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Sådan begynder forfatter og tegner Peter Madsen sit nye store værk om verdens skabelse og de allerførste 

mennesker. Om liv og død, godt og ondt, kærlighed og had, og om tro og tvivl. 

Urhistorien er en gendigtning i ord og billeder af nogle af største fortællinger fra Bibelen. Det har været vigtigt 

for Peter Madsen, at det ikke blev en bog, der slørede de eksistentielle dybder i historierne med romantisere-

de paradis-illustrationer eller nuttede dyr på Noas ark. Tegneserieskaberen siger om sin tilgang til de kendte 

fortællinger: 
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Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Og ... er der noget, der 
er større end os? Så store spørgsmål kan kun rummes i en fortælling. Eller 
allerhelst flere. I Bibelen står nogle af de kendteste på de allerførste sider.  
De kaldes tilsammen ... URHISTORIEN.

Peter Madsen, f. 1958, er tegner, forfatter, filmskaber og foredragsholder. Han står blandt 
andet bag bestsellertitlerne Valhalla og Troldeliv og Menneskesønnen. Han har modtaget en 
lang række priser, senest Statens Kunstfonds Hædersydelse.

”Jeg ville for alt i verden 
ikke lave en bog med Noas 
ark og alle de søde dyr på 
forsiden. Det mytiske og 
eksistentielle lag har været 
vigtigt for mig. Samtidig har 
jeg bestræbt mig på at give 
hver fortælling sit eget ud-
tryk ved at bruge forskellige 
tegneteknikker – fra akvarel 
over tusch til gouache.”

I Peter Madsens personlig 

gendigtning af Bibelens første 

elleve kapitler kan man læse 

om Skabelsen, Adam og Eva, 

Kain og Abel, Noa og Babels-

tårnet – og som altid har han 

været uhyre grundig. 

URHISTORIEN
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Arbejdet med Urhistorien har strakt sig over tre år:

”Jeg har læst og diskuteret og tænkt og tegnet i flere år, og jeg har 
forsøgt at lægge mange lag og flertydigheder ind i billederne. Jeg 
har desuden forsøgt at skabe en helhed ved blandt andet at gøre 
Guds åndedræt til det gennemgående tema, der giver liv til verden, 
og som vi som individer alle deler.” 

Under arbejdet har Peter Madsen gjort sig en lang række personlige tan-

ker og faglige overvejelser. De er samlet i udgivelsen Noter til Urhistorien.
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