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Af Anette Wilhjelm Jahn

”Du bedriver jo overtro på børn. Det er det rene 

hekseri. Jeg er altså ikke kommet på kursus hos dig 

for at lære at være tryllekunstner. Jeg er folkekirke-

præst, og jeg vil gerne tages alvorligt, når jeg åbner 

munden!”

Sådan udbrød en mandlig præst på et fortællekur-

sus, jeg afholdt for præster i Sønderjylland i efteråret 

2014. Jeg indledte nemlig kurset med at præsentere 

nogle af de rekvisitter, jeg bruger i mine børnefor-

tællinger, og som børnene bagefter leger eller dan-

ser med: Håndduer, regnbuevimpler, fjer mm. De 

øvrige kursister ville straks forsvare mit arbejde, og 

det kunne hurtigt have udviklet sig til en intellektuel 

diskussion om, hvad magi er. Men jeg satte dem i 

stedet i gang med at arbejde kreativt og kropsligt. 

Alligevel blev hans ord siddende i mig: ”Når du 

bilder børn ind, at en eller anden tilfældig sten er 

magisk, fordi den har været med i fortællingen… At 

når de tager den med hjem i lommen, så kan de hu-

ske hele historien bare ved at røre ved den… Uhh 

huuuu… Det er jo simpelthen fup. Du snyder børn. 

Det er overtro, og kirken er ikke for tryllekunstnere!”

Det var næsten som at blive kaldt heks, og mange 

dage efter kunne jeg stadig mærke varmen fra bålets 

flammer under mine fodsåler. Det gav mig lyst til at 

danse på mine fødder.

Jeg er ikke teolog, så her vil jeg ikke gå længere 

ind i diskussionen om mysteriets plads i kristendom-

men etc. Og selvom jeg er antropolog, vil jeg heller 

ikke fokusere på, hvem der her har magt til at afgø-
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re om enkeltindividet praktiserer religionen upassen-

de og dermed kan blive ekskluderet fra fællesskabet. 

Jeg vil kigge på episoden som kunstner: Hvad er det 

egentlig, jeg ”bedriver” med børn i kirken? Og hvad 

mener jeg, når jeg taler om fortællingens magi?

En af Britas mange døtre

Jeg har danset rituel dans hos Brita Haugen, siden 

jeg var 21 år, senere taget hendes fortælleuddan-

nelse og lever i dag fuldtids som historiefortæller, 

eventyrdanser og fortællekonsulent. Min største 

inspirator i det arbejde er uden tvivl Brita selv og 

de erfaringer, jeg har fået lov at gøre mig indenfor 

fællesskabet omkring rituel dans og fortælling. Jeg er 

primært historiefortæller både for voksne og børn, 

og ind imellem danser jeg også med børn.

Jeg har kaldt det eventyrdans, fordi ”rituel dans” 

lyder lidt sekterisk. Bare tænk på, hvad præsten fra 

Sønderjylland ville have sagt, hvis jeg havde sagt, 

at jeg også lavede rituel dans med børn i kirker. Og 

det er måske også mere korrekt at sige, at jeg bruger 

den rituelle danseform, jeg har lært hos Brita. Jeg vil 

invitere jer med til Kerteminde kirke, hvor en klasse 

skal være i kirken en hel skoledag sammen med 

deres to lærere, præsten, kirketjeneren, musikeren 

Morten Musicus og mig.

Askepot i Kerteminde kirke

Præsten og kirketjeneren tager imod 1. klasse 

og deres to lærere ude i våbenhuset. Læreren har 

på forhånd fortalt, at to af drengene har diagnosen 

ADHD og derfor ikke kan forventes at kunne sidde 



var alt endnu godt, for hun havde både sin mor og 

sin far. Men så længe pigen kunne huske, havde 

hendes mor ligget syg, og en dag kaldte moren 

pigen ind i sovekammeret og sagde…”

Børnene lytter til fortællingen. Undervejs stemmer 

de flere gange i med sangen. Det behøver fortælle-

ren slet ikke bede dem om. De forstår også hurtigt, 

at de kan svare på fortællerens spørgsmål og være 

med til at gentage noget, som karaktererne siger 

flere gange. F.eks. er drengene glade for at svare på 

prinsens vegne, når nogen i eventyret spørger, om 

de må danse med Askepot til ballet: ”Næ nej,” svarer 

en anden og tredje gang, det sker, lyder det: ”Hende 

her danser jeg med i aften!” 

Det er ikke alle, som rammer de præcise ord, men 

det er de ligeglade med. De skal videre i historien.

Ud over sin slidte kjole har fortælleren kun et fint 

hvidt lommetørklæde med. Askepots mor har givet 

hende det og sagt, at hvis hun bare rører ved det, 

så vil moren være hos hende. Det lommetørklæde 

trøster Askepot sig med, hver gang stedsøstrene er for 

hårde ved hende. Og da Askepot stikker farens nød-

degren i jorden ude på morens grav, og der kommer 

en hvid due flyvende for at sætte sig i nøddetræets 

top, så forvandler lommetørklædet sig til en hvid due 

i hænderne på fortælleren. Det er duen, som bliver 

Askepots hjælper og giver hende de fine kjoler og sko. 

Til sidst spørger fortælleren, hvem børnene tror, 

Askepot og prinsen har lyst til at invitere med til 

deres bryllupsfest. ”Faren” råber alle børnene i 

munden på hinanden. ”Ja, faren skal selvfølgelig 

med til festen,” siger fortælleren. ”Og hvem mere?” 

”Duen,” råber de ivrigt og kan næsten ikke sidde 

stille på bænkene af bare begejstring. ”Ja, den fine, 

hvide due skulle også med. Og duen, den gav 

hende den smukkeste brudekjole, man havde set 

i hele kongeriget,” siger fortælleren, mens hun for 

øjnene af børnene forvandler lommetørklædet til en 

lille dukke-bryllupskjole og stikker hånden op i den, 

så det ser ud som om, Askepot i miniature nejer for 

børnene. Børn og voksne gisper.

stille. Og at det i det hele taget er en meget livlig 

klasse. Støjniveauet er da også højt, men de får lagt 

deres tasker, overtøj og taget indesko på. Præsten 

har fortalt børnene, at de skal møde Askepot. Han 

åbner den tunge dør ind til kirken. Der står hun jo. 

I en gammeldags, slidt kjole med aske og snavs: 

”Velkommen her i kirken. Har I lyst til at danse med 

mig ind i eventyret?”

Hun tager den forreste i hånden, og så danser de 

ind i kirken i en lang kæde, der bevæger sig ad lige 

så mange snørklede veje, som kirken nu byder på. 

Ud og ind mellem bænkene, ud i sidekor, bag om 

alteret. Børnene morer sig. Nogle vil vise sig for de 

andre ved at vrikke, hoppe og vride sig fjollet. De 

føler, de er frække, men bliver nok lidt overraskede, 

fordi fortælleren bare sender dem et opmuntrende 

smil og vrikker endnu mere. De danser, til de dan-

ner dagens første magiske cirkel rundt om musike-

ren i koret, som modtager børnene med tromme og 

fløjte. Børnene er helt optagede af ham, så Askepot 

kan forsvinde, uden  at de opdager det.

Musikeren ender med at spille på to enhåndsfløj-

ter på én gang – med næseborene. Og bagefter ræk-

ker han fløjterne ud imod børnene og spørger, om 

der er nogle, der har lyst til at prøve. Børnene ud-

trykker højlydte hvin og addddrr-lyde. Så lærer han 

dem fortællingens sang, som de skal hjælpe Askepot 

med, når hun fortæller. Den har kun et vers, så alle 

kan være med.

”Men nu fornemmer jeg, at Askepot er klar,” siger 

han. ”Skynd jer at sætte jer ned. Og hvis I kigger godt 

efter oppe i de høje hvælvinger, så kan det godt hæn-

de, at nogle kan få øje på skyggen af en hvid due, 

mens hun fortæller. Men jeg kan ikke love jer det.”

Børnene sidder nu på de forreste bænke, Aske-

pots sang lyder oppe i hvælvingerne, de ser sig om 

efter hende. Hun titter op fra prædikestolen, forsvin-

der igen, kigger frem igen, og kommer nu syngende 

ned til børnene.   

”Der var engang en lille pige,” begynder hun for-

tællingen, ”som boede langt ude på landet. Dengang 



Fortælleren folder kjolen ind til brystet, så det igen 

ligner et lommetørklæde, og bukker for publikum. 

Børnene klapper. De har siddet stille på de hårde 

bænke i 45 minutter. Nu springer de op. De vil også 

være med i historien. Musikeren spiller melodien, 

fortælleren tager en barnehånd, og hurtigt og uden 

ord er den magiske cirkel igen skabt omkring mu-

sikeren. De afslutter med at synge sangen, og bør-

nene efterligner fortællerens bevægelser, mens hun 

synger.

De danser i en kæde ned i krypten for at holde 

pause. ”Mette! Mette!” udbryder en dreng nede 

i krypten til sin lærer, mens de sidder og får en 

juice. ”Hvor længe sad jeg lige der, var? Var det 

ikke min rekord?” Han smiler stolt og læreren nik-

ker anerkendende. Så vender drengen sig om, og 

spørger forventningsfuldt fortælleren, hvad de nu 

skal lave. Drengen er en af de to med diagnosen 

ADHD. 

For at markere, at pausen er slut, spiller musike-

ren igen fortællingens sang oppe i kirken. Nu på 

hakkebræt, og børnene kommer af sig selv op for 

at kigge på det fremmede instrument. Uden ord 

danner de hurtigt cirklen igen og indleder næste 

del med at synge sangen tre gange. Og så skal der 

danses.

Ritualiserede rammer

Dansen er ikke begyndt endnu, men læseren kan 

allerede se, at vi ritualiserer vores handlinger med 

børnene. Ritualets form og regler står over de 

voksne. Børnene har aldrig mødt Morten eller mig. 

Alligevel behøver vi slet ikke bruge ord, for formen 

guider børnene. Og så bliver vi naturligvis også 

hjulpet af, at vi har nyhedens interesse, og at kirke-

rummet er et spændende rum at komme ind i. Men 

vi læner os helt op ad ritualets form med dets genta-

gelser, regler og magiske cirkel.

Børnene er også allerede under fortællingen aktivt 

involveret i eventyret og er i gang med at spejle sig i 

karakterernes følelser og identiteter. 

Så skal der danses

De danser Kongens efterfølger. Fortælleren taler dem 

igennem historiens billeder, og til at begynde med 

er hun også fordanseren forrest i den lange danse-

kæde. ”Der var engang en lille pige,” starter hun, 

”som var så glad, så glad, for hun havde både sin 

mor og sin far. Så nu danser jeg den glade Askepot.” 

Musikeren spiller op på trommen, og hun begynder 

at bevæge sig fremad med et par dansetrin, der kan 

gentages og gentages. Hun danser en glad og ube-

kymret pige. Efter lidt tid råber musikeren: ”Skift!” 

og hun løber bagerst i kæden. ”Vi skal se endnu en 

glad Askepot,” siger fortælleren så, og det forreste 

barn danser en anden glad pige, som kæden bag 

hende efterligner. Hun har fanget, at hun skal danse 

nogle enkle bevægelser, som hun kan gentage, og 

som kammeraterne kan efterligne. Det er ikke blevet 

forklaret,  men vist med kroppen.

Sådan taler fortælleren dem igennem hele histo-

rien, billede for billede. Alle bliver på skift fordan-

sere. Musikeren bliver fordanser, når de skal danse 

prinsens hest. For det billede elsker han. Og dren-

gene kan mærke det. Der bliver vrinsket igennem. 

Musikeren dvæler lidt ekstra ved hesten og ved den 

eventyrlystne prins, så der også er drengekræfter 

med i fortællingen.

Nu sætter musikeren børnene op i koret. Pigerne 

på den ene side og drengene på den anden. Han 

snakker kort om de onde stedsøstre. At der også 

findes onde stedbrødre. Det var tydeligt, at børnene 

syntes, det var sjovt at være de onde stedsøstre i 

dansen, så på skift skal pigerne og drengene nu 

være stedsøstre eller -brødre overfor hinanden. Det 

bliver en slags battle-leg, og  det falder  dem ikke 

svært. 

Flere af drengene er godt urolige. Læreren får 

hektiske kinder og siger undskyldende: ”Jeg sagde 

jo, det var en livlig klasse.” Fortælleren og musike-

ren havde planlagt, at de nu skulle danse stille due-

dans, men der er brug for  at få fyret noget af den 

drengeenergi af. Hun siger: ”Nu er vi alle heste nede 



blomsten sine kronblade op imod solen… Blomsten 

nyder varmen fra solen…Og nu drypper det med 

fine regndråber, som blomsten drikker…Åh nej, 

nu blæser det op…Det rusker i blomsten…Stilken 

kan næsten ikke holde…Det er blevet efterår, og 

blomsten må visne og falder til jorden. Og bliver 

igen bare til et lille blomsterløg.” Alle børn ligger nu 

krøbet sammen igen uden at røre sig eller sige en 

lyd. De lytter bare til musikerens lyriske toner.

De danser legen flere gange. Sidste gang spørger 

et par af pigerne, om de må ”være Askepots tårer,” 

så de får lov til at prikke tårer på kammeraternes 

rygge. Fortælleren og musikeren er helt bjergtagne 

af at kigge på børnenes inderlige dans. De slutter 

af med at synge sangen tre gange i cirklen, og så er 

der pause.

Fra ydre uro til indre ro

Hvad er det, som forvandler stemningen i kirken her 

og får den nervøse rødmen på lærerens kinder til 

at lægge sig og blive afløst af et stort smil? Selv var 

jeg forbløffet over, at børnene havde brug for det 

modsatte af, hvad jeg forestillede mig. Jeg er jo ikke 

pædagog og skønner derfor mere intuitivt, hvad jeg 

nu skal stille op med en gruppe børn. Men mon 

ikke børnene blev rolige indeni, fordi de på en mere 

inderlig måde blev kaldt ned i kroppen og samti-

digt fik åndelig næring fra eventyrets univers? Det 

var ikke nødvendigvis et fejlskøn fra min side, at de 

først legede vilde heste. Men fordi jeg oplevede det 

som et fejlskøn, kunne jeg gribe, at de havde brug 

for det modsatte. De fandt pludselig ro indeni. Og 

deres store energi kunne også bruges til noget, som 

var stille og havde fylde.

Lærerne var helt målløse i pausen. De havde 

aldrig før set klassen så fordybet. Aldrig oplevet, 

at ingen sagde tåbelige modlyde eller pillede ved 

sidemanden for at få opmærksomhed. Lærerne ville 

have Mortens hakkebræt med hjem på skolen, sagde 

de grinende. Og dermed kommenterede de på 

musikkens store betydning for stemningen, og for 

fra prinsens stald, som ridder ud på tur. I ridder 

efter mig, ingen må overhale mig”. Musikeren griber 

trommen og giver en rytme, og så farer fortælleren 

afsted ned igennem kirken. ”Det er spørgsmålet, om 

I kan følge med min hest, for jeg er prinsens hest!” 

råber fortælleren og sætter farten op. Hun når at 

tænke, at det er godt, hun er i løbeform, for dren-

gene er helt vilde nu. Efter en del runder begynder 

hun at overveje, om hun har opnået noget som helst 

med denne øvelse, og hvad hun nu skal finde på. 

Da de når op til koret, falder det hende pludselig 

ind at give tegn til musikeren om at holde inde. ”Jeg 

elsker de heste,” siger hun, ”men jeg elsker også 

et andet billede i historien, og det er Askepots mor 

grav. Er der nogen, som kan huske, hvad jeg fortalte 

om den?” Og børnene rækker ivrigt hænderne i vej-

ret og drengen, der var så stolt over at have siddet 

stille, siger: ”Ja, der voksede en blomst op på gra-

ven, hver gang en af Askepots tårer ramte jorden.”

”Nemlig,” siger fortælleren. ”Nu skal i alle sammen 

lægge jer ned på gulvet og gøre jer så små som over-

hovedet muligt. Tag benene ind under jer og kryb 

sammen, så I godt kunne ligne et lille blomsterløg.” 

Musikeren kigger spørgende over på fortælleren og 

går så over til sit hakkebræt og begynder at spille. ”I 

skal bare ligge helt stille med lukkede øjne og lytte 

til Mortens musik. Om lidt så mærker I et lille prik på 

ryggen. Det er Askepots tårer, og den får jer til at vokse 

op som en blomst. Men I skal vente til I mærker tåren. 

Og det svære er at danse heeelt langsomt op.”

Med ét er der total ro i kirken. Børnene bevæger 

sig ikke ud af stedet. Og da fortælleren prikker de 

første stille piger på ryggen, begynder de langsomt 

at danse sig op. ”Fødderne er de eneste, som står 

helt stille nede i jorden,” siger fortælleren, der har 

givet tegn til præst og kirketjener om at prikke vi-

dere, så hun og lærerne kan danse med. ”Langsomt, 

langsomt,” siger hun, mens hun bevæger sig i slow-

motion. ”Hvor langsomt kan I bevæge jer?”  

Nu er alle børn oppe at stå, og fortælleren fortsæt-

ter, mens hun åbner arme og overkrop: ”Nu åbner 



hvordan både børn og voksne åbner sig for fælles-

skabet.

Eventyret som sangleg og dans

I pausen kommer en dreng hen og fortæller Morten, 

at han har altså set skyggen af duen oppe i hvæl-

vingerne, da vi dansede. ”Hvor er du heldig,” svarer 

Morten med et skælmsk smil. Pludselig har mange 

andre også set den.

Efter pausen synger de igen sangen, leger så 

eventyret nederst nede i kirken ved at synge en 

nyskrevet sangleg. Formen er igen cirklen. Kredsen 

er koret, og skuespillerne danser ind i midten, når 

de er på. Fortælleren og musikeren synger teksten, 

mens børn og de andre voksne bare skal være med 

på omkvædet. Der er kapper til alle, der skal have 

roller. Børnene vil gerne lege legen igen og igen, 

men læreren får teksten med hjem, så de kan lege 

den videre på skolen. 

For nu siger fortælleren, at der oppe i koret ligger 

og venter en due til hver, men at de er lidt bange af 

sig, så børnene skal være meget forsigtige med dem. 

De danser op gennem kirken i en kæde og danser 

rundt om døbefonden og sætter sig i en cirkel. Dø-

befonden i Kerteminde kirke er en hvid engel, der 

står med en stor muslingeskal i hænderne. Duerne 

ligger i muslingeskallen. En due består blot af et 

blødt, hvidt stykke silkestof med et par elastikker i. 

Fortælleren viser, hvordan de skal tage dem på hån-

den. Snart har alle børn en due på hånden. ”Må vi 

godt få dem med hjem?” hvisker en pige. ”Nej,” smi-

ler musikeren, ”men I må gerne danse med dem.”

Først ligner det bare hvidt stof, men når de be-

gynder at danse med hænderne til musikerens fløjte, 

bliver det til levende duer. 

Børnene er igen helt optagede. De danser efter 

fortælleren, danser rundt og undersøger kirken, 

flyver højt og lavt, hurtigt og stille, forsøger at be-

væge sig lidt uroligt og forvirret som en due, sætter 

sig på tremmerne foran det gamle gravkammer og 

kigger på kisterne, søger efter sollyset i et vindue, 

nyder udsigten oppe fra prædikestolen, finder korn 

på bryllupstæppet inde i præstekammeret og drik-

ker vand i dødefonden. Ingen har sagt, at de ikke 

må snakke, men de er helt stille og bare optagede af 

deres egen due på hånden. 

Til sidst siger fortælleren, mens hun danser op bag 

knæfaldet ved alteret: ”Nu er duerne trætte og skal 

have lov til at sove. I lægger dem lige så forsigtigt her 

og hvisker tak for dansen.” Fortælleren lægger sin 

due på forhøjningen foran alteret og tænker, at alle vil 

lægge duerne der i en bunke. Men børnene lægger 

duerne fint spredt rundt på hele det himmelblå stjer-

netæppe foran alteret. Duerne rører ikke ved hinan-

den. Børnene stryger dem længe over ryggen, nogle 

kysser dem, og alle lister ud, uden at en eneste due 

bliver trådt på. Vi synger sangen tre gange igen, og så 

er der frokostpause over i sognehuset. 

Dobbelt tilstedeværelse: Shamanens rejse

Børn er glade for nogle konkrete rekvisitter fra for-

tællingen, som de må lege med. Og så kan en sådan 

dans med rekvisitter få generte børn til at glemme, 

at de danser og selv bruger kroppen, for de bliver så 

optagede af at bevæge rekvisitten.

De er også glade for sanglege og udklædning. 

Her bruger vi også kun kapper. Aldrig masker. Bør-

nene skal selv skabe karakteren, de skal bare have 

lidt hjælp. En sangleg er en anden måde at fortælle 

historier på, hvor børnene selv på skift kan være 

med til at fortælle, hvad der nu sker. De øver sig på 

at fortælle foran klassen.

Kigger man på billedet af børnene med duer på 

hænderne, kan man se, at de kigger indad. De har, 

hvad jeg vil kalde en dobbelt tilstedeværelse. De er 

både i det konkrete rum og i eventyret. De er på 

en gang opmærksomme på at bevæge sig ned ad 

trappen uden at falde – at være til stede her i kirke-

rummet – og samtidigt ser de billederne for sig i den 

fortælling, fordanseren er i gang med at tale dem 

igennem: ”De hvide duer flyver nu ganske forsigtigt 

ud i Askepots have. De flyver hen over det våde 



I årenes løb har vi ofte hørt lærere sige bagefter, 

at de dagen igennem flere gange havde undret sig 

over, at ingen børn protesterede og sagde, at de 

allerede havde hørt historien flere gange. For børn 

i dag er jo vant til at blive præsenteret for nyt stof 

hele tiden. Voksne i dag er nok generelt bange for 

at kede børn, og voksne tænker på gentagelsen som 

kedsommelig. I vores arbejde gentager vi historiens 

billeder på mange forskellige måder dagen igennem.

Børnene imødegår hinanden kropsligt

I den rituelle danseform efterligner kammeraterne 

fordanseren i midten. Når de støtter op om fordan-

serens bevægelser, så imødegår de hinanden krops-

ligt. De når ikke at bremse denne kontakt, fordi de 

handler kropsligt sammen og ikke bruger de vante 

kognitive tankebaner, hvor klassens hierarki og 

mønster for sympati og ikke-sympati er indlejret. De 

kan ikke nå at bremse sig selv med tanken: ”Det er 

Tykke Astrid, som ingen kan lide. Hende vil jeg ikke 

støtte.” For legens regler siger, at de skal. Og danser 

de ikke med, kan det ses med det samme. Cirklen 

får et rytmisk og energimæssigt ”hul,” og det er ikke 

rart at stå i et ”hul” og være udenfor fællesskabet. 

Deltager en enkelt ikke rent kognitivt, afsløres det 

ikke så tydeligt. Men kroppen og rytmen aflæses 

øjeblikkeligt i en cirkel.

Klassens hierarki vendes på hovedet 

Og klassens hierarki vendes på hovedet. Fortælle-

ren og musikeren kender ikke på forhånd klassens 

hierarki, så der er ingen pædagogiske overvejelser 

bag, hvem der får lov til at danse f.eks. Askepot og 

de onde stedsøstre. En klasselærer ville måske ikke 

turde at sætte ”klassens svage dreng” ind i midten til 

at danse, hvor ensom Askepot føler sig, når hun skal 

sove på det hårde og snavsede ildsted, fordi stedsø-

strene har hugget hendes bløde seng. Læreren ville 

måske være bange for at forstærke rollerne yderli-

gere. Men jeg tror på, det modsatte sker. Jeg tror på, 

at medfølelse er helende. Og jeg tror, det er godt for 

græs…kigger ned på de smukke og sjældne blom-

ster på morens grav…”

Dobbelt tilstedeværelse kender man fra beskrivel-

ser af shamanens rejse, og det er også den, historie-

fortælleren skal mestre. Hun skal både være til stede 

her sammen med sit publikum og f.eks.  være parat 

til at give urolige børn ekstra energi eller bruge for-

styrrelser aktivt i fortællingen, og samtidigt skal hun 

være helt til stede i fortællingens billeder og stem-

ninger. Det er der ikke noget hokus-pokus over. Det 

virker måske bare mærkeligt, når man sætter ord på 

det. Jeg mener, det er højst nærende og livgivende 

for børnene, og det forudsætter en fordybelse, som 

er opbyggelig for gruppen at opleve sammen.

At turde gentagelsen

Efter frokost synger de igen sangen, og så danses 

historien helt forfra i en rituel dansecirkel med 

skiftende fordansere i midten. Fortælleren taler dem 

igennem historiens billeder. En pige, der har været 

inde i cirklen og været fordanser, skal vælge en ny 

fordanser, som rækker hånden op. Hun kigger først 

på den ene og så på den anden. Måske trækker 

hun bevidst tiden ud og overvejer, hvem hun bedst 

kan lide? Måske er hun bare usikker? Musikeren kan 

ikke afkode det, men det giver uro i flokken, og han 

bryder ind: ”Det handler om at vælge den første, 

man får øje på.” Og så er vi videre og igen optaget 

af historien og ikke af os selv og vores plads i hie-

rarkiet. Vi bliver hjulpet af legens regler.

Den sidste time danses det, Morten og jeg be-

tragter som selve ritualet, og som minder meget 

om den måde, hvorpå voksne danser ritualdans. Vi 

danser kun historien én gang igennem, til gengæld 

kan vi dvæle længe ved hvert billede. De første år 

tænkte Morten og jeg, at vi skulle gentage historien 

og danse den forfra flere gange, danse os længere 

og længere ned i historien, som vi havde lært at 

gøre med voksne. Men det virker ikke på børnene. 

Måske fordi de er i et stærkere nu? De forstår i hvert 

fald ikke, hvorfor vi skal starte forfra. 





seren i midten.  Det kræver en lyttende og nærvæ-

rende trommeslager, som forstår vigtigheden i bør-

nenes individuelle processer og fællesskabets rejse. 

At møde sig selv – og hinanden

Når børnene danser sig igennem alle rollerne, får de 

en kropslig erfaring med disse positioner og følelser. 

De møder dem helt bogstaveligt i hinanden og i sig 

selv. I fortællingen om Askepot fylder kjolerne, men 

når vi skal danse historien, gør jeg en del ud af at 

tale om, at Askepot stråler. Det kan drengene nemlig 

sagtens danse. Og når en af klassens mere heldige 

drenge hopper ind og danser, at han stråler, så er 

det en bevægelse og et udtryk, der falder ham nemt. 

Og for de børn i klassen, som kender mindre til at 

turde stråle, er det en mulighed at skulle efterligne 

ham. De får lov at prøve at være i hans følelse. De 

får lagt en ny bane i kroppen, som kroppen får en 

rar erfaring med. At det føltes godt at turde stråle – 

sammen med sine kammerater. Jeg tror på, at det er 

med til at udvide livsmuligheder for den enkelte. 

Når børnene kropsligt spejler hinanden og der-

med møder forskellige følelser i deres kammerater, 

er de  kropsligt medvidende til hinandens følelser. 

Der opstår således en gensidig medfølende kontakt 

imellem eleverne, børnene oplever at danse med i 

den samme historie, og det styrker fællesskabet og 

de enkelte relationer barn og barn imellem. 

Børn og voksne mødes i dansen

Det er ikke bare børnene, der møder sig selv og 

hinanden. De møder også nærværende voksne. I de 

fleste af de timer i hverdagen, hvor børn er sam-

men med voksne, er de sammen med voksne, som 

pædagogisk strukturerer deres læring og leg. De 

voksne har sat sig over børnene.

I fortælling og den rituelle danseform mødes børn 

og voksne i øjenhøjde. Alle sætter sig lige meget på 

spil. Alle lytter med kroppen og forsøger at spejle 

hinanden fysisk. Sammen undersøger børn og 

voksne, hvilke fortællinger, der gemmer sig i histo-

”klassens svage dreng” senere at få lov til at danse 

de andre roller også.

Når læreren på forhånd fortæller børn, at de skal 

danse, så får børnene forskellige billeder, af hvad 

det kan være for en form for bevægelse. De ser 

naturligvis noget for sig, som de allerede kender. Og 

den forventning møder de op med, når de kommer 

ind i kirken. På de otte år, hvor jeg har arbejdet med 

børnedans i kirker, synes jeg at kunne se en tendens 

til, at flere og flere børn først i workshoppen bevæ-

ger sig i kendte mønstre fra f.eks. showdance, hvor 

man er optaget af at tage sig godt ud, fremstille sig 

selv med overskud og bevæge sig med, hvad jeg vil 

kalde en form for voksen-seksualisering. Især nogle 

af pigerne tror, de skal ind i cirklen og være ”dyg-

tige piger” ved at vise, at de har lært nogle faste små 

koreografier, som de andre ikke kan følge med til. 

Men her handler det om på en anerkendende 

måde at få dem guidet til at ”lege-danse” i stedet 

for. At få dem til at finde improviserede bevægelser 

frem, som mere kommer indefra dem selv. Vi skal 

sammen fortælle historien. Og der er ikke en rigtig 

eller forkert måde at fortælle den på. Vi leder efter 

mange måder at fortælle den på. Hvis vi f.eks. skal 

danse Askepot ved moderens grav, så rummer hun 

både savnet,  tilliden til, at moren vil hjælpe hende 

og håbet om at få hjælp til at stråle, så prinsen får 

øje på hende. Vi hjælper hinanden til at møde de 

forskellige følelser. 

En del fokus går med at få klassen til at bevæge 

sig i en fælles rytme. Det styrker i sig selv ople-

velsen af at være fælles om noget – at dele noget 

som er spændende, sjovt og vigtigt. Men rituel dans 

støtter også det enkelte barn. Trommeslageren søger 

nemlig at støtte den enkeltes udtryk og hjælpe 

eleven med at forstærke det. En god trommeslager 

søger at støtte en  rytmesvag elev og hjælpe barnet 

til at finde en rytme i det udtryk, der er ved at forme 

sig i kroppen. Pulsen skal måske ændres, rytmen på 

trommen være en anden. Gruppen skal samlet følge 

trommen, men trommen skal følge og støtte  fordan-



riens billeder. Det spiller nok også ind, at der ikke 

er noget facit; det er en fælles undersøgelse. Og en 

fælles leg, der er lige så spændende for den voksne 

som for børnene.

Kerteminde Kirkes præst Christian Larsen danser 

også sammen med børnene og springer ind i mid-

ten af cirklen, hvor man tydeligt ser, at han er ægte 

engageret og morer sig. Selvom han er voksen, så 

”brænder” det også for ham at komme ind i den 

magiske cirkels midte. Det kalder nærværet frem i 

ham at få alles energi rettet imod sig. Han er nødt 

til at sætte sig selv lidt på spil og fortælle en af sine 

kropslige fortællinger. Og børnene omkring ham er 

ægte optaget af at dele rum med ham. Det er tyde-

ligt, at børn og voksne har gang i noget fælles her, 

og at det opleves som værdifuldt.  

Leger vi magikere?

Tilbage til den mandlige præst fra Sønderjylland. Har 

han ret i, at jeg bedriver overtro på børn i kirken? At 

jeg leger tryllekunstner og dermed snyder børnene? 

Leger jeg magiker?

For mig er det et magisk øjeblik, når pigerne 

i beskrivelsen ovenfor vil ”være Askepots tårer”. 

Pigerne har set tårerne endnu tydeligere end jeg, og 

pludselig bliver billedet også virkeligt for mig. Det er 

et magisk øjeblik, når jeg ser børnene vokse op som 

blomster til hakkebrættets vidunderlige toner og 

være helt inde i blomsterbilledet og kigge op efter 

solens stråler. Jeg kan se, at de ser solen for sig, og 

dermed har den dobbelte tilstedeværelse og både er 

til stede i kirkerummet og i fortællingens univers på 

én gang. Og det er magisk, at de vilde børn – også 

ADHD-drengene – flere gange i løbet af dagen træk-

ker mig i ærmet og spørger, om vi ikke skal ”danse 

blomster” igen.

Det er et magisk øjeblik, når jeg ser, hvordan bør-

nene omsorgsfuldt tager afsked med duerne og af 

sig selv og uden at have talt om det laver et smukt 

samlet billede af duerne foran alteret på stjernetæp-

pet. Det kræver en stærk kollektiv lytten. Og at 

de passer på de andres duer, når de lister væk fra 

alterskranken. Jeg tænker, at når de behandler kam-

meraternes duer godt, er det ensbetydende med at 

behandle hinanden godt. Og det er magisk at op-

leve, at børn gør det af sig selv.

Snyder Morten Musicus dem, når han bekræfter 

drengens oplevelse af at have set duens skygge 

oppe i hvælvingerne? Læreren ville jo aldrig gøre 

sådan. Men her mener jeg, at Morten for barnet er 

en del af eventyret og legen. Og børnene har vel 

heller intet set? Måske ønsker de bare at lege legen 

og afprøve, om den voksne også har fantasi? 

Fortællingen skaber en magisk ring

Fortællingens eneste rekvisit er måske lidt af en tryl-

legenstand, for den forvandler sig foran børnene og 

bliver til tre forskellige ting: Lommetørklæde, due og 

brudekjole. Men børnene ved jo godt bagefter, at jeg 

blot stod med en dukkekjole. Alligevel har de også 

set det lommetørklæde, som moren selv havde knyt-

tet, og de har set den fine, hvide due sidde oppe i 

træets krone. Det er det, som kan ske, når fortæl-

leren kaster sin magiske ring omkring børnene. For 

det er det, som børnene inderligt ønsker, skal kunne 

ske. Vi skaber de magiske øjeblikke sammen, fordi 

vi alle ønsker at stille os på håbets side. Vi ønsker, 

at det skal være muligt at rumme hele livet med alle 

dets følelser: Både glæden, sorgen, vreden og fryg-

ten. Og vi ønsker at være en del af fællesskabet. Det 

giver fortællingen og den rituelle dans os et rum til. 

Det er det, som er magisk.

Anette Wilhjelm Jahn er antropolog fra Københavns 

Universitet. Uddannet som fortæller og ritualdanser 

hos Brita Haugen i 2001-2003. Arbejder fuldtids som 

historiefortæller og daglig leder af Måle Fortælleteater.




