænomener var 
repetitive, var egypternes største frygt, at det cirkulære system ville gå i stå og alt liv ophøre. 
Derfor var det nødvendigt at gennemføre religiøse ritualer fortløbende for at sikre, at livets 
hjul blev ved med at dreje, og at tingenes tilstand aldrig ændrede sig. 

Osiris, gud for efterlivet, underverden og genfødsel, var en af de vigtigste guder. Livet på 
jorden var blot et stadie før genfødslen til evigt efterliv i Osiris’ frugtbare rige, kaldet Aaru, 
sivmarkerne. Derfor brugte egypterne enormt mange ressourcer på at forberede sig på og 
sikre sig livet efter døden. Gravkammerteksten ”Amduat”, dødebøgerne, samt beskrivelser 
af ofringer og ritualer viser, at døden og efterlivet var en allestedsnærværende faktor i hver-
dagen. Ideer og forklaringsrammer for døden og hvad denne indebar blev fortalt gennem 
myter om underverden og rejsen til dødsriget Duat. Efter den fysiske død rejste sjælen den 
farlige færd op ad nattens flod til Duat, guidet af dødsguden Anubis. For enden af denne 
rejse blev det jorddige liv bedømt ved at veje den afdødes hjerte, hvori sjælen havde bolig. 
Hvis hjertet var tungere end en fjer, blev man dømt til at ”dø den anden død”, dvs. at blive 
taget ud af livets cyklus for altid. Hvis hjertet var ligeså let eller lettere end en fjer, blev man 
genfødt og genforenet med sin krop, som kunne nyde livet i Osiris’ paradis. Målet med 
dødelitteratur som Amduat, balsamering og gravudstyr var at eliminere risikoen for at ”dø 
den anden død”.

I ”Amduat. En iltmaskine” fletter Harald Voetmann fortællingen om Ras rejse gennem un-
derverden sammen med historien om hans fars død på Holbæk Sygehus. Her blotlægges 
dét at gå bort og dét at tage afsked. Det profane ved dødsprocessen, det fysiske forfald, den 
daglige pleje og hverdag, der omgiver forløbet, kolliderer med de universelle spørgsmål, den 
store verden og dødens eviggyldighed som mytologien repræsenterer. Samtidigt lukkes vi 
ind i en proces, vi sjældent får at se og som mange af os vender ansigtet væk fra: døden. 
Døden går langsomt, men alligevel alt for hurtigt. Voetmann placerer læseren i en position, 
hvor man både er vidne til faderens dødsproces og sønnens afsked med hans far. 

RELIGIONSKUNDSKAB
UNDERVERDENSMYTER OG DEN ALLESTEDNÆRVÆRENDE DØD

UNDERVISNINGSMATERIALE / RELIGIONSKUNDSKAB
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Man lukkes ind i et meget personligt rum, som samtidigt er til skue i den offentlige institution. 
Det personlige mikrokosmos og mytiske makrokosmos bliver sat overfor hinanden, hvormed 
det tydeliggøres, at de to er gensidigt afhængige. Myter og religion eksisterer kun i kraft af 
mennesket, der tror på dem. Mennesket behøver myten og religionen, for at forstå sin ek-
sistens.

FORBEREDENDE LÆSNING

• Interview med Kirsten Dehlholm
• ”Amduat. En iltmaskine” af Harald Voetmann.
• Sekundær litteratur om gravteksten ”Amduat”, myten om Ras rejse gennem underverden 

samt om det gamle Egyptens religion og guder.
• Læs de 42 negationer af synder på enten: https://www.ancient.eu/The_Negative_Confes-

sion/ eller https://www.ucl.ac.uk/museums-static/digitalegypt/literature/religious/bd125b.
html

NØGLEORD

Rite, overgangsrite, ritual, psychopomp, kosmos, kaos, kosmogoni, kosmologi.

TEMA: 
TROEN PÅ UNDERVERDEN OG EFTERLIVET 

Diskussionsforslag:

• Hvad siger den originale gravkammertekst, ”Amduat”, om oldtidens egypteres syn på 
døden og efterlivet? 

• Hvorfor havde man brug for myter om underverden og efterlivet, og hvorfor synes vi sta-
dig at have brug for dem?

• Hvorfor har Harald Voetmann brug for den egyptiske mytologi som ramme for sin 
fortælling? 

• Hvad siger Harald Voetmanns værk om nutidens forhold til døden, religion og efterlivet? 

UNDERVISNINGSMATERIALE / RELIGIONSKUNDSKAB
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Opgaveforslag:
Find definitioner af nøgleordene.

• Læs om død, tro på efterliv og religion i oldtidens Egypten.
• Læs udsnit af ”Amduat” og se på illustrationerne.
• Læs de 42 negationer af synder og sammenlign disse med biblens 10 bud.
• Hvilken egyptisk gud har også rollen som psykopomp? Find psychopomper fra andre 

religioner og diskutér hvorfor denne rolle er vigtig i mange religioner.
• Læs udsnit af ”Amduat. En iltmaske”. Diskutér hvorfor Harald Voetmann bruger den egyp-

tiske mytologi som fortællingsramme for hans fars død, og hvad dette siger om nutidens 
forhold til religion og tro.

• Sammenlign kendte underverdenshistorier (egyptisk, græsk, oldnordisk etc.). Find for os 
mindre kendte (kinesiske, russiske, afrikanske) og se, om disse ligner dem, vi allerede 
kender. 

UNDERVISNINGSMATERIALE / RELIGIONSKUNDSKAB
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Harald Voetmanns bog ”Amduat. En iltmaskine” er oplægget til forestillingen ”Amduat. En 
iltmaskine” beskriver Voetmanns fars død på Holbæk hospital med den gamle egyptiske 
gravkammertekst  Amduat som fortællingsramme og billedsprogligt grundlag. Forestillingens 
fundament er dermed både en oldgammel underverdensmyte og en moderne, litterær tekst 
om et menneske, der dør og en søns afsked med sin far. 

Gennem poetiske, beskrivende og galgenhumoristiske tekstfragmenter og parafraseringer 
af den gamle gravkammertekst placerer Harald Voetmann læseren i en position, hvor man 
både er vidne til faderens dødsproces og sønnens afsked med hans far. Man lukkes ind i 
et meget personligt rum, som samtidigt er til skue i den offentlige institution. Det personlige 
mikrokosmos og mytiske makrokosmos bliver sat overfor hinanden, hvormed det tydelig-
gøres, at de to er gensidigt afhængige. Myter eksisterer kun i kraft af mennesket, der tror på 
dem. Mennesket behøver myten, for at forstå sin eksistens.

”Amduat. En iltmaskine” blotlægger dét at gå bort og dét at tage afsked. Det profane ved 
dødsprocessen, det fysiske forfald, den daglige pleje og hverdag, der omgiver forløbet, 
kolliderer med de universelle spørgsmål, den store verden og dødens eviggyldighed som 
mytologien repræsenterer. Samtidigt lukkes vi ind i en proces, vi sjældent får at se og som 
mange af os vender ansigtet væk fra: døden. Døden går langsomt, men alligevel alt for 
hurtigt. I bogen mærkes dette ikke blot igennem beskrivelserne af reelle hospitalsscener 
og fysisk tilbagegang, men også ved teksternes forskellige form, længder, indhold og be-
gribelighed. Voetmann blander digte, hverdagsminder, abstrakte sammenligninger og korte 
beskrivelser med den mytologiske fortællingsform, billedsprog og handling. 

Med Kirsten Dehlholms ord er teksten ”en blanding af noget meget ophøjet og mytisk og så 
noget helt nede på jorden ”her og nu” fra en sygestue på Holbæk hospital, hvor der ikke er 
særlig sjovt at være, og hvor maden sikkert er lige så forfærdelig, som på andre hospitaler, 
så man mister appetitten. Det er den her blanding som er meget og fantastisk og vidunderlig. 
”En dør er en kniv. En kniv er en time”, skriver Voetmann, og med ét bliver døren mellem de 
12 passager i Duat til kniv i hjertet. En kniv for hver time, faderen kommer nærmere rejsens 
ende. 

DANSK
TEKSTANALYSE

UNDERVISNINGSMATERIALE / DANSK
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Så længe der er jammer, knirk og knagen.
Det lyder som gyngen ved valnøddetræet.

Ude i baghaven, dengang drengene var små.
Knirk knirk hele dagen. De strakte benene ud

lænede sig tilbage i den, som ville de plante aftryk
af deres Ecco-sko på himlen. Og de råbte til mig

mens jeg sad på terrassen med min pibe.

Harald Voetmann, Amduat. En iltmaskine, 2018

Harald Voetmann. Fotograf: Johanne Thorup Dalgaard

UNDERVISNINGSMATERIALE / DANSK
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FORBEREDENDE LÆSNING

• Interview med Kirsten Dehlholm
• ”Amduat. En iltmaskine” af Harald Voetmann.
• Sekundærlitteratur om gravteksten ”Amduat”, myten om Ras rejse gennem underverden 

samt om det gamle Egyptens religion og guder.

NØGLEORD

Riter, overgangsriter, ritualer, myte, mytologi.

TEMA: 
”AMDUAT. EN ILTMASKINE” AF HARALD VOETMANN. LITTERATURANALYSE 
OG PERSPEKTIVERING

Diskussionsforslag:

• Hvorfor bruge ”Amduat” , som (forståelses)ramme for fortællingen om hans fars sygdom 
og død?

• Hvordan/kan man genreklassificere ”Amduat. En iltmaskine”?
• Hvorfor har Harald Voetmann valgt præcis denne form til denne fortælling?
• Hvad kunne det betyde, at Voetmann har valgt, at hans bog skal være håndskrevet, i sort 

og rød samt have håndtegnede illustrationer?
• Hvad kunne det betyde for forestillingen, at teksten først og fremmest projiceres frem for 

at blive talt?

Opgaveforslag:

• Find definitioner af nøgleordene.
• Find forskellige former og genrer i værket (fx. vers, prosa)?
• Lav en analyse af to passager, der har forskellige former. 
• Find de gennemgående symboler og find ud deres betydning i den egyptiske mytologi 

(f.eks. fjer, papyrusbåd, kniv etc.)
• Find paralleller mellem gamle egyptiske guder og personer i Voetmanns værk. 
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Der lægges vægt på en udvidet musikanalyse. De nedenstående fokuspunkter, spørgsmål 
og henvisninger har derfor til sinde at brede analysen ud og være grundlag for gruppe- eller 
plenumsnakke. De tager stilling til de to kompositioners forskellige roller i stykket ”Amduat”, 
forskellige former for komposition samt moderne genrer og disses møder med hinanden. 
Marie Højlund og Hari Shankar Kishore er de to komponister tilknyttet forestillingen. Marie 
har lavet den reallydbaserede komposition og Hari har komponeret den elektroniske musik, 
som han spiller live ovenpå. De to kompositioner overlapper, spiller op imod hinanden og 
mødes forestillingen igennem.

NØGLEORD

komposition, lydkunst. 

MUSIK
FORESTILLINGSANALYSE

UNDERVISNINGSMATERIALE / MUSIK

DJ HVAD / Hari Shankar Kishore. 
Fotograf: Sofus Graae

Marie Højlund. Fotograf: Isak Hoffmeyer 
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UNDERVISNINGSFORLØB: MUSIKANALYSE OG MODERNE KOMPOSITION 

Forestillingens musik og lydside lægger op til en udvidet musikanalyse. Da eleverne ikke 
sidder med nedskrevne kompositioner og det er svært altid at få alt med og huske dette 
efterfølgende, anbefales det, at musikanalysen laves i plenum eller i grupper. Da der er to 
kompositioner, som også komplimenteres af liveelementer, er det en god idé at udvælge en 
bestemt scene eller tage hele stykket og snakke mere generelt om de to kompositioner.

Diskussionsforslag:

• Hvad er en komposition? 
• Kan man skelne mellem et lydværk og en komposition?
• Vores syn på hvad en komposition er, har forandret og udvidet sig meget i løbet af de sid-

ste 100 år. Snak om forskellene på traditionel klassisk, moderne og nutidig komposition?

Diskussionsforslag til en udvidet musikanalyse:

• De to komponisters musik, spiller nogle meget forskellige roller i forestillingen.  Hvilken 
rolle spiller hhv. Hari Shankar Kishore og Marie Højlunds musik, og hvilken effekt har de 
res musik hver især? 

• Hvordan virker kombinationen af de to forskellige former for komposition og musik/lyd?
• Hvilken effekt har det, at Hari Shankar Kishore spiller live på scenen? 
• Hvordan kan Hari Shankar Kishore som performer placeres i forestillingen? Dvs. spiller 

han f.eks. en bestemt rolle, kommenterer han, hvad der foregår på scenen eller er han 
blot et æstetisk virkemiddel?

I musikanalysen, kan I komme ind på følgende aspekter:
• Lyd: Instrumentation, dynamik, hook og relation til tekst
• Teknik: Produktion og effekter, optagelse.
• Rytmik: Taktart, tempo, gentagelsesmønstre og figurer, motiver, polyrytmik, komple-

mentærrytmik.
• Melodik: fraseopbygning, melodiøsitet, lineær melodik, horisontal/vertikal melodik, out-

side playing, cyklisk melodik og udsvingsmotiver.
• Objektiv bedømmelse: Hvordan er musikkens kvaliteter? Passer dens mål og midler til 

hinanden, er musikstykket godt produceret, spiller musikerne godt, er melodien god, osv. 
Husk at have de to fortællinger som stykket læner sig op af, ”Amduat” og ”Amduat. En 
ilmaskine”, med i overvejelserne.

• Subjektiv bedømmelse: Din egen personlige mening om musikstykket, baseret på dine 
subjektive reaktioner - såvel positive som negative.
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Der lægges vægt på en udvidet forestillingsanalyse, som kan laves i plenum, grupper eller 
individuelt på skrift. De nedenstående spørgsmål er grundlag for gruppe- eller plenumsnak-
ke. Det er en god idé at snakke om de forskellige komponenters samspil og gensidige ind-
virkning på hinanden. Ved skriftlig aflevering kan eleven eventuelt vælge at lægge fokus på 
ét eller flere af forestillingens komponenter. 

FORBEREDENDE LÆSNING OG FORESTILLINGER

• Se forestillingen ”Amduat. En iltmaskine” af Hotel Pro Forma.
• Læs udsnit af ”Amduat. En iltmaskine” af Harald Voetmann.
• Læs interviewet med Kirsten Dehlholm.
• Se tidligere Hotel Pro Formas forestillinger (findes på: https://vimeo.com/hotelproforma).

Diskussionsforslag om forestillingens forskellige komponenter:

Form
• Hvordan kan man beskrive forestillingens form? 
• Nattens 12 timer og Ra’s rejse gennem de 12 porte i underverdenen, driver forestill-

ingens progression gennem 12 scener. Diskutér hvordan sceneskiftene fungerer ifht. til 
publikums forståelse og forestillingens flow. 

• Diskutér hvordan/om begreber som narrativ, fortælling og handling kan bruges ifht. 
     forestillingen.
• Forestillingen udspilles enten parallelt eller vekslende, ligesom bogen, i to rum: 
     hospitalets univers og i den egyptiske underverden. Hvilken effekt har det på formen og      
     handlingen?

Tekst
• Hvordan har Hotel Pro Forma forholdt sig til teksten? Frit, som association eller lign.
• Er teksten blevet editeret eller ændret og hvad betyder det for forståelsen?
• Hvad synes du om, at teksten ikke fremføres, men i stedet vises? 
• Hvordan hænger teksten som visuelt komponent sammen med den egyptiske mytologi 

og historie?

DRAMA
FORESTILLINGSANALYSE

UNDERVISNINGSMATERIALE / DRAMA
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UNDERVISNINGSMATERIALE / DRAMA
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Karakterer   
• Hvilke karakterer går igen fra Harald Voetmanns bog?
• Er de blevet forandret og hvis ja, hvordan er de anderledes?
• Hvordan er deres samspil?

Performernes rolle på scenen
• Hvilken rolle spiller performerne?
• Hvad kan den tavse performer, som den talende skuespiller ikke kan – og vice versa?
• Hvordan bevæger de sig og hvorfor tror du, de bevæger sig på denne måde?

Scenografi
• Hvad består scenografien af? 
• Er der sceneskift?
• Spiller rekvisitter en stor rolle i scenografien?
• Hvilken æstetisk og indholdsmæssig rolle spiller det, at scenen har to niveauer og er lang 

i stedet for dyb? 
• Hvordan bruges scenens to niveauer til at iscenesætte Harald Voetmanns fortælling?
• Hvilken rolle spiller videoprojektionen? 
• Ra og Osiris er kun repræsenteret i videoprojektionen. Hvordan fungerer det og hvorfor 

er dette virkemiddel brugt? 
• Hvilken scenografisk rolle spiller dj’en?

Kostumer og Masker
• Hvilke egyptiske guder er repræsenteret gennem maskerne og hvilken rolle spiller de i 

den egyptiske mytologi?
• Diskutér forskellen mellem skuespillerne og performernes kostumer. 

Lyddesign, lydværk og musik
• Amduats lydside består Marie Højlund og Hari Shankar Kishores kompositioner og live 

performance. Hvordan er kompositionerne opdelt og hvordan spiller de sammen?
• Hvordan understøtter lyd og musik forestillingens form og indhold?

Lys
• Lys bruges meget aktivt i Hotel Pro Formas forestillinger. På hvilken måde bruges lys i 

Amduat?
• Snak om hvilke former for lys og lyskilder, der bruges i forestillingen.

UNDERVISNINGSMATERIALE / DRAMA
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