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Humanistisk videnskabsteori i religionshistoriske opgaver 

 

Caroline Schaffalitzky de Muckadell 

 

 

1. Fra videnskabsteori til den konkrete arbejdsproces 

Når man skriver en akademisk opgave inden for religionshistorie, er man selvfølgelig optaget 

af at kunne vise, at man har styr på den faglige viden: at man forklarer teorier rigtigt, 

gengiver kendetegn ved religiøse traditioner korrekt, har forstået udviklinger og 

sammenhænge og ikke laver fejl i årstal, navne eller fagtermer. Og det er klart, at disse ting 

skal være på plads, og at de har en stor betydning for, hvordan en opgave bliver bedømt. 

 Det fokus kan dog risikere at skygge for et element i opgaven, som er lige så vigtigt: 

nemlig det faglige håndværk. Særligt i frie projektopgaver, hvor man skal levere en 

selvstændig undersøgelse ud fra en problemformulering, som man selv har konstrueret, vil 

vurderingen af en opgave i høj grad afhænge af, i hvilket omfang man demonstrerer, at man 

mestrer de akademiske færdigheder og har de kompetencer, som faget kræver. Målet med en 

akademisk uddannelse er ikke kun, at man tilegner sig en stor mængde viden om 

kendsgerninger inden for et felt, men også at man lærer, hvordan man skaber ny viden inden 

for området. Studiet er på denne måde en læreproces, der ender med, at man bliver en del af 

et akademisk fællesskab, hvor man er kvalificeret til selvstændigt at arbejde med feltets viden 

og ikke mindst bidrage til det gennem nye undersøgelser. Opgaver er et led i denne 

læreproces, og institutionen bruger dem til at kontrollere, om man har lært det, man skal, for 

at blive en dygtig akademiker, men opgaver bruges også til at træne de analytiske 

færdigheder, som faget kræver af en færdiguddannet. Særligt opgaver med selvstændige 

undersøgelser har denne rolle. 

 Det betyder, at den akademiske opgave faktisk er en videnskabelig proces i 

miniformat. Den træner studerende i videnskabelig tænkning og i videnskabeligt håndværk, 

og den har den samme grundstruktur og de samme kvalitetskriterier, som forskning har. 

Denne sammenhæng betyder, at hvis man forstår, hvordan videnskaberne arbejder, kan det 

hjælpe en til at blive bedre til at arbejde med sit fag, til at lave bedre projekter og til at skrive 

bedre opgaver.  

Det er meget forskelligt fra fag til fag, hvor stærk tradition der er for at tale eksplicit 

om fagets metoder og for at gøre opmærksom på, at det er det, man gør. Nogle gange kan 
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metodeindsigt måske opleves som noget, man mest af alt socialiseres ind i, idet man arbejder 

med faget. Men det kan være nyttigt at træde et skridt tilbage og forholde sig til metoderne – 

præcis som det er tanken med denne bog. Ydermere er metoderefleksion et krav i 

selvstændige akademiske opgaver. For al faglig viden er resultatet af systematisk arbejde, og 

der er en række begreber og videnskabsteoretiske betegnelser, som det er nyttigt at have styr 

på, fordi de kan bidrage til at få hold på denne videnskabelige proces og det håndværk, som 

skaber en god akademisk undersøgelse.  

 

2. Problemformuleringen: Valg af spørgsmål til undersøgelsen 

Når man laver en selvstændig akademisk undersøgelse, er det vigtigt, at man er klar over, 

hvad det er, man gerne vil opnå. Hvis underviseren har formuleret en bunden opgave som fx: 

”Redegør for forskellene mellem den første og den anden skabelsesmyte i den hebraiske 

bibel”, giver det sig selv, at man først har løst opgaven, når man har leveret de elementer, 

formuleringen beder om. Men i en selvstændig opgave hører med til opgaveløsningen, at man 

selv skal formulere et spørgsmål, som skal besvares. Her ligner opgaven for alvor et 

videnskabeligt projekt i miniformat, idet den bliver en styret proces, som man gennemgår for 

at komme frem til (ny) viden og dermed et svar på det forskningsspørgsmål, man har stillet. 

Det er ikke sikkert, at man lige fra starten præcis kan se for sig, hvad det er for et spørgsmål, 

man er ved at besvare. Men det skal blive klarere og klarere, som processen skrider frem. Og 

når arbejdet er gennemført, skal det være tydeligt, hvad ens spørgsmål er, og hvad man har 

svaret på det. 

Det kan ofte være svært at vide, hvad der fungerer som et godt spørgsmål, og det er 

også derfor, man skal være parat til at justere på det undervejs. Men man bør have et 

arbejdsspørgsmål lige fra begyndelsen, og der er flere måder at indkredse det på. Det kan 

være, man interesserer sig for en bestemt periode, et bestemt begreb eller fænomen, et emne, 

en bestemt type materialer eller gerne vil arbejde med en særlig metode. Ud fra dette kan man 

så stille sig selv spørgsmålet om, hvad det er, man gerne vil vide mere om i forhold til fx 

denne bestemte periode eller i netop dette materiale. Man kan også prøve at formulere, hvad 

man kunne forestille sig, at man konkluderer i sin opgave. Det kan virke lidt mærkeligt at 

tænke over dette, inden man overhovedet går i gang. Men hvis man formulerer, hvad det er, 

man kunne forestille sig at ende med, kan man ofte ’regne baglæns’ og finde ud af, hvad det 

er for et spørgsmål, som man derved besvarer.  
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Forskningsspørgsmålet i en religionshistorisk opgave har typisk form af en 

problemformulering eller en hypotese, som man vil undersøge. Spørgsmålet skal sikre retning 

på ens undersøgelse og er en meget vigtig faktor i forhold til, hvor vellykket et projekt bliver. 

Et godt spørgsmål er kendetegnet ved, at det er klart og præcist, og at det har et vist (men 

realistisk) ambitionsniveau. At det er klart og præcist, betyder bl.a., at de elementer, der 

indgår, skal være tydeligt afgrænsede, så man kan se, hvad undersøgelsen handler om. Hvis 

man fx spørger: ”Er religiøse ritualer skadelige for børn?”, er det svært at se for sig, hvad 

svaret kunne være, fordi det er alt for generelt spurgt. For hvilke ritualer tænker man på – er 

det dåb, soldans eller omskæring? Hvad menes med børn – er det spædbørn eller teenagere? 

Og hvad betyder skade – er det kun fysisk skade? Her må altså præciseres mere. 

At spørgsmålet skal lægge op til et vist niveau, vil sige, at man skal sørge for at 

formulere det sådan, at man kan vise, hvad man kan, og herunder også at man har sat sig ind i 

aktuel, relevant forskning og teorier på området, sådan som det må forventes. Fx giver svaret 

på spørgsmålet: ”Er konfirmation et overgangsritual?”, nærmest sig selv og er derfor ikke ret 

interessant, hvis det ikke bliver suppleret med noget mere. Omvendt skal man heller ikke 

formulere spørgsmål som fx: ”Hvilke udviklinger har der været i det religiøse felt siden år 

1800?”. Dette vil være så omfattende, at det ikke er praktisk realistisk at besvare det inden for 

en ramme på 15 eller selv 50 sider. Her må man skære til, så spørgsmålet bliver mere 

håndterbart, men stadig har et passende niveau. 

Men hvorfor er det relevant at fokusere på spørgsmålet for religionshistoriske 

analyser? Det er det, fordi man i arbejdet med materialet skal formulere spørgsmål, så man 

ved, hvad man leder efter. En tekst eller andet materiale kan nemlig læses på et utal af måder, 

så hvis man vil kunne gå systematisk til opgaven, har man brug for en retning. Man må med 

andre ord vide, hvad det er, man leder efter (eller i hvert fald finde ud af det undervejs). For 

det gør en stor forskel, om man fx læser en tekst filologisk-sprogligt for at forstå dens 

betydning, for at analysere et emic-perspektiv i en bestemt kontekst, for at identificere en 

kildes historiske kontekst eller for at se, hvordan den kan belyse en aktuel 

religionsvidenskabelig diskussion om fx synkretisme eller overgangsritualer. Det er altså 

ikke, fordi der er behov for en bestemt ramme, men man er nødt til at gøre sig bevidst, hvad 

det er, man vil vide noget om, fordi det skal guide ens læsning og analyse.  

 

3. Teorier og faglig viden: Læs dig ind på emnet 

Teori er lige så centralt for videnskabeligt arbejde som metode, men desværre er det en 

betegnelse, der dækker over forskellige ting. I daglig tale siger man fx, at ”noget (kun) er en 
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teori”, når det har status af en hypotese, som endnu ikke er godt nok underbygget til, at man 

kan kalde det viden – det kan fx være, hvis nogen har en teori om, at evangelieforfatterne var 

påvirkede af svampe. Men den forståelse af teori er ikke anvendelig i akademiske projekter. 

Her er den relevante betydning, at teorier er generelle faglige forklaringsmodeller, der med 

fagbegreber udgør perspektiver, der udpeger vigtige fænomener og kan redegøre for 

sammenhænge og udviklinger. Det kan fx være, når man peger på, at kulturelt anerkendte 

fortællinger er godt materiale til at studere en narrativ kultur via følelser (se kap. [Feldt]), 

eller at en klassisk hermeneutisk tilgang kan åbne Hjertesutraen og dens forståelseshorisont 

(se kap. [Borup]). 

 Der er stort set ingen eksempler i videnskabens historie på, at det har været frugtbart 

at gå ateoretisk til værks, altså at man er kommet frem til vigtig viden helt uden en eller 

anden forforståelse eller fagligt funderet interesse for bestemte dele. Teorier giver os et 

perspektiv, fordi de peger på, hvad det er vigtigt at lægge mærke til, når man undersøger 

noget. Det at anlægge et bestemt perspektiv er selvfølgelig en begrænsning (fordi man så ser 

bort fra andre mulige perspektiver), men det er et grundvilkår for videnskaben med denne 

reduktion af genstandsfeltet til noget, man kan håndtere.  

Det er ligesom et kort over et universitet – det er en lille oversigt, som angiver 

lokaler, indgange osv., for at folk kan finde rundt. Men det er også en reduktion, fordi kortet 

samtidig sorterer en række ting fra som fx mennesker, farven på væggene, og hvilke trapper 

der lige er blevet vasket. Kortet er (heldigvis) også betydeligt mindre end selve universitetet. 

Et kort, som ikke var en reduktion, ville være ubrugeligt. Men kort over universitetet er 

derfor også eksempler på, hvordan man kan se på området, og der kan være andre kort, som 

vælger andet ud – tænk fx på kortet i Harry Potter, hvor man kan se, hvor folk bevæger sig 

rundt. Vi kender det samme fra geografiske kort: Nogle viser landmasser, nogle viser 

temperaturer, og andre viser bruttonationalprodukt eller aldersfordeling på indbyggere. De 

viser alle noget vigtigt, men ud fra bestemte faglige perspektiver. 

Konsekvensen er selvfølgelig, at man (som ved landkort) kan have forskellige 

religionshistoriske teoretiske perspektiver, som gør, at man får forskellige ting at se. Det har 

fået nogle til at bekymre sig om, hvorvidt vi altid er fanget i det bestemte teoretiske 

perspektiv, som vi (eller den videnskabelige modestrømning) har valgt for vores 

undersøgelser, og om vi overhovedet kan tale om, at vi producerer egentlig viden. For hvis en 

og samme genstand i ét perspektiv er en klump frugtbar jord (fx på marken) og i et andet 

perspektiv er noget ulækkert snavs (fx på bordet), kan det hele virke meget tilfældigt og 

næsten klaustrofobisk, for hvad er genstanden så faktisk?  
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Her skal man dog huske på, at virkeligheden og det empiriske materiale, vi studerer, 

sætter grænser for, hvilke perspektiver det overhovedet er muligt at lægge ned over dem, for 

ting kan ikke være hvad som helst. Noget kan fx ikke på én gang være en klump jord, osmose 

og tungetale. Og hvis et teoretisk perspektiv er helt ude af trit med materialet, kan man finde 

ud af det – ligesom der er metoder til at opdage det, hvis universitetets eller Harry Potters 

kort ikke kan passe. Og tilsvarende kan vores teoretiske perspektiver bestemme, hvad vi 

overhovedet kan få øje på. Det kan fx ske, at man retter sit perspektiv mod noget, hvor man 

så ingenting får at se i materialet – eller kun meget lidt. Så må man ændre det teoretiske 

perspektiv, så det fungerer analytisk i forhold til det, man undersøger i materialet. 

Så hvordan vælger man sine teorier i praksis? Først og fremmest involverer det 

naturligvis, at man bruger tid på at læse den religionsvidenskabelige faglitteratur, så man har 

viden om, hvilke forskellige perspektiver der er gængse på området. Men der er også ofte et 

ret stort råderum for, hvad man vælger som teoretisk ramme, og hvordan man selvstændigt 

definerer denne ramme nærmere. Fx kan der i arbejdet med en tekst, som rummer en 

karismatisk leders beskrivelse af en mystisk oplevelse, være en række mulige teoretiske 

perspektiver, som kan være relevante at inddrage: Hvis man er interesseret i tekstens 

opbygning og virkemidler for at forstå, hvordan teksten er med til at understøtte den 

karismatiske leders autoritet, kan teorier og begreber fra retorikken være nyttige, men man 

kan også orientere sig mod teorier om mystik eller mod narrative teorier om selvfortællinger, 

hvis det er de aspekter af teksten, man er interesseret i. Fælles for de religionsfaglige 

perspektiver og spørgsmål er blot, at de er drevet af den fælles grundinteresse for at blive 

klogere på kulturfænomenet religion. 

Det samme materiale kan således gøres til genstand for helt forskellige 

undersøgelser. Det er derfor nyttigt at skelne mellem to sider af sin analyse: Der er dels 

undersøgelsens teoretiske objekt – dvs. det, man gerne vil producere viden om – og dels det 

konkrete genstandsfelt, man undersøger – fx et bestemt ritual eller en bestemt tekst. Hvis det 

konkrete materiale er Mishnah-teksten til den jødiske pesach, kunne det teoretiske objekt 

være ritualers funktion. Men det kunne også være udviklingen af rabbinsk jødedom. 

Tilsvarende kunne man også undersøge andre konkrete materialer i forbindelse med ritualers 

funktion, ligesom man kunne interessere sig for andre aspekter af pesach. Hvilket muligt 

teoretisk objekt man ser i sit materiale, har afgørende betydning for, hvordan man skal gå 

frem, når man vil arbejde med fx en tekst. Der er derfor en tæt sammenhæng mellem valg af 

teoretisk perspektiv og analysemetoder. 
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4. Metoder: Valg af fremgangsmåde 

Når man har et omtrentligt emne og har læst om feltet og fundet spørgsmål til sin 

undersøgelse, består det næste trin i at formulere, hvordan man helt konkret vil gå frem for at 

besvare sit spørgsmål. I et større projekt vil der typisk være tale om en kombination af 

metoder, som man skal have i spil på forskellige trin af processen: Man skal finde tekster og 

vælge sit kildemateriale, sætte sig ind i teoretiske perspektiver og baggrundslitteratur, og man 

skal vælge, hvordan man vil arbejde med analyse og fortolkning. Og til hver af disse opgaver 

hører igen en række delopgaver. Man kan således både tale om metoder i forhold til de 

overordnede fremgangsmåder i et projekt og om metoder i de delopgaver, som det rummer.  

Men hvad er en metode? Metode er et grundbegreb i videnskabsteorien, men det er 

præcis det samme begreb, som vi kender fra daglig tale, hvor ’metode’ bare er et andet ord 

for fremgangsmåde. Vi har metoder til at lappe en cykel, til at bage kager og til at træne 

hunde, på samme måde som vi har metoder til at læse tekster, fortolke billeder og foretage 

feltobservationer. En metode er altså en fremgangsmåde, som omfatter en række trin, som 

man går igennem i forsøg på at nå frem til sit mål – uanset om målet er en cykel, der kan 

køre, eller det er videnskabelig viden om, hvordan et religiøst ritual foregår. 

 Nogle metoder er rent teoretiske, og man kan godt have rent teoretiske projekter, 

selvom religionshistoriske projekter som regel behandler empirisk materiale af forskellig 

slags. Et rent teoretisk projekt kunne bestå i at sammenligne og evaluere forskellige teoretiske 

perspektiver inden for et område – fx konkurrerende teorier om performativitet i ritualer, 

varierende opfattelser af, hvilke mekanismer der er afgørende for årsager til, at der findes 

religion, forskellige teorier om myters funktion, eller hvordan man kan definere ’magi’. I 

denne type af opgaver er metoderne generelle akademiske metoder til fx at analysere 

begreber, formulere positioner, sammenligne ideer og vurdere konsistens. Disse metoder er 

altid relevante i en opgave, men er kun tilstrækkelige i sig selv i rent teoretiske opgaver. 

 Projekter, der undersøger tekster, billeder, genstande og lignende, går således ud over 

det rent teoretiske, netop fordi de også indeholder et materiale, som skal analyseres og 

fortolkes. Her bliver det afgørende for arbejdet, hvilke empiriske metoder man vælger at gøre 

brug af, for der er et utal af forskellige muligheder og varianter inden for religionsvidenskab. 

Det hænger dels sammen med, at der er forskellige teoretiske perspektiver, dels at der kan 

være mange forskellige formål med at analysere et materiale. Men uanset hvilken metode og 

tilgang man vælger, er læsning altid et vigtigt element i akademisk arbejde. 

Der er mange måder at læse en tekst på, og det er vigtigt at forstå, hvad det vil sige 

at analysere en tekst (eller et andet materiale) sammenlignet med andre måder at læse på. I 
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begyndelsen af et projekt læser man fx oversigtslitteratur på en forholdsvis ligefrem måde, 

når man fokuserer på at tilegne sig tekstens oplysninger. Denne læsemåde adskiller sig fra en 

filologisk læsning af en originalsproglig tekst, hvor man dykker ned i meningen med ordene, 

fordi betydningen kan være usikker, og fordi man samtidig skal oversætte teksten. Men i den 

selvstændige akademiske undersøgelse er det noget andet igen, der skal til: Her arbejder man 

med at analysere og fortolke et materiale (fx et brev, en grafisk roman, en myte, en skulptur 

eller en hjemmeside). Det kan være, at man gerne vil analysere materialet for at klarlægge et 

emic-perspektiv, som skal rekonstruere betydninger ud fra en religiøs selvforståelse, eller det 

kan være, at man fokuserer på et etic-perspektiv, hvor man analyserer teksten kritisk fx for at 

prøve at afdække de interesser, der styrer den (se fx McCutcheon 1999 eller Jensen 2021 for 

en beskrivelse af emic-/etic-perspektiver). Det er den selvstændige analyse, der er relevant i 

en religionshistorisk opgave, og det er her, man skal bruge religionshistoriske metoder. Men 

de to første læsemåder er forudsætninger for de sidste to – at man har forstået den relevante 

faglitteratur, og at teksten er oversat på en kvalificeret måde. 

Ud over disse forskellige mål med læsning og analyse er der også forskel mellem 

konkrete fremgangsmåder, afhængigt af hvilken teoretisk ramme man har valgt. I et 

religionshistorisk projekt kan man fx vælge en narrativ analyse til at sammenligne 

undergangsmyter, men man kan også vælge en metaforanalyse til at analysere fremstillingen 

af Satan i apokalyptik. Og hvis man er interesseret i en kritisk analyse af fremstillingen af 

muslimer i beretningen om et korstog, kan man anvende en diskursanalytisk tilgang, men 

man kan også vælge en historisk-kritisk tilgang. Det gør også en stor forskel, om man 

arbejder med udsendelser med tv-prædikanter eller norrøn skjaldedigtning ud fra en 

religionspsykologisk teori om karismatiske ledere, eller om man tager udgangspunkt i en 

ritualteoretisk interesse for performativitet. Det er derfor vigtigt, at man gør sig klart, hvad 

det er, man konkret ønsker at producere viden om i et projekt.  

Man kan selvfølgelig ikke sige, at en bestemt analysemetode altid er bedst. Men man 

skal altid kunne beskrive den konkrete metode, man har valgt, og man skal kunne redegøre 

for, hvorfor netop denne metode er velegnet til at finde frem til den viden, som man ønsker at 

få om sit materiale. Gennemsigtighed er et centralt ideal i forskning: Man skal kunne 

beskrive sit arbejde, så andre kan diskutere de trin, man har taget, og beskrivelsen skal være 

så detaljeret, at en anden i princippet kunne gennemføre den samme analyse for at se, om 

vedkommende så ville komme til samme resultat. Dette er en forudsætning for muligheden 

for intersubjektiv kontrol, der kan sikre ikke kun den enkelte analyses kvalitet (sådan at det 

ikke er helt vilkårligt, hvad man kommer frem til i sin analyse), men også muligheden for 
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komparativitet, som sikrer, at man kan vide, om der er sammenhæng mellem forskellige 

undersøgelser, idet de faktisk har benyttet samme metode og har samme teoretiske objekt. 

Derfor skal det altid fremgå tydeligt af en opgave, præcis hvordan man har arbejdet, og derfor 

skal selvstændige opgaver rumme metodiske refleksioner. 

Så hvad gør man i praksis? Det kommer meget an på materialet og det teoretiske 

fokus, man har valgt. Nogle gange giver det næsten sig selv, hvad man skal gøre. Kan man fx 

allerede fra begyndelsen se, at metaforanalyse vil være en frugtbar tilgang, kan man uden 

videre kaste sig over opgaven med at identificere og systematisere tekstens brug af metaforer. 

Andre gange har man måske fundet et spændende kildemateriale, men er usikker på, hvilken 

teoretisk vinkel man ønsker. Det kunne fx være, at man er interesseret i 

autoritetskonstruktioner, som de kommer til udtryk i indlæg på et internetforum for Jedi-

religion. Her ved man måske ikke i starten, præcis hvilke ting man skal lægge mærke til, men 

får i sit arbejde med materialet og forskning og teorier på området efterhånden identificeret 

relevante temaer fra en religionsvidenskabelig vinkel. Det kan fx være, at man finder ud af, at 

man vil analysere Star Wars-filmene som kanonisk tekst eller undersøge, hvordan folk på 

forummet konstruerer deres egen identitet ud fra deres italesættelse af andre religioner. Dette 

er en proces, hvor man i begyndelsen prøver sig lidt mere frem med forskellige muligheder, 

men lige så stille får skabt sammenhæng mellem sin problemformulering, 

religionsforskningen, materiale og metoder. 

Uanset hvilken analysestrategi man benytter sig af, er det dog helt afgørende, at 

teorier, fremgangsmåder og de ting, man leder efter i sin undersøgelse, bliver 

operationaliseret. Dvs. at man ’oversætter’ sin teoretiske ramme og sine metodiske greb og 

det, man vil finde ud af, til en analysestrategi – dvs. til konkrete elementer eller markører, 

som man vil lede efter i sit materiale. Måske ønsker man at undersøge Malleus Maleficarum 

for at finde ud af noget om køn, magt og religion i perioden, men hvilke tegn i teksten kan 

pege på så abstrakt et tema? Og hvilke ting kan man kigge efter i Kanye Wests tekster og 

videoer, når man skal finde ud af, om han iscenesætter sig selv som religiøst ikon? Det 

vigtige ved operationaliseringen er, at det virker overbevisende, og at iagttagelsespunkterne 

(eller ’målepunkterne’, ’markørerne’) faktisk peger på det, man siger, så de hjælper én med at 

besvare den overordnede problemstilling. Hvad skal man fx se efter i en tekst for at afgøre, 

om en person er en helt (se [Feldt])? Eller hvad gør en bestemt type tekst til en 

trolddomsformel (se [Raudvere])?  

Den teoretiske ramme for analysen rummer dog ofte implicit en operationalisering. 

Fx kunne en analyse af kvindesynet i Malleus Maleficarum iagttage adjektiver og verber, der 
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benyttes i forbindelse med kvinder, og undersøgelsen kunne kategorisere dem efter, om de er 

positive eller negative (fx dæmoniserende). Den kan også notere relationer mellem kvinder 

og mænd, samt hvilke religiøse roller, handlinger og funktioner teksten angiver som 

tilladelige for henholdsvis kvinder og mænd. Men det er altid vigtigt, at man ikke blot 

overtager en teoris analyseapparat uden at forholde sig til, hvordan det interagerer med ens 

konkrete materiale. Det hører nemlig med til den faglige forståelse, at man ikke bare kan 

benytte en analysemetode, men også forstår, hvorfor den kan bruges på netop den måde, som 

man gør. Man kan – hvis man begrunder det fagligt og det er velreflekteret – også vælge at 

sammensætte sin analysestrategi ved at trække på greb hentet fra forskellige metodiske 

tilgange. 

Det gælder således både for den specifikke analysestrategi og for den overordnede 

fremgangsmåde, at de metoder, man vælger, skal passe til det spørgsmål, man vil besvare, og 

at man skal kunne begrunde, at der er denne sammenhæng. Spørg derfor dig selv, hvorvidt 

det, du vil gøre, hvordan du vil gøre det, og det materiale, du har valgt, vil give dig den 

viden, der skal til, for at du kan besvare dit spørgsmål. Hvis ikke, er der problemer i 

undersøgelsesdesignet. Det kunne der fx være, hvis spørgsmålet er, hvordan det var at være 

kvinde under Islamisk Stat, men kilderne udelukkende består af propagandamaterialer fra 

rekrutteringssider. Det kan også være, at man vil vide, hvad der er den mest nøjagtige 

oversættelse af Tao Te Ching til engelsk ved at sammenligne forskellige udgaver, men ikke 

har nogen viden om kinesisk eller indsigt i filologiske diskussioner. At have indsigt i fagets 

metoder og i praksis kunne udvælge de bedste til sit formål kræver derfor, at man kan se, 

hvilke styrker og svagheder der kan være ved forskellige tilgange, og at man har læst sig ind 

på forskningen på området.  

 

5. Resultater, diskussion og konklusion 

En selvstændig opgave slutter altid med en konklusion, hvor man helt kort giver svaret på sin 

problemformulering. Men inden konklusionen skal man træde et skridt tilbage og forholde 

sig til de resultater, man er kommet frem til i analysen. I opgaver generelt, men måske 

særligt i selvstændige analyser af empirisk materiale, kan man opleve, at det ikke udvikler 

sig, som man havde tænkt sig. Man havde måske regnet med at finde nogle andre ting i 

teksten, at dens indhold ville passe bedre med den teoretiske ramme for projektet, eller at 

man i det mindste kunne komme frem til et mere entydigt resultat i sin analyse. Det kan 

naturligvis være frustrerende at opleve dette, og måske kan man endda begynde at tvivle på 



© Forlaget Univers 

 

værdien af sit arbejde. Men resultater, der er mudrede eller viser noget andet end det, man 

forventede, er også resultater. Og de kan bidrage med vigtig viden på fagområdet. 

 Men her er det netop godt at holde fokus på sin metode: Hvis man har lavet et 

fornuftigt design og har gennemført det som planlagt, så er dette faktisk vigtigere, end at 

resultaterne går smukt op med teorier og traditioner på området. Man skal huske, at teorier jo 

netop er abstrakte modeller, og at man ikke kan regne med, at de passer en-til-en med 

virkeligheden. Mennesker er uforudsigelige, variationerne er store, og kontekster kan spille 

en afgørende rolle. Og måske var det teoretiske perspektiv oplysende på en anden måde, end 

man troede, da man gik i gang. Så måske havde man fra litteraturen om kvindesyn i oldtidens 

religioner regnet med at finde et patriarkalsk og entydigt mandsfokuseret kvindesyn i 

Gilgamesheposset. Men det kan faktisk være meget mere interessant, når læsningen af teksten 

ikke går gnidningsløst op med det, man skulle forvente – måske har man fundet et sted, hvor 

teorierne eller state-of-the-art på forskningsfeltet kan forfines eller nuanceres? Måske 

fremstilles kvinder med et meget større handlerum, som mere handlekraftige, selvstændige og 

stærke, end man havde regnet med i netop Gilgamesheposset – og hvad siger det så om 

kvindesynet i mesopotamisk religion?  

Opdagelser som disse gør faktisk kun en undersøgelses resultat mere spændende. Og 

de kan give dig mulighed for at vise dine faglige evner, hvis du diskuterer, hvad der gør, at 

netop denne undersøgelse kommer til et andet resultat. Derfor er det vigtigt, at opgaven 

indeholder en diskussion af dine resultater og af styrkerne og svaghederne ved de metodiske 

greb, du har brugt. Diskussionen kan også vise præcis det, som blev nævnt i begyndelsen af 

dette kapitel: nemlig at du ikke bare har tilegnet dig feltets viden, men at du også mestrer de 

færdigheder og kompetencer, der gør dig klar til at indgå i det akademiske fællesskab. 

 

6. Arbejdsprocessen 

Det er ikke alt, man kan læse sig til. Og en stor del af håndværket i at gennemføre et større 

selvstændigt projekt er noget, man først rigtig forstår, når man arbejder med en konkret 

undersøgelse. Ikke desto mindre er der nogle typiske erfaringer, som man lige så godt kan 

forberede sig på, at man vil komme ud for. 

 Først og fremmest skal man huske, at undersøgelser er forskellige, og processer er 

forskellige. Det har fx en afgørende betydning for arbejdsprocessen, om man kan begynde 

med et analyseobjekt, som er helt grydeklart (både i forhold til valg af materiale og valg af 

perspektiv og teoretisk objekt) – eller om man snarere begynder med et materiale, som man 
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har en fornemmelse af, kan gemme på noget interessant. Hvis det sidste er tilfældet, må man 

være forberedt på at bruge ekstra tid på at gå frem og tilbage mellem materialet og forskellige 

teoretiske perspektiver, indtil man har identificeret de perspektiver og de konkrete kilder, 

man vil arbejde med, og kan formulere en klar analyseplan. Noget tilsvarende kan være 

tilfældet, hvis ens spørgsmål handler om ting, som er vanskelige at operationalisere (fx 

tabuiserede følelser). Her vil man altså skulle afsætte ekstra tid, men omvendt kan dette 

arbejde også betyde, at man får en bredere viden og får tænkt sit design mere igennem, end 

hvis man blot overtager en færdig analysemodel. 

 En anden ting, som også typisk gør sig gældende for et projekt, er, at arbejdet kun 

sjældent går i en lige linje, som fx modsvarer den simple struktur fra en opgave, hvor man 

begynder med at indkredse et spørgsmål, redegør for sin teori, operationaliserer sin metode, 

analyserer, diskuterer og konkluderer. Det typiske er, at man i praksis hele tiden har det hele i 

spil: Man læser faglitteraturen, arbejder med kilden, skriver, læser, redigerer, vender tilbage 

til kilderne osv. Selv når der kommer mere klare opdelinger, efterhånden som processen 

skrider frem, skal man hele tiden have opmærksomhed på den samlede undersøgelse og lave 

løbende justeringer, så de forskellige elementer passer sammen. For det er et helt centralt 

kvalitetskriterium for alle opgaver, at der er en tydelig rød tråd fra begyndelsen til slutningen, 

så den, der læser med, ved lige fra begyndelsen, hvad forskningsspørgsmålet drejer sig om, 

hvorfor det er relevant i forhold til forskningen på området, og derfor kan se, hvorfor de 

valgte teorier kan være nyttige perspektiver, kan følge analysemetoden og forstå, hvordan den 

fører til en konklusion, der er svar på det spørgsmål, der satte det hele i gang. 

 Til sidst et helt lavpraktisk råd: Byg din opgave op på en måde, hvor du undgår at 

have en indbygget risiko for ’knald eller fald’, men hvor du i stedet sigter efter det sikre. Man 

kommer let til fx at inddrage for mange teorier, vælge et for stort materiale, inddrage for 

meget historisk baggrund eller ville svare på meget komplekse og omfattende spørgsmål. Og 

hvis det sker, kan man pludselig stå med en stor portion arbejde, som viste sig at være dårligt 

givet ud. Så begynd hellere direkte med det, der er spændende, og som driver værket: Skær 

det til så smalt som muligt, og hav så i stedet en plan for, hvad du kan lægge til af ekstra 

historisk baggrund, teori eller andet, hvis du får tid. At lave projekter er lidt som at bygge et 

bål – man kan altid lægge mere brænde på undervejs, men hvis man begynder for stort, kan 

det blive umuligt at håndtere. 
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Socialhistoriske perspektiver på den vediske Purusha-hymne  

Marianne Qvortrup Fibiger 

 

Purusha-hymnen  

1. Tusind hoveder har Purusha [’Menneske’, kosmisk urvæsen af hankøn], tusind øjne 

og tusind fødder. Han dækkede jorden overalt og ragede derudover ti fingres længde. 

2. Purusha er alt det, som var, som er, og som kommer. Han er også herre over 

udødeligheden, som han i kraft af føde vokser ud over. 

3. Så stor er hans storhed, og større endnu er Purusha. En fjerdedel af ham er alle 

væsener; tre fjerdedele af ham er, hvad der er udødeligt i himlen. 

4. Med tre fjerdedele steg Purusha opad, en fjerdedel af ham blev atter til hernede. 

Dermed bredte han sig til alle steder og blev til alt det, som spiser og ikke spiser. 

5. Af ham opstod Viraj [en kvindelig kraft], og af Viraj opstod Purusha. Da han var født, 

bredte han sig ud over jorden bagtil og fortil [dvs. det hele]. 

6. Da guderne ofrede med Purusha som offer, da var foråret offersmør, sommeren var 

brænde, og efteråret var offergave. 

7. Denne førstefødte Purusha bestænkede de som offer på offergræsset. Med ham ofrede 

sadhyaerne [en gudegruppe] og rishierne [vismænd]. 

8. Fra dette fuldstændige offer blev det dryppende offersmør samlet. Det gjorde man til 

dyrene i luften [fugle], i skoven [vilde dyr] og i landsbyen [tamdyr]. 

9. Af dette fuldstændige offer fødtes hymnerne og sangene, af det fødtes versemålene, 

og af det fødtes offerformularerne [de forskellige tidlige vediske skrifter]. 

10. Af dette fødtes hestene og alle de, som har to tandrækker [drøvtyggere], køerne fødtes 

af det, deraf fødtes geder og får. 

11. Da de sønderdelte Purusha, hvor mange dele delte de ham så i? Hvad kaldtes hans 

mund, hans arme, hans lår, hans fødder? 

12. Brahminen [præstestanden] var hans mund, hans arme blev kshatriyaen 

[krigerstanden], hans lår blev til vaishyaen [handels- og håndværkerstanden], og hans 

fødder blev til shudraen [tjener- og slavestanden]. 

13. Månen blev født af hans manas [sind, tænkeorgan], solen blev født af hans øjne, af 

munden fødtes Indra og Agni, og af hans [livs]-ånde fødtes Vayu [vinden]. 

14. Af hans navle fremkom luftrummet, af hans hoved opstod himlen, af hans fødder 

opstod jorden, verdenshjørnerne opstod af ørerne/hørelsen; således formede de 

verden. 
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15. Syv var hans offerstolper, tre gange syv brændestabler blev lagt, dengang guderne 

ofrede og bandt Purusha som et offerdyr. 

16. Med offeret ofrede guderne til offeret. Dette var de første offerregler. Disse kræfter 

nåede himlen, hvor de gamle Sadhyaer og guder er.1 

 

Indledning 

Purusha-hymnen hører til den vediske tradition, som strækker sig fra ca. 1200 til 300 f.v.t. 

Det er en teksttradition, som danner basis for den senere hinduisme, men som også har dannet 

grundlag for mange ideer og tanker i andre indiske religioner såsom buddhisme og jainisme.   

De vediske tekster, som alle blev mundtligt overleveret frem til omkring vores 

tidsregnings begyndelse, hvor de blev skrevet ned, udgør et meget stort korpus af tekster af 

stor variation (myter, lovprisningshymner, ritualtekster). Og selvom teksterne forstås som en 

samlet gruppe, så tegner de et billede af et samfund under stor forandring. Derfor er de 

samlet, men også hver for sig, eksemplariske til at give et indblik i, hvordan tekster indlejrer 

sig i en særlig historisk og social sammenhæng, men også giver et indtryk af det. Mens de 

tidligste vediske tekster beskriver et nomadesamfund bestående af mindre grupper, som ofte 

er i krig med en fjende, og hvor et gudepanteon på i alt 33 guder, der ofte forbindes med 

naturfænomener, bliver anråbt for at vinde i krig og sikre frugtbarhed, så beskriver de seneste 

et samfund, hvor der er plads til asketen, og hvor den individuelle frelse kan være et ideal.  

 

Figur 1 

De vediske tekster er fra omkring 1200 til 300 f.v.t. og udgør et stort korpus af forskellige 

typer af tekster. De omfatter:  

De fire vedaer (Rigveda, Samaveda, Yajurveda og Atharvaveda), samlet kaldet samhitaer 

(samlinger), og deres kommentarværker: 

a) Aranyakaerne (Skovtekster) 

b) Brahmanaerne (Brahmanernes tekster) 

c) Upanishaderne (’at sætte sig ned hos’ underforstået en guru) 

d) Sutraer (’tråde’) 

Alle teksterne er først mundtligt overleveret på talt sanskrit, men blev omkring vores 

tidsregnings begyndelse skrevet ned på sanskrit. Teksterne har i dag særlig værdi, da de anses 

 
1 Teksten er oversat fra sanskrit til engelsk af Wendy Doniger O’Flaherty, 1981, og af Sven Fenger i 1966 fra 

sanskrit til dansk. Der findes desuden en udgave i Gads religionshistoriske tekster fra 1984. Jeg har konsulteret 

dem alle til denne udgave. 
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som shruti-tekster (’hørte’), på nær sutraerne, der ligesom alle de senere tekster inden for 

hinduismen anses for smriti-tekster (’overleverede’). Shruti-teksterne har også i dag en særlig 

status, da de i modsætning til smriti-teksterne anses for at være direkte overleveret fra 

guderne/den transcendente verden til repræsentative mennesker, såsom rishierne, de første 

vismænd. 

 

Purusha-hymnen er fra omkring 1000 før vor tidsregnings begyndelse. Hovedaktøren i 

teksten er Purusha (’et kosmisk urvæsen’ af hankøn), som indeholder alt det skabte og mere 

til, og som ved at blive ofret ikke kun sikrer denne første skabelse, men også, ved at være et 

paradigmatisk uroffer, legitimerer senere offerhandlinger, som i sig selv fører til genskabelse 

og opretholdelse af kosmos. 

Teksten stammer fra den tiende og yngste af de i alt ti rig-vediske bøger eller 

sangkredse, og den kan idehistorisk siges at være placeret et sted imellem to 

samfundsidealtyper: det arkaiske og det gryende aksiale (se figur 2). Det særlige ved denne 

tekst er nemlig, at den på den ene side gør op med den tidligere forestilling om, at det er de 

vediske guder som fx Indra, der sikrer kosmos, mens den på den anden side ønsker at bevare 

offer-institutionen, som også er helt central i de tidlige vediske tekster. Samtidig ændres 

forståelsen af selve offeret. Det bliver offeret og offerhandlingen, som anses som 

kosmosopretholdende, og ikke guderne, som var dem, offeret i tidlig vedisk tid var rettet 

imod. Derudover forbindes offeret med Purushas krop i et mikro-makro-kosmisk perspektiv, 

sådan som den optræder i upanishaderne. Her bliver offeret internaliseret i enkeltindividet 

selv, som igennem yoga og meditation skal tænde den indre offerild. Det kræver dog en 

særlig forståelse for de kosmologiske og kropslige korrespondancer, som Purusha-hymnen 

netop er nøglen til (Olivelle 1998). Så mens noget forkastes eller nedtones i Purusha-hymnen, 

så bevares noget andet, men hele tiden med offeret som omdrejningspunkt. Den er altså et 

klart eksempel på kontinuitet og forandring, og hvordan de religiøse idealer ændres i tråd 

med, at samfundet gør det, dog uden at det fælles aktuelle og referencepunkt, offeret, 

forsvinder. 

Teksten markerer således et klart brud, da pointen i Purusha-hymnen ikke er, at det er 

guderne, men selve offerhandlingen, der er det helt centrale omdrejningspunkt for skabelse 

og genskabelse. Teksten ønsker altså at markere en kosmogonisk magtforskydning, hvor det 

ikke er guderne, som beskrives som de primære aktører og kosmosopretholdere, men offeret. 

Således bliver det selve den rituelle offerhandling og i tekstens kontekst præsternes 
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(brahminernes) rolle deri, der fremhæves som basis for kosmos, hvorved brahminernes 

magtposition fremhæves i samfundet, da deres rolle som ritualforvaltere bliver uundværlig. 

Fokus er altså på rituel effikacitet, og hvordan der sker en forskydning fra guderne som 

primære agenter til brahminerne (præsterne), som effektuerer kosmogonien og 

verdensopretholdelsen ved at efterligne dette uroffer, som teksten beskriver. Men netop ved 

at gøre selve offerhandlingen til omdrejningspunktet og offeret til en krop lægges der op til 

yderligere magtstrukturelle forandringer, hvor enkeltindividet og ikke brahminerne bliver 

offerherren. Det ser vi allerede tydeligt i den vediske tekstgruppe upanishaderne fra omkring 

600-300 f.v.t., hvor enkeltindividet og kroppen er i centrum, men også i senere udlægninger 

af Purusha-hymnen, hvor udlægningen af den indgår i nye historiske sammenhænge. Det 

viser noget om, hvordan en ændret historisk og social kontekst også ændrer på forståelsen og 

fortolkningen af en given tekst. Det er det, de socialhistoriske metodiske perspektiver – som 

jeg vil præsentere i dette kapitel – for alvor har fokus på. 

En socialhistorisk metodisk tilgang har fokus på at afdække forholdet imellem på den 

ene side tekstlæsning og tekstproduktion og på den anden side historisk og social kontekst. 

Det betyder rent metodisk, at teksten altid skal læses i forhold til en særlig historisk og social 

sammenhæng. Det gælder både tilblivelsestidspunktet og de senere udlægninger af den i nye 

sociale og historiske sammenhænge, hvor den bruges til at understøtte forskellige roller, 

hierarkier, verdenstydninger og lignende. Det betyder samtidig også, at magtrelationer bliver 

en helt naturlig del af denne analyse. Her gælder både magtanalyse imellem dem, som 

producerer teksterne, og dem, som indretter sig efter dem, og også hvordan teksten i sig selv 

legitimerer bestemte forhold og dermed bliver et magtredskab i sig selv.  

For at få et godt greb om socialhistorisk metode med dens forskellige analytiske 

fokuspunkter og med magtperspektivet som omdrejningspunkt vil der i det følgende være en 

kort idehistorisk præsentation. Det er vigtigt, da en metode eller et perspektiv selv er produkt 

af en særlig historisk kontekst, som også ændres undervejs. Derefter vil aspekter af en 

socialhistorisk metode blive anvendt på Purusha-hymnen mhp. at fremhæve, hvordan den kan 

bringes i anvendelse på mange forskellige slags religionshistoriske tekster.  

 

Socialhistoriske perspektiver – et kort overblik 

Socialhistoriske perspektiver tager i første omgang udgangspunkt i antagelsen om, at 

litteratur, helligtekster, ritualer, symboler, jura og institutioner, hvad enten det er bevidst eller 

ej, afspejler samfundsmæssige forhold. Man tilgår altså læsningen af religiøse tekster ud fra 

spørgsmål om, hvilke menneskelige forhold der er afspejlet i dem: hierarkier, magtforhold, 
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interesser, køn og lignende sociohistoriske forhold. Man kan derfor meget grundlæggende 

tale om, at det er en form for ’spejl-læsning’. Hvis en tekst fx udbreder sig vidt og bredt om, 

at guderne har bestemt, at en bestemt gruppe ikke bør udføre ofre, så er det nok ikke dén 

gruppe, der er tekstens producenter – og samtidig har der været medlemmer af pågældende 

gruppe, der har udført ofre eller ønsket at gøre det. Ellers ville teksten ikke bruge så meget 

krudt på at forsøge at forbyde det. Et andet eksempel kunne være, at når man læser i Manus 

Lovbog fra omkring 200 f.v.t. – 200 e.v.t., at en kvinde skal bekyttes hele livet: som barn af 

sin far, som kvinde af sin mand og i sin alderdom af sin søn,2 så kan vi udlede, at der på det 

tidspunkt nok har været mange kvinder, som er blevet ladt alene.  

Siden slutningen af 1970’erne har socialhistoriske perspektiver udviklet sig i flere 

retninger. Nogle socialhistorikere har lagt sig tættere op ad samfundsvidenskaberne og er 

blevet en del af det, man kalder ’historisk sociologi’. I denne disciplin lægges der særligt 

vægt på komparative studier af forskellige epoker for at tegne de lange linjer i historien, men 

med inddragelse af det sociologiske perspektiv. Dvs. man ønsker at udføre historiske 

makrostudier, men med en opmærksomhed på de særlige sociale strukturer, som generer en 

særlig historisk udvikling.  

Med gennembruddet af New Historicism i 1990’erne drejes socialhistoriske metoder i 

en poststrukturalistisk retning med inspiration fra den franske idehistoriker Michel Foucault, 

der med sin særlige ’vidensarkæologi’ og sit diskursanalytiske perspektiv ikke forkaster 

magtperspektivet, men den marxistiske ideologikritik3 (se Foucault 1983, 1999, 2005). For 

Foucault er magt ikke nødvendigvis negativ og undertrykkende, men noget, der forekommer i 

alle forhold. Foucaults tanker er rettet mod, hvordan magt praktisk organiseres og 

gennemsætter sig i sprog, procedurer og tænkning i en given idehistorisk tid. Foucault ønsker 

altså ikke at forklare magt som aktørers skjulte intentioner eller bagvedliggende ideologi, 

men som en indbygget del af alle forhold. Magt bliver på den måde ikke direkte lokaliserbar, 

den bliver til i relationer og er derfor også subjektløs. Dette understreger magtens implicitte 

og kontekstbestemte karakter, hvilket jeg ser som et godt bidrag til det socialhistoriske 

perspektiv i en tekstlæsning. 

Et andet spor møder vi i teoridannelser omkring kulturel evolution. Her ønsker man at 

tegne et overordnet evolutionshistorisk billede af religionshistorien med inddragelse af de 

 
2 Manus Lovbog, kap. 9, vers 3. 
3 Den marxistiske ideologikritik har særligt fokus på at påvise, hvordan en tekst bekræfter den herskende 

samfundsklasses værdier og verdenssyn (ideologi). Ideologikritikken kan i dag ses som en særlig position inden 

for den socialhistoriske metode. 
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særlige sociale og historiske forhold, som netop frembringer eller er motor for denne 

udvikling og forandring, som sker over tid. En meget brugt forsker, som benytter sig af denne 

metode, er religionssociologen Robert Bellah. Han foreslog, at man kunne skelne imellem 

fem overordnede faser i religionens historie, som alle udgør særlige faser netop på grund af 

en særlig social kontekst (1964, 2011). Det er også hans overvejelser, som danner 

udgangspunkt for mine skildringer af de særlige epoker og de epokale forandringer, som jeg 

finder i den vediske periode (se figur 2).4 

En retning inden for nutidig socialhistorie med nærmest modsatrettet fokus er det, man 

kalder den historiske antropologi. Her ønsker man med inddragelse af antropologiske og 

etnologiske metoder at have enkeltmennesket og dets historie i centrum. Ideen er, at man ved 

at udføre mikrostudier også får et indblik i historien. Her kan man fx ved at have fokus på en 

given persons erindringshistorie få et indblik i den sociale kontekst, en given person voksede 

op i. Det giver ikke kun et blik ind i en persons historie, men bliver også et vindue til at forstå 

den historie, hvori personens historie blev dannet. Det kan fx være, hvordan det var at være 

barn under 2. Verdenskrig, og hvilken betydning det fik for personen selv. Og inden for 

religionsvidenskaben kunne det fx være et studie af omvendelseshistorier eller religiøse 

selvbiografier.  

Inden for socialhistoriske mikrostudier finder vi også ’mentalhistorie’, der dog også kan 

bevæge sig på et makrohistorisk niveau. Ved et mikrostudie vil man have fokus på et 

enkeltindivids mentale udviklingshistorie. Det kan fx ske ved en sammenligning af tekster fra 

en persons tidlige ungdom, til han eller hun bliver ældre. Inden for religionsvidenskab ville 

en omvendelseshistorie igen være oplagt med et før- og et efter-perspektiv og med fokus på, 

hvilke påvirkninger omgivelserne og samfundet har haft på denne omvendelse. Man kunne 

fokusere på et kønsperspektiv, men også andre elementer kunne komme i spil. Det kan fx 

være et magtperspektiv, hvor den omvendte pludselig får en position i gruppen eller i 

samfundet. En legende om en given person, fx Buddha, eller en helgen-/helgeninde-

hagiografi kunne være eksempler på det.  

Gælder det et mentalhistorisk makrostudie, kan man med hjælp fra bl.a. biologien 

forsøge at fortælle menneskehedens mentalhistoriske forandring, og hvilken betydning den 

har for religionens fremvækst, men også for den nye eller forandrede betydning, religion 

tillægges, fx for sociale og kulturelle fællesskaber (se fx Turner et al. 2018). 

 

 
4 En uddybning og præcisering eller forfinelse af hans model kan man bl.a. finde i Fibiger og Lundager 2021. 
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Socialhistoriske perspektiver i religionshistorisk sammenhæng 

Som det ovennævnte afsnit viser, så kan de socialhistoriske perspektiver anvendes både bredt 

og smalt, men kan også derfor i større eller mindre grad anvendes i stort set alle de 

religionsvidenskabelige discipliner, ikke mindst i sociologi, psykologi og i religionshistorien. 

Det særlige ved en religionshistorisk tilgang er, at vi ved at bruge de religionshistoriske 

tekster som kilder ønsker at blive klogere på netop religionshistorien. Det kan være 

religionens historie – altså set i Bellahs makro-perspektiv, hvor vi prøver at afdække, hvordan 

religion som fænomen forandrer sig over tid. Men det kan også være et greb til at forstå en 

given religions (buddhisme, hinduisme, islam, jødedom kristendom etc.) særlige historie både 

i et diakront (’gennem tid’) og et synkront (’samme tid’) perspektiv,5 hvor den 

socialhistoriske kontekst spiller særligt ind. Jeg ser det frugtbare i at gøre begge dele, hvilket 

jeg vil benytte mig af i læsningen af Purusha-hymnen.  

 

Figur 26 

Tribal religion: Kendetegnet ved at komme til udtryk i mindre spredte grupper eller samfund 

(her nomadegrupper), hvor religionen er kendetegnet ved ikke at være institutionaliseret, men 

praktiseret der, hvor man kom hen. Religionen afspejler et meget tæt forhold til naturen og 

dens iboende kræfter og væsener.  

Arkaisk religion: Kendetegnet ved at være en velsignelsesreligion, hvor der er fokus på at 

sørge for det bedst mulige liv for både mennesker, dyr og planter her på jorden. Gud/guderne 

er ofte himmelske væsener eller har bolig i himlen, men de kan intervenere i verden og sikre 

dens gang (skabe kosmos). Præsterne er som ritualeksperter vigtige, da det er dem, som via 

ofre eller hymner kan kommunikere med guderne og dermed sikre, at mennesker er på god 

fod med dem. Man taler ofte om et do-ut-des-forhold (’jeg giver, for at du skal give’) som et 

særligt træk, hvor mennesket ofrer – gerne symbolsk – til guden, som så giver meget mere 

igen. Kendetegn: højkultur, præster, hierarkier med en begyndende arbejdsdeling. 

Aksial religion: Kendetegnet ved at være en frelsesreligion. Det betyder, at der ikke er fokus 

på en opretholdelse af dette liv, men på, hvordan man kan frelses/frigøres fra det for at opnå 

 
5 Se også Christiansen i denne bog. 
6 Denne oversigt er tilpasset det særlige ved den indiske/hinduistiske historie. Er man interesseret i dette 

perspektiv i en bredere religionshistorisk sammenhæng, så vil jeg henvise til Fibiger, Marianne & Hans Jørgen 

Lundager Jensen: Andre verdener. En indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi fra 2021. 
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noget bedre efter døden. Aksial religion er kendetegnet ved at fokusere på enkeltindividet 

som kilde til egen frelse, gerne via en erkendelsesproces. Idealet er askesen, hvorigennem 

man kan værne sig imod en tilknytning til verden. 

Postaksial religion: En religionsform, som kombinerer de aksiale idealer med dele af de 

arkaiske, hvilket også kan kaldes en rearkaiseringsproces. Det betyder, at de aksiale 

frelsesmål institutionaliseres og knyttes til det arkaiske behov for velsignelse, hvorved 

religionen demokratiseres. Det er netop denne kombination, som danner basis for de store 

verdensreligioner. 

 

Set i forhold til andre kilder til religionshistorie generelt, og Purusha-hymnen mere 

specifikt, kan vi altså med udgangspunkt i de informationer, vi får i teksterne, forsøge at 

konstruere et billede af det samfund, teksten er produceret i.  

At bruge tekstlige kilder til at forsøge at få viden om en forgangen tid og et samfund 

kan med et fagligt begreb kaldes enten mimesis (’imitation’) eller diegesis (’fortælling’). 

Begge begreber kan som udgangspunkt bruges til at forklare, hvordan tekster kan hjælpe til at 

give et indblik i en svunden historisk tid, som de på den ene eller anden måde gengiver dele 

af, men de to begreber kan også bruges til at vise to nuancer af selve tekstens betydning i en 

virkelighedskonstruktion. Det kan derfor være brugbart at skelne imellem forståelsen af 

mimesis hos Aristoteles og Platon, hvoraf sidstnævnte insisterer på at bruge begrebet diegesis 

i stedet.  

Figur 3 

Mimesis: At efterligne eller rekonstruere et verdensbillede eller menneskesyn. 

Diegesis: At fortælle-nykonstruere et verdensbillede eller menneskesyn.   

 

I sit hovedværk Poetikken (ca. 335 f.v.t., oversat til dansk 2005) er Aristoteles optaget 

af, hvordan kunsten skaber virkelighed. Aristoteles ser ikke mimesis som efterligning, men 

som virkelighedskonstruktion. Hos ham foregår denne konstruktion genrespecifikt, dvs. at 

lyrik, epik og drama har hver sin måde at konstruere virkelighed på. Hver teksttype har sine 

fremstillingsmåder, modaliteter, rekvisitter, virkemidler til at skabe og vise denne 

’virkelighed’ på. 

Modsat Aristoteles definerer Platon mimesis som imitation og dermed som noget 

andenrangs, der ikke lever op til ideernes forestillingsverden. Derfor foretrækker Platon 

diegesis (fortælling) frem for mimesis (virkelighedsefterligning) og lader Sokrates fortælle 
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historier og foretage dialoger med sine sofistiske modstandere. Derfor roser Platon Homers 

fortællende passager, men hader, når vi oplever scener om personerne selv eller deres tanker 

(Melberg 2012 og Fibiger 2017). Her er der altså noget andet i spil. Nemlig at teksten i sig 

selv er en efterligning af noget, som ligger ud over teksten selv. Her vil læsningen af 

Purusha-hymnen primært kunne have fokus på, hvad det er for et ideal (socialt og 

kosmogonisk), den ønsker at afspejle, men som ikke præcist kan beskrives i sproget eller 

dens allegorier 1:1.  

Mimesis forstås altså på den ene side som ønsket om at efterligne eller gengive noget så 

tæt, som det er muligt (hvad er det for et samfund, teksten er en del af, og hvad er det for et 

ideal, den ønsker at afspejle); på den anden side bliver bevægelsen eller teksten i sig selv en 

fremstilling eller produktion af noget. Dvs. fremstillingen bliver i sig selv en spejling af den 

tid, hvori billedet forsøges fremstillet, og det ideal, den ønsker at gengive, men forskydes i 

nye sammenhænge. Teksten er altså både produkt af den samtid, den første gang blev 

produceret i, og i den nye samtid, den fortælles i. Der er altså både noget fælles 

(hovedbudskabet) og noget forskelligt (den kontekstuelle udlægning), som altid bør tages 

med i betragtning, og det er her, at diegesis-begrebet kan anvendes for at præcisere dette (se 

også Auerbach 1991). Det er også her, Foucaults perspektiv bliver vigtigt. Vi vil derigennem 

kunne forstå, hvorfor og på hvilken baggrund en udlægning af en given tekst i en ny historisk 

kontekst forskubber sig.  

Forskellen imellem de to forståelser af, hvordan en tekst kan forholde sig til en social 

verden, er netop det, der udgør tekstens spændingsfelt. Det ligger særligt i  den temporale 

orientering: Den første – mimesis – implicerer en forestilling om gengivelse af en på forhånd 

foreliggende virkelighed (dvs. det samfund, teksten er kilde til), den anden en forestilling om 

en projicering af et virkelighedsbillede (dvs. en fortegning af en virkelighed, som har et 

særligt fremadrettet sigte) – diegesis. Det er netop dette spændingsfelt, som Purusha-hymnen 

befinder sig i, og som det eller de socialhistoriske perspektiver kan afdække i forhold til 

mange forskellige tekster. Tekster fortæller både noget om deres samtid og er med til at 

forme og påvirke deres samtid. Der finder også hele tiden nye læsninger af dem sted; disse 

møder vi op igennem religionshistorien.  

 

Socialhistorisk tekstanalyse 

Et socialhistorisk perspektiv på tekstlæsning kombinerer metoder, som overordnet set 

arbejder ud fra den betragtning, at en tekst er et produkt af det samfund, den er produceret i, 

ligesom den selv som autoritativ tekst er med til at konstruere det samfund, den udspringer 
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fra, men som den også stadig er en del af. Forholdet imellem tekst og samfund er derfor 

dialektisk, og tekst og samfund infiltreret i hinanden. Dette kommer fx til udtryk i etiske og 

moralske regler, og når det drejer sig om en religiøs tekst, som en myte, kommer det også til 

udtryk i en forestillet transempirisk verden. Det betyder, at teksten har en særlig virkekraft, 

og det gælder derfor også imellem tekstens afsender(e) og modtager(e) og i dens særlige 

diskursive brug. Alt dette er væsentlige fokuspunkter i en socialhistorisk læsning af tekster. 

Når man analyserer en tekst ud fra et socialhistorisk perspektiv, så er fokus altså på 

forholdet mellem tekst og samfund i bredeste forstand, indsat i en særlig historisk 

sammenhæng. Det betyder, at teksten giver et indblik i det givne samfund på en given tid 

(religion, ideologi, magtstrukturer), hvilket kan danne basis for en tekstkritik, men det kan 

også danne udgangspunkt for en analyse af, hvilke strukturer og idealer i teksten der er 

historisk betingede, og hvilke der bevares og gives nyt indhold i en senere historisk 

sammenhæng. Det sidste vil kunne ske ved en sammenligning af et givent tema i en tidlig 

tekst med en senere tekst, men også ved at undersøge, hvordan forståelsen eller tolkningen af 

en særlig tekst ændrer sig op igennem historien. Teksten som en social konstruktion bliver 

derfor også udsat for løbende tekstkritik, hvorfor betydningen af den forandres og sættes ind i 

en anden sammenhæng, hvis den ikke forkastes og afløses af en ny. 

Et socialhistorisk perspektiv forsøger altså på den ene side at konstruere historien 

igennem en given tekst. Herved får vi igennem teksten et indblik i et samfund på et givent 

tidspunkt (bagudskuende perspektiv). På den anden side er formålet også at lære af historien 

og at forstå, hvorfor historien eller en særlig epoke i historien har betydning for, hvordan et 

samfund og dets strukturer er i dag, men også hvordan samfundet har ændret sig i en 

dynamisk proces (fremadskuende perspektiv).  

Et socialhistorisk perspektiv er et koncentrat af mange forskellige socialhistoriske 

greb, man kan anvende til at forstå tekster. For ligesom med andre metoder eller perspektiver 

er der mange aspekter, retninger og forskellige fokuspunkter inden for socialhistorie, hvoraf 

nogle har et ide- og kulturhistorisk og andre har et ideologisk fokus. I denne sammenhæng er 

det vigtigt at påpege, at jeg i denne artikel forstår metode som det eller de greb, man 

anvender for at ’åbne’ sin empiri. Det betyder samtidig, at det eller de metodiske greb, der 

anvendes som en særlig prisme, også kan udelade noget andet. Netop derfor skal man være 

sine metodevalg bevidst. Jeg ønsker med en præsentation af aspekter af et socialhistorisk 

perspektiv at understrege kontekstens betydning for tekstproduktion, samtidig ønsker jeg 

også at påpege, at man med et socialhistorisk perspektiv kan indfange, hvordan forståelsen og 

tolkningen af en given tekst kan ændre sig op igennem historien, idet den læses i nye sociale 
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og historiske sammenhænge. Således lægger perspektivet også vægt på det 

socialkonstruktivistiske, hvor en tekst eller et udsagn formes af den samfundsmæssige 

kontekst, men også læses på basis af den. Dvs. at en læsning og en forståelse af en tekst kan 

ændre sig over tid, ligesom vores måde at forstå en given periode på er konstrueret af de 

informationer, som er tilgængelige for os. Det kan fx være i form af tekster, bygninger og 

arkæologiske fund, når det gælder den tidlige religionshistorie. Et socialhistorisk perspektiv 

vil ved hjælp af metodiske spørgsmål forsøge at afdække en lang række aspekter: 

1. Hvad kan vi fx med en vis ret sige om det samfund og de magtstrukturer og relationer, der 

er i samfundet på det tidspunkt, teksten produceres? Her kan vi også undersøge 

menneske- og verdenssyn, syn på køn og den transempiriske verden, men også 

beskrivelser af ret etisk og rituel adfærd. Med andre ord kan vi undersøge, hvad det er for 

et idealsamfund, teksterne synes at understøtte (mimesis). 

2. Vi vil også undersøge de legitimerings- og magtstrategier, der anvendes i teksterne. Her 

kan det både gælde eksplicitte og implicitte strategier, hvor de eksplicitte kan henvise til 

en ontologisk orden, som begrunder særlige forhold. De implicitte strategier ligger 

indlejret i teksten selv. Det kan komme til udtryk i selve tekstens opbygning, 

argumentationsgang, sprogbrug og form, fx om den er skrevet på et særligt helligt og 

måske esoterisk sprog, som kun få kan forstå og bemestre.  

3. Endnu et greb er at kigge på tekstens umiddelbare sigte, og hvilke diskursive virkemidler 

der bruges. Dette kan føre til en videre undersøgelse af, hvilken virkningshistorisk 

betydning teksten har fået, men også hvordan forståelsen af de eksplicitte og implicitte 

magtstrukturer ændrer sig over tid, når teksten sættes ind i nye socialhistoriske kontekster. 

Her er der særlig vægt på det socialkonstruktivistiske. 

4. Et yderligere skridt vil være et komparativt studie af flere forskellige tekster, som berører 

de samme tematikker, for herved at afdække, hvordan traditionen ændrer sig op igennem 

historien, og hvordan der opstår nye magtstrukturer på basis heraf.  

5. Vi vil også spørge til, hvorfor en given tekst bevares som særlig autoritativ tekst selv 

under store samfundsforandringer. Dvs. at et socialhistorisk perspektiv ved at afdække, 

hvad der er historisk betinget, også kan bringe lys over, hvilke diskurser, grundelementer 

eller grundbudskaber der er i teksten, og hvilke af disse der synes at være så 

overlevelsesdygtige, at de indskrives i nye historiske kontekster. Disse ’grundelementer’ 

kan som eksempel danne basis for at forstå, hvad der er særligt ved fx hinduismen i dag. 

Det berører forholdet mellem kontinuitet og forandring. I forhold til Purusha-hymnen er 

det offeret og kropshomologier (diegesis). 



© Forlaget Univers 

 

 

Socialhistoriske metodiske greb indeholder således i sig selv mange mulige vinkler eller 

perspektiver, som kan ’åbne’ en tekst. Omdrejningspunktet for alle perspektiver er dog den 

sociale og den historiske kontekst og en bevidsthed om, at tekstanalyse i sig selv er et produkt 

og en konstruktion påvirket af den tid og den sociale kontekst, analysen foregår i. Herved vil 

magtperspektivet på forskellige niveauer altid være i spil. Det er også det, Bruce Lincoln 

understreger, når han insisterer på, at det særlige ved en religionshistorisk metode er at 

diskutere de temporale, kontekstuelle, situerede og materielle dimensioner af en given 

religiøs diskurs eller praksis (2005, 8-10). Den socialhistoriske metode, eller snarere de 

socialhistoriske perspektiver på religionshistorisk tekstlæsning, vil i det følgende appliceres 

på Purusha-hymnen. 

 

Purusha-hymnen – ud fra socialhistoriske perspektiver 

Purusha-hymnen repræsenterer, som nævnt, et tidligt stadium af en overgangsperiode i et 

samfund, som langsomt begynder at bevæge sig fra et nomadesamfund, der inden for dele af 

religionshistorien også kaldes et tribalt samfund, til, hvad man kan kalde et arkaisk, hvor 

samfundet på forskellig måde institutionaliserer sig – heriblandt religionen. Men ikke nok 

med det, teksten har også ansatser til filosofisk og mystisk spekulation. Det kommer bl.a. til 

udtryk ved de homologier og korrespondanceteorier, der opridses imellem krop som et 

mikrokosmos og universet som et makrokosmos. Dvs. hvad der findes i universet, findes også 

i kroppen og vice versa. De bliver et spejl af hinanden, som det er typisk for arkaisk religion, 

der overvejende har en analogistisk ontologi (Descola, 2013), men samtidig er ansatserne til 

en individualisering af religionen også til stede, hvilket udfoldes i aksial religion. 

Teksten har altså sit helt ’eget liv’, da den på den ene side er ret konkret og på den 

anden side både er filosofisk og mystisk, hvilket tangerer det paradoksale. Det paradoksale 

kommer ikke mindst til udtryk i tekstens vers 5, da den angiver, at Viraj og Purusha blev til af 

hinanden, og altså ikke angiver, hvem der var først. Netop alle disse forskellige lag, som er at 

finde i teksten, skaber et stort diskursivt fortolknings- eller magtrum. Og det giver ikke kun 

indblik i et samfund under forandring, men kan også give en forklaring på den store 

betydning, teksten også har i dag. Og det gælder i såvel konservative som i reformerte kredse 

inden for hinduismen.  

Derfor kan man med en socialhistorisk metode afdække, hvad der synes at være i spil i 

teksten i forhold til datidens sociale kontekst, hvoraf dele afspejles i teksten, og hvad den 

ønsker at signalere og promovere af magtrelationer mennesker imellem, men også imellem 
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mennesket og den transempiriske verden (mimesis). Samtidig kan man også via dens 

virkningshistorie forfølge, hvordan den indskrives og fortolkes i en senere samtid. 

Tekstudlægningen løftes altså ud af en historisk kontekst og ind i en anden, hvormed 

tolkningen af i alt fald dele af dens indhold forskydes. Men idet teksten med dens beskrivelse 

af et verdenssyn eller en ritualpraksis ’overlever’ og vedvarende tillægges en eller anden 

form for mening eller betydning, så får den derved også sit eget liv (diegesis).  

Det vil man også kunne studere i upanishaderne, som repræsenterer den aksiale 

periode, hvor brahminernes magtposition anfægtes, mens offerhandlingens betydning 

bevares. Her bliver der dog ikke lagt stor vægt på den fælles ydre offerhandling, men særligt 

på den individuelle indre, hvor individet igennem yoga kan antænde den indre offerild og 

dermed ved at internalisere offerhandlingen gøre den til sin egen uden nogen præstelig 

mellemmand. Der sker altså en revurdering af, hvem og hvad der er offerhandlingens 

omdrejningspunkt (magtforskydning), men offeret som særlig institution bevares.  

Der er også andre dele i teksten, som er udsprunget af en særlig socialhistorisk 

kontekst, men som har haft særlig virkningshistorisk betydning, og det gælder ikke mindst 

legitimeringen af i alt fire sociale klasser (varnasystemet) i vers 11-12. To vers, som op 

igennem historien og i mange forskellige sammenhænge vedvarende har været til diskussion, 

men som også har dannet basis for senere teksters argumentationsgang og 

legitimeringsstrategier, idet der henvises til Purusha-hymnen som autoritet. Det møder vi ikke 

mindst i den senere lovlitteratur, også kaldet Bhagavadgitaen og dharmashastra-litteraturen 

(’lovtekster’), begge fra 200 f.v.t. til ca. 200 e.v.t., med Manus Lovbog som den mest kendte. 

Men også et stort antal senere hindureformatorer såsom Ram Mohan Roy (1772-1833) og 

Gandhi (1869-1948) tager diskussionen op om, hvad teksten egentlig udsiger om 

varnasystemet. Derudover har teksten også lagt op til mange andre efterfølgende diskussioner 

op igennem den indiske/hinduistiske religionshistorie. Her gælder emner som offerets og 

kroppens betydning, forholdet imellem mikro- og makrokosmos og meget andet.  

Purusha-hymnen har altså haft stor virkningshistorisk betydning, men den bliver også 

løbende sat ind i nye socialhistoriske sammenhænge, hvor ikke kun tolkningen af teksten 

forskydes, men hvor der også produceres nye tekster på basis af den. Desuden kan den også 

være nøglen til at forstå templets betydning i hinduismen i dag, da Purushas krop danner 

skabelon for, hvordan et tempel bør bygges, nemlig som Purusha, der ligger ned. Således 

knyttes Purushas krop til templet som en meso-kosmisk korrespondance til urofferet. 

Bygningsdiagrammet kaldes for vastupurushamandala (Orr, 2013). 
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Dette forhold, at en ’modertekst’ danner basis for senere tekstproduktion, der produceres i 

en ny social og kulturel kontekst, hvormed udlægningen af teksten forskydes eller kritiseres, 

er et generelt træk i alle tekstproducerende religioner. Teksten i sig selv og diskurserne i den 

har, ud over at være indlejret i en særlig historisk kontekst, som har frembragt dem, således 

også deres eget liv. Det er her, forholdet imellem mimesis og diegesis kan komme i spil. 

Med disse mulige forskellige fortolkningslag og diskursive fikspunkter er Purusha-

hymnen således en eksemplarisk tekst at anvende i et socialhistorisk perspektiv. Den giver 

nemlig ikke kun et indblik i, hvilke sociale og religiøse magtstrukturer der forsøges 

implementeret på dette tidspunkt og legitimeres igennem en offerhandling (det bagudskuende 

og socialkonstruktivistiske perspektiv). Idet teksten har fokus på offerets 

kosmosopretholdende betydning, så giver den også en begrundet forklaring på, a) hvordan 

offeret kan blive et selvoffer i aksetiden, og b) at man i det, vi kan kalde en postaksial 

rearkaiserings-proces, også i dag i hinduismen lægger stor vægt på den rette rituelle praksis 

(ortopraksis). Det er i dag så centralt et træk, at netop ret praksis også er det, der ofte henvises 

til, når vi skal forsøge at definere hinduisme som religion, men også når vi skal forstå 

præsternes rolle, tempelpraksis og de deraf følgende renhedsregler og magtstrukturer, som er 

i spil på den ene side, og asketen eller yogien, der internaliserer offerhandlingen, på den 

anden. Begge idealer er at finde i nutidig hinduisme (det fremadskuende perspektiv).  

 

Analyse af Purusha-hymnen7 

Det er vigtigt at være opmærksom på, at teksten opererer inden for i alt fire domæner på en 

gang: et kosmologisk domæne, et rituelt domæne, et sociologisk domæne (samfund) og et 

antropologisk domæne (menneskekrop) i et homologisk korrespondancesystem, hvor de fire 

domæner er med til at begrunde og forklare hinanden.8 Det gælder også tekstens 

receptionshistorie, da det bliver et særligt træk inden for senere indiske esoteriske traditioner. 

Det gælder ikke kun for hinduisme, men også inden for buddhisme og jainisme (Flood 1996, 

48). Det er her, mimesis- og diegesis-begreberne kommer i spil. 

Det er også vigtigt at huske, at Purusha-hymnen oftest bliver klassificeret som en 

kosmogoni, da den som udgangspunkt handler om, hvordan verden og de dele i den, som er 

vigtige for netop denne gruppe af mennesker, som teksten i første omgang henvender sig til, 

 
7 Ønskes en endnu mere udførlig analyse af Purusha-hymnen, kan jeg henvise til Mikael Aktors artikel: ”Puruṣa: 

Offer, kosmos, menneske” i Religionsvidenskabeligt Tidsskrift nr. 74, 2022. 
8 Begrebet kosmologisk homologi, der er introduceret af religionshistoriker Mircea Eliade, er altså særlig 

centralt. Selvom hans tilgang ligger fjernt fra en socialhistorisk tilgang, så er begrebet nyttigt. 
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blev til. Det betyder, at teksten overordnet set tegner et billede af det samfund, som den er 

produceret i, og de idealer, som der måtte være, eller som tekstproducenten ønskede skulle 

være til stede.  

Ved en sammenligning med andre tidligere og nogenlunde samtidige vediske tekster 

kan man også se, at den udgør en ud af mange forskellige bud på en kosmogoni, hvilket er et 

interessant træk ved netop denne tradition (se fx Rigveda 2.12, 10.121, 10.129, 10.190, 

10.72)9. Dette kan enten indikere, at netop skabelsen af verden ansås som et uhåndgribeligt 

paradoks, hvor flere svar er mulige, eller at der i det nordlige Indien, hvor den vediske 

tradition stammer fra, har været flere lokale traditioner på samme tid med hver sit bud på, 

hvordan verden blev til. Disse bud afspejler på en eller anden måde den historiske, 

ideologiske og sociale kontekst, teksten er opstået i. Og det er netop her, Purusha-hymnen 

bliver interessant, da den viser den klare forandring, som finder sted fra de tidlige vediske 

tekster, hvor det er en guddom, som skaber en kosmostilstand ud af en kaostilstand ved at 

intervenere, og som Rigveda 2.12 er et eksempel på. I Purusha-hymnen derimod bliver det 

som tidligere nævnt selve offeret, som er basis for skabelsen og genskabelsen af alt. Læg især 

mærke til, at selv de vediske skrifter (samhitaerne) i vers 9 bliver til ved selve 

offerhandlingen. Således er også de hellige skrifter underlagt dette uroffer, ligesom alt andet i 

den verden, som mennesket på denne tid kender den, er det.  

Nu til en gennemgang og mulig udlægning af teksten med udgangspunkt i udvalgte 

socialhistoriske greb. For at tekstgennemgangen ikke skal blive for omfattende, har jeg opdelt 

teksten i underafsnit der, hvor jeg fandt det tematisk naturligt. Man kan gøre det på en anden 

måde eller tage teksten vers for vers. Desuden kan der siges meget mere om teksterne, end 

jeg gør her i det følgende, som kun skal læses som forslag eller pejlemærker. Der er mange 

flere mulige. Jeg vil her henvise til de foreslåede fem socialhistoriske fikspunkter i 

analyseskemaet. 

 

Vers 1-4: Her bliver læseren præsenteret for, hvem Purusha er. Han har tusind øjne og tusind 

fødder, hvilket nok indikerer, at han indeholder skabelsen af et stort antal væsener, som 

differentieres eller via offerhandlingen udspringer af ham. Dette kan kaldes panenteisme, 

hvilket vil sige, at alting er i guden, hvilket står i modsætning til panteisme, hvor gud siges at 

være i alting. Læg også mærke til, at han er større end selv jorden, idet han rager ud over den. 

Han er altså mere end det, som bliver skabt. I vers 2 bliver det tydeligt, at Purusha både er 

 
9 10.129 kan findes hos Fenger 1966, de andre kan findes i en engelsk oversættelse hos O’Flaherty 1981.  
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fortid, nutid og fremtid; dvs. at han både er udgangspunkt for det, som var skabt, det, som 

bliver skabt, og det, som kommer til at blive skabt. Han er desuden udødelig, dvs. ikke 

bundet af døden som et vilkår, idet han skabes og evigt genskabes i offeret, som netop skabes 

ved, at der ofres til ilden (ildens føde). Purusha er altså, som urofferet, basis for, 1) at jordens 

væsener, både det, som spiser og ikke spiser, dvs. både planter og dyr og måske også alle 

mulige andre dele i verden såsom bjerge floder etc., bliver skabt, og 2) at alle de himmelske 

udødelige væsener (guderne) skabes. Men ikke nok med det. Dette uroffer bliver også en 

skabelon for de følgende ofre, som derved vedvarende genskaber ved det tilbagevendende 

offer.10 I vers 3 får læseren en forståelse af tekstproducenternes forståelse af forholdet 

imellem jorden og himlen, hvilket både kommer til udtryk i de forskellige størrelsesforhold, 

som nævnes, og i, at det, som hører himlen til, er udødeligt. Så selvom det er offeret, som er 

omdrejningspunkt, så møder vi stadig en klart differentieret verdensforståelse. Dette forhold 

understøttes i vers 4, hvor både himmel og jord udspringer af urofferet, men i et forhold, der 

hedder 1:4. Læg også mærke til, at Purusha som uroffer stiger opad. Her kan vi forsigtigt 

konkludere, at skabelonen for dette uroffer er et ildoffer, sådan som vi også møder det i tidlig 

vedisk tid,  men også som det mimetisk efterlignes i dag ved de store offerritualer. 

Med et socialhistorisk perspektiv på disse 4 vers kan vi i første omgang se, hvordan 

teksten bryder med en tidligere forståelse af, at det er guderne, som skaber, og at det i stedet 

sker igennem et uroffer, hvor præsterne ved at kalkere dette uroffer kan sikre en vedvarende 

genskabelse. Vi ser altså en klar magtforskydning fra guder til de ’menneskelige guder’, 

præsterne. Herved understreger præsterne deres egen uundværlige betydning, hvis de, hvilket 

er meget sandsynligt, er tekstproducenterne. Selve det diskursive fikspunkt Purusha er også 

socialhistorisk interessant, da betydningen af navnet ændrer karakter op igennem den indiske 

religionshistorie: Purusha bliver i tekstens kontekst forstået som ’mand’ eller ’menneske’, 

mens Purusha i upanishadelitteraturen (600-300 f.v.t.) nærmere bliver forstået som et første 

princip, hvilket selve Purusha-hymnen jo også lægger op til, og hvor mikro- og 

makrokosmos-korrespondancerne mellem krop og universet for alvor kommer i spil. Desuden 

optræder Purusha også i den såkaldte samkhya-filosofi fra omkring vores tidsregnings 

begyndelse, hvor tydningen fra upanishaderne får endnu en drejning ved, at Purusha som et 

princip bliver passiv og indholdsløs. Det står i modsætning til det dynamiske feminine princip 

 
10 I stedet for ”som han i kraft af føde vokser ud over”, står der i O’Flahertys oversættelse: ”også herre over det, 

som vokser ud af føde”. Disse to forskellige og mulige oversættelser lægger op til to forskellige magtforhold 

imellem Purusha og offeret/urofferet. For mens den første oversættelse lægger op til, at Purusha selv er skabt af 

urofferet, og derfor afhængig af dette, så lægger O’Flahertys oversættelse op til, at det er Purusha, som er Herre 

over offeret, og hvad der skabes af det. 
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Prakriti (Flood 1996, 232-234). Purushas helt centrale betydning bevares, men hvad Purusha 

tillægges af egenskaber, forskydes. Således vil man også ved at forfølge forandringerne af 

forståelsen af Purusha op igennem den indiske religionshistorie kunne afdække den store 

betydning, en socialhistorisk kontekst med nye idealer til følge har for en forståelse og brug 

af Purusha. Derved bliver det ikke kun teksten, men også Purusha i sig selv, der kan anses for 

at være et vigtigt magtanalytisk fikspunkt for at afdække de forandringer, som finder sted.  

 

Vers 5: Dette vers er meget omdiskuteret, men overordnet set berører det ’hønen og ægget’, 

dvs. problematikken om, hvad der kom først. Forskeren O’Flaherty (1981, 31) understreger, 

at Viraj er femininum og derfor kan forbindes med den senere så udbredte ide inden for 

hinduismen om en kvindelig dynamisk skabende kraft kaldet shakti (skal ikke sammenlignes 

direkte med Prakriti), der anses som udgangspunkt for, at noget skabes, og som efterhånden 

forbindes med gudinder. Det interessante i denne kontekst er, at det markerer en 

paradokstænkning, som udvikler sig yderligere i senere vediske tekster. Ikke mindst i 

upanishaderne.  

Dette lille vers viser tydeligt et samfund i en brydningstid imellem et arkaisk samfund 

og et spirende aksialt, hvor den begyndende paradokstænkning er kendetegnende. Dette vers 

baner derfor også vejen for en yderligere diskussion af Purushas egentlige natur og ikke 

mindst hans eventuelle tilknytning til et feminint princip, sådan som vi ser det i samkhya-

filosofien, men også i senere postaksiale eller rearkaiserede hinduistiske religionsformer, 

hvilke vi støder på  op igennem den hinduistiske middelalder (se fx i Puranalitteraturen), men 

så sandelig også i dag i læghinduistisk praksis. 

 

Vers 6-10: Disse vers kan læses som en ritualmanual for, hvordan urofferet blev udført, 

hvorfor de også bør være udgangspunkt for, hvordan andre ildofringsritualer skal praktiseres 

derefter. Det markerer, at der lægges særlig vægt på ortopraksis og ikke på doksa (læren), 

hvilket tydeligt kommer til udtryk i vers 9, hvor de hellige vediske bøger: Rigveda, Samaveda 

og Yajurveda, bliver skabt ud af dette uroffer. Således underlægges ortodoksi (ret lære) 

ortopraksis (ret rituel praksis). Uden praksis ingen lære. Vigtigt er det at lægge mærke til de 

korrespondancer, der er imellem, hvad der ofres, og hvad der bliver til ud af de enkelte 

offerelementer, men også hvad det er, der bliver skabt, da det siger noget om det samfund, 

som teksten udspringer fra, og det verdenssyn, de opererer med. 

Teksten markerer godt nok i vers 6, at guderne er dem, som sætter det første uroffer i 

gang, hvorved de tre årstider, som er vigtige for netop dette område, skabes, men allerede i 
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vers 7 nævnes også rishierne, som er de første vismænd og derfor mennesker, på lige fod med 

guderne. Vers 8 viser, at vi her har med et begyndende fastboende samfund at gøre og altså 

ikke som tidligere et rent nomadesamfund. Det kommer bl.a. til udtryk ved, at der 

differentieres imellem tamdyr, som hører landsbyen til, og de vilde dyr, som hører skoven til. 

Så nævnes også en tredje gruppe – de mere ubestemmelige fugle, som krydser grænsen 

imellem vildt, utæmmet og tæmmet område. I vers 10 bliver vi præsenteret for de husdyr, 

som betyder noget for dem. Heste, køer, geder og får. Vi kan altså med disse vers mimetisk 

forsøge at gendanne det samfund, som teksten udspringer fra, men vi kan også tydeligt få et 

indblik i den brydningstid, teksten udspringer af, hvor tekstproducenterne (præsterne) skal 

vise offerets værdi for lægfolk. Teksten indgår således i en magtrelation imellem præsterne 

og dem, der skal brødføde præsterne, nemlig lægfolk. 

 

Vers 11-12: Det er som tidligere nævnt i denne tekst og i netop disse to vers, at vi for første 

gang støder på en præsentation af et stænder- eller klasseopdelt system, også kaldet 

varnasystemet. Læg især mærke til korrespondancen imellem stedet på kroppen, de fire 

varnaer opstår, og deres efterfølgende roller i samfundet. Disse vers har siden hen været 

baggrund for en stor diskussion om, hvorvidt mennesket er født ind i en varna, om den ene 

varna skal forstås som højere og mere ren end de andre i forhold til en renheds-urenheds-

tanke om, at det øverste på kroppen (her hovedet) er det reneste sted og det nederste (her 

fødderne) er det mest urene. Desuden diskuteres det også, om Purushas krop kan 

korrespondere med samfundet, hvor hver varnagruppe er forpligtet på hver sin rolle for hele 

samfundets bedste. Dette varnasystem og de enkeltes roller i det udbygges senere i 

dharmashastra-litteraturen (lovlitteraturen fra ca. 200 f.v.t. og frem), hvor der særligt bliver 

lagt vægt på en hierarkisering imellem de forskellige varnaer. Interessant i disse vers er det, 

at Purusha nu sønderdeles. Dvs. offeret er sket, så det er altså en yderligere differentiering, 

der nu finder sted. Det er også vigtigt i en religionshistorisk sammenhæng, at menneskene 

skabes efter dyrene – dvs. de skabes, når verden er ordnet til dem.  

Ud fra brugen af aspekter af et socialhistorisk perspektiv kan vi altså skimte 

konturerne af et klasseopdelt samfund, men også et samfund med en begyndende 

arbejdsdifferentiering. Udlægningen af disse to vers op igennem den hinduistiske 

religionshistorie er desuden et fantastisk eksempel på, 1) hvordan en særlig magtstruktur 

grundlægges i teksten, og 2) hvordan udlægningen af dennne magtstruktur ændrer sig i nye 

historiske sammenhænge, dog uden at homologi-tanken imellem Purusha, samfund og 

menneskelige relationer forsvinder. I dharmashastra-litteraturen fra 200 f.v.t. – 200 e.v.t. 
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uddifferentieres det yderligere og sættes i forhold til en på forhånd givet positionering i 

samfundet i forhold til køn, ægteskabsindgåelse, renhed-urenhed, karma og meget andet. 

Dette anfægtes så igen af senere hindureformatorer som Ram Mohan Roy og Gandhi, der i 

stedet for at læse versene som en måde at adskille grupper på lægger vægt på den gensidige 

forpligtelse mellem enkeltmennesket og samfundet. Her bliver det altså Purushas krop som et 

billede på samfundet, der lægges vægt på.  

 

Vers 13-14: Korrespondancen imellem krop og kosmos bliver her tydelig, da ikke kun 

mennesket skabes af Purushas krop, men også de mest centrale vediske guder. Men mens 

mennesket i vers 12 bliver skabt af Purushas kropsdele, så bliver guderne her skabt af de mest 

centrale livskræfter: tanken, synet og åndedræt. Herefter sker en differentiering imellem jord, 

atmosfære og himmel (bhur, bhuvas og svar), de tre områder, som altid – også i dag – anråbes 

under et offerritual, og også verdenshjørnerne. 

Disse to vers er på flere måder interessante, da vi her kan tale om kosmogoniens 2. 

niveau, sammenlignet med vers 1-4. Der sker altså en yderligere og mere præcis 

differentiering, som ikke kun viser noget om det verdensbillede, som tekstproducenterne 

havde, men også noget om et behov for at orientere sig i verden – ikke kun horisontalt, men 

også vertikalt i forhold til de andre verdener. Som vi skal se i vers 16, skaber offerhandlingen 

med offerilden mulighed for, at der kan kommunikeres imellem de tre sfærer. 

Jeg mener, det er vigtigt, at der skelnes imellem en kosmogoni 1 (vers 1-4) og en 

kosmogoni 2, hvor kosmogoni 2 ikke kan tænkes uden en kosmogoni 1. Dvs. indstiftelsen af 

urofferet er først og vigtigst, og først herefter bliver man husket på forskellen imellem 

mennesker og guder. Og her tænkes nok på mennesket mere generelt og ikke på brahminen 

som offerforvalteren specifikt. 

Præsten eller præstestanden vil herefter høre til kosmogoni 1 som dem, der overtager 

det indstiftede uroffer og derfor bliver forvaltere heraf. Vi kan altså her se, hvordan teksten 

socialhistorisk ligger imellem to idealer, som her forsøges tænkt sammen, men dog med en 

magtforskydning fra guderne som de vigtigste aktører til præsten, som ved mimetisk at 

efterligne urofferet nu kan sikre skabelse og genskabelse. Og herfra til enkeltmennesket, som 

bliver sin egen forvalter. 

 

Vers 15-16: I disse vers vender vi tilbage til selve uroffersituationen, hvor vi i vers 15 gives 

en beskrivelse af, hvordan offerpladsen ser ud, og herefter bør se ud, for at ritualet kan have 

effekt. I vers 16 understreges endnu et paradoks, da Purusha så at sige ofres til sig selv med 
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guderne som nødvendige mellemled. Med referencen i vers 16 til, at lovreglerne nåede 

himlen, understreges det, at disse beskrevne lovregler nu er stadfæstet i himlen, hvorfor de 

har guddommelig eller transcendent status; de gøres evigt gyldige.  

Selvom guderne beskrives som nødvendige aktører, så ligger der implicit en 

understregning af, at offeret står over dem, da Purusha ofrer sig til sig selv – et nødvendigt 

selvoffer. Det viser, hvordan teksten lægger vægt på offerinstitutionens helt evidente 

betydning, men indskriver samtidig teksten i et kendt verdensbillede (guderne som aktører i 

en kosmogoni), som så forskydes fra guderne som de primære aktører i en vedvarende 

skabelse og genskabelse af verden i en cyklisk proces, til offeret, der, som en container for 

alt, der skabes, står over guderne. Ved en sammenligning med senere vediske tekster, fx 

brahmanaerne, bliver dette endnu mere tydeligt.  

 

Konklusion: Socialhistoriske perspektiver på Purusha-hymnen 

Som jeg håber, det fremgår af såvel introduktion til socialhistoriske perspektiver som 

appliceringen af dem på Purusha-hymnen, så er det meget brugbare prismer, når man prøver 

at forstå, hvordan en tekst på den ene eller anden måde afspejler og påvirker det samfund, den 

skal give mening i. Det betyder, at vi ligesom arkæologer, der samler potteskår, mimetisk kan 

forsøge at konstruere samfundet (potten) ud fra de tekster (skår), der produceres i det. 

Ligesom vi kan prøve at forstå, hvorfor netop denne tekst, som tekst eller fortælling, 

’overlever’ og får tillagt nye betydningslag (diegese) (potten bruges hele tiden i nye 

kontekster). 

En socialhistorisk inspireret analyse, ikke mindst med inddragelse af Foucaults 

magtperspektiv, skal dog være opmærksom på, at alting konstrueres i en særlig epokal 

kontekst og inden for et særligt episteme, dvs. tænkesokkel, der sætter grænserne for, hvad 

der kan tænkes, og hvordan det tænkes i en given periode, men også inden for et særligt 

netværk af magtrelationer.11 Alt dette betyder, at teksten og dens diskurser skal tænkes ind i 

et sådant netværk, som rækker ud over teksten. Det betyder, at teksten ved at indgå i en ny 

sammenhæng (en ny epoke eller blot et nyt fællesskab) kan ændre betydning. Det er den 

brudflade imellem tekstens tilsyneladende indhold og dens situerethed, som vi skal have med 

i betragtning, når vi forsøger at lukke den op, og det er her, både mimesis- og diegesis-

begrebet kan anvendes. Så selvom det socialhistoriske perspektiv ønsker at nå så langt som 

muligt i en forståelse af et givent samfund i en given tid, så skal vi være opmærksomme på, at 

 
11 Se også Schleicher i denne bog. 
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det er en konstruktion, hvor mange kendte og ubekendte faktorer, ikke mindst i forhold til 

magtperspektivet, spiller ind. Idealet er altså at gengive en fortid så godt som muligt ud fra 

tekster som kilde, men med en samtidig erkendelse af, at denne gengivelse altid er 

konstrueret ud fra et magtperspektiv og en særlig historisk kontekst, som diskursen 

udspringer af eller indskrives i. Her kan en makro-historisk ramme som den, Bellah 

præsenterer, være et godt skelet, da man derved har et godt afsæt for at afdække de 

forskydninger, som overordnet kan synes at finde sted, og som nogenlunde flugter med en 

epokal forandring i samfundet. En socialhistorisk analysetilgang kan også passende 

opsummeres ved, at vi tager Bruce Lincolns kritiske perspektiv med i betragtning. 

 I en lille introducerende tekst til det første nummer af Method & Theory in the Study of 

Religion fra 2005 fremhæver han i alt 13 punkter, som er vigtige at tage med i betragtning, 

når religionshistorisk metode diskuteres. Allerførst understreger han, at han anser begrebet 

’religionshistorie’ som en sammenstilling imellem historie som metode og religion som det 

objekt, der studeres. Derefter lægger han netop vægt på, at en religionshistorisk analyse bør 

insistere på at diskutere de kontekstuelle, situerede, menneskelige, materialle aspekter af 

religiøse diskurser og praksisser. Også selvom disse diskurser og praksisser fremstiller sig 

selv som evige og transcendente eller guddommeligt sanktionerede. En socialhistorisk 

analyse vil således kunne afdække og diskutere, hvilke mennesker der taler og gives magt 

ved en henvisning til en transcendent verden, og hvilket publikum der lytter og indretter sin 

adfærd derefter. Men den vil også kunne afdække det spændingsforhold, der er imellem tekst 

eller diskurs og den historiske kontekst, som jo forandrer sig hele tiden. Det kan betyde en 

magtforskydning, også selvom der refereres til en og samme legitimerende tekst. Det er 

Purusha-hymnen et klassisk eksempel på. 

 

Anbefalet metodisk litteratur 

Lincoln, Bruce. 2005. ”Theses on Method”. Method & Theory in the Study of Religion 17/ 1: 

8-10. 

I en meget koncentreret form diskuteres, hvad der ligger i begrebet eller diskursen 

religionshistorie, og hvilke metodiske refleksioner det afstedkommer. Der opstilles i alt 13 

opmærksomhedspunkter. 

Lundager Jensen, Hans J. 

2013 ”Robert Bellah, religion og menneskelig evolution”. Religionsvidenskabeligt 

Tidsskrift 60: 11-31. 
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Artiklen er en oversigtsartikel, der indfører læseren i Robert Bellahs kulturevolutionistiske 

teori og diskuterer dens betydning. 

Villadsen, Kasper 

2020 ”Michel Foucault”. Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.), Klassisk og 

moderne samfundsteori, 6. udgave. København: Hans Reitzels Forlag: 433-462. 

Ud fra en samfundsteoretisk synsvinkel gives der en god oversigt over Michel Foucaults 

forfatterskab og de særlige perspektiver, som Foucault bidrager med. Her gælder også 

magtperspektivet, som der er lagt særlig vægt på i nærværende artikel. 
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Reguleringen af livet. Autoritetskonstruktion, erindringsetablering og 

inkorporationspraksis belyst gennem Benedikts Regel 

Erik Sporon Fiedler 

 

”Den hellige Skrift kalder på os, kære brødre, og siger: Enhver som ophøjer sig 

selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Når den siger det, 

viser den os, at enhver selvophøjelse er en form for hovmod. At man skal tage 

sig i agt for dette, påpeger Profeten […]. Brødre, hvis vi derfor ønsker at nå op 

til ydmyghedens øverste tinde og hurtigt nå frem til den himmelske ophøjelse, 

som man stiger op til gennem ydmyghed i dette liv, skal vi med vores 

opadstræbende gerninger rejse den stige, der viste sig for Jakob i drømmen, den 

stige, englene gik op og ned ad, da de viste sig for ham. Vi skal uden tvivl ikke 

forstå denne nedstigen og opstigen som andet end, at man stiger ned ved 

selvophøjelse og stiger op ved ydmyghed. Denne oprejste stige er vort liv her på 

jorden, som Herren rejser mod Himlen for den, der er ydmyg i hjertet. Stigens 

vanger forstår vi nemlig som vort legeme og vor sjæl, og det guddommelige kald 

har på disse vanger indpodet ydmyghedens og disciplinens forskellige trin til at 

stige op ad.”12 (RB: 83).13 

 

Indledning  

Det indledende citat stammer fra Regula Benedictis [Benedikts Regel], syvende kapitel, ”Om 

ydmygheden”, og handler om benediktinermunkenes åndelige udvikling. Tekstens centrale 

pointe er, at munken skal lægge sit gamle liv og egenvilje bag sig og overgive sig til klosterlivet 

i Guds tjeneste. Benedikts Regel14 stammer oprindeligt fra midten af 500-tallet, og det er en af 

de mest betydningsfulde tekster i den kristne monastiske tradition. Genremæssigt kan den 

bestemmes som en klosterregel, og siden det 6. århundrede har den været gældende som 

rettesnor for munkenes liv i de benediktinske klosterfællesskaber. Teksten består af en prolog 

og 73 kapitler og er en samling af forskrifter for, hvordan den enkelte munk skal leve et 

 
12 Jeg benytter den tosprogede dansk-latinske udgave Benedikts Regel (1998) oversat af Brian Møller Jensen og 

udgivet på Museum Tusculanums Forlag. Den danske oversættelse er baseret på en sammenfatning af to latinske 

udgaver, nemlig Die Benediktusregel. Lateinisch-deutsch (1978) og Die Benediktusregel, lateinisch/deutsch 

(1992) (Benedikts Regel 1998, 50-53). 
13 Ved citater fra Benedikts Regel bruger jeg forkortelsen RB og henviser til Brian Møller Jensens danske 

oversættelse som omtalt i note 1. 
14 Fremover RB. 



© Forlaget Univers 

 

gudsviet liv i det monastiske fællesskab, ligesom den gælder som en manual for organiseringen 

af det fælles liv i klostret. Samtidig med disse retningsanvisninger tegner teksten et 

eksemplarisk og idealiseret billede af det gudsviede munkeliv 15  i from askese, 16  streng 

disciplin17 og lydighed over for munkeordenens autoriteter. Derigennem fremviser Benedikts 

Regel på eksemplarisk vis nogle væsentlige træk, som går igen i megen religiøs diskurs og 

praksis, nemlig autoritetskonstruktion, erindringsetablering og inkorporationspraksis. Det er 

bl.a. disse bestræbelser, som kommer til udtryk i RB, og således drejer det sig om at undersøge, 

hvordan en religiøs gruppe formår at etablere, fastholde og videreføre deres religiøse tradition 

fra generation til generation. Med den benediktinske munkeordens religiøse og sociale struktur, 

med et særligt munkeliv i klostret på kanten af samfundet og i et mere eller mindre afgrænset 

fællesskab har vi at gøre med en form for forskningsmæssigt laboratorium,18 hvis særlige 

livsform – og forestillinger om denne livsform – skildres i RB, og som vi derigennem kan 

undersøge. Benediktinermunkenes dagligliv i klostret, som i de mindste detaljer reguleres af 

RB, viser os altså, hvordan et religiøst liv på eksemplarisk vis kan blive formet af den religiøse 

traditions diskurs og praksis. 

Jeg vil derfor i dette kapitel præsentere en analysestrategi til at undersøge religiøs 

autoritet, overlevering og konservering, transmission og bevarelse, og hvordan individet podes 

på religion. Det gør jeg ved at præsentere nogle metodiske greb, som muliggør analysen af 

netop disse ting, altså 1) konstruktionen af autoritet, 2) etableringen af en fælles erindring og 

historie og 3) munkens efterlevelse og tilegnelse af de rammer for livsførelse i klostret, som 

reglen sætter. Gennem min analysestrategi bliver det således muligt at sige noget om, hvordan 

religion virker, når det kommer til at etablere, fastholde og videreføre en religiøs tradition og 

praksis inden for et religiøst fællesskab. 

Til at undersøge de tre elementer og den måde, hvorpå de sammen kan omsættes 

i en analyse af teksten, operationaliserer jeg forskellige teorier om autoritet, erindring og 

kropslighed metodisk. Nærmere bestemt drejer det sig om de amerikanske religionshistorikere 

 
15 I mange religioner finder vi grupper af særligt hellige mennesker, der i kraft af en særligt streng religiøs 

livsførelse placerer sig på margenen af samfundet, enten alene eller i afsondrede fællesskaber. 
16 Min valgte kildetekst kan desuden ses som en repræsentant for et bredere religionshistorisk fænomen, nemlig 

askese, jf. fx W. Kaelber 2005. RB’s kapitel 39 og 40 indeholder fx alimentære forskrifter, der regulerer antallet 

og størrelsen af måltider, samt hvad der må spises. Ligesom kapitel 6 pålægger den enkelte munk udpræget 

tavshed. 
17 Fx udgøres RB’s kapitel 21-30 af disciplinære forskrifter. 
18 Den franske idehistoriker og filosof Michel Foucault bruger begrebet heterotopier om sådanne steder, der 

eksisterer på kanten af det omgivende samfund og har deres egne normer og egen levevis (Foucault 1994). Den 

tyske filosof Peter Sloterdijk knytter eksplicit heterotopi-begrebet til asketisk praksis og monasticisme 

(Sloterdijk 2013, 222).  
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Bruce Lincolns og Craig Martins respektive arbejde med autoritet (Lincoln 1994, Martin 2017) 

samt den britiske antropolog Paul Connertons og den tyske egyptolog Jan Assmanns arbejde 

med social og kulturel erindring (Connerton 1989, Assmann 2006). Derudover inddrager jeg 

antropologen Talal Asads arbejde med religion i min behandling af kropslighed og 

disciplinering (Asad 1993).  

Jeg begynder kapitlet med at præsentere de teoretiske perspektiver, som jeg 

senere omsætter til nogle konkrete metodiske greb i arbejdet med kildematerialet. Derpå følger 

en kort kontekstualisering, førend jeg foretager en analyse af RB, hvor jeg anvender de greb, 

jeg netop har præsenteret. Efter dette diskuterer jeg kort askese som religionshistorisk fænomen 

med et særligt fokus på den kristne tradition. Afslutningsvis viser jeg i min konklusion, hvordan 

de metodiske greb, jeg har foretaget, har muliggjort en særlig fortolkning af teksten, der netop 

viser, hvordan RB konstruerer autoritet, etablerer en fælles historie og indeholder nogle 

erindringsteknikker, som igennem munkenes kropslige og mentale disciplinering disponerer 

dem til at leve et liv formet efter et kristent ideal. I den forstand er Benedikts Regel en religiøs 

tekst, som regulerer hele religionsudøverens liv ved at etablere rammerne for livsførelsen. 

 

Autoritet, erindring og kropslighed i religiøse traditioner – teoretiske perspektiver og 

metodiske greb 

Henvisninger til særlige autoriteter og autoritetskonstruktion finder man i næsten alle religiøse 

traditioner og tekster (Martin 2017, 117). Det er også tilfældet med RB, og i dette afsnit 

præsenterer jeg de teoretiske perspektiver på autoritet, erindring og kropslighed, som jeg 

omsætter i analysen af materialet.  

I sit arbejde med autoritet identificerer Martin overordnet tre former, når det 

kommer til religion: Den første udgøres af autoritative genstande. Det kan være religiøse 

tekster, symboler eller andre ting, der betragtes som hellige. Den anden er autoritetsfigurer. 

Eksempelvis ledere i et religiøst hierarki eller religiøse eksperter, som paven, en abbedisse i et 

kloster eller en ritualleder. Den tredje er fraværende autoritetsfigurer. Dvs. religionsstiftere, 

guddomme eller lignende, som man ikke har direkte adgang til – her kan religiøse tekster med 

fraværende eller ukendte forfattere også medregnes. (Martin 2017, 117-143). Når man skal 

undersøge et religiøst materiales konstruktion af autoritet, kan man således tage udgangspunkt 

i denne typologi og lede efter eksempler på de forskellige autoritetsformer. Dette gør man ved 

at se på, om nogen af de tre former findes i ens empiriske materiale, hvad enten det er en tekst, 

et ritual eller noget helt tredje. Dette gøres ved at se på, om der i eksempelvis et ritual optræder 
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genstande, som betragtes som havende en særlig religiøs autoritet, eller om bestemte personer 

gives en særlig rolle eller fremstilles som værende eksemplariske. Når man leder efter 

fraværende autoritetsfigurer, kan man desuden se på, hvem der tilskrives en tekst som forfatter, 

om der tales om guddommelige handlinger fra en mytisk historie, eller om der gengives 

udtalelser af en religionsstifter. 

En anden måde, religiøse bevægelser konstruerer autoritet på, er, ifølge Martin, 

igennem et ’tilbage til oprindelsen’-narrativ [a return-to-origins narrative] (Martin 2017, 125). 

Dermed menes, at en religiøs bevægelse hævder, at deres måde at praktisere religionen på er, 

som den oprindeligt var praktiseret. Heri ligger der ofte en kritik af andres religiøse praksis. 

Denne kritik rettes ofte mod den dominerende og institutionaliserede religions forvaltning af 

religionen eller mod konkurrerende grupper. Dermed er der ikke blot tale om en påkaldelse af 

autoritet, men også om en hævdelse af autenticitet. Dvs. man hævder at praktisere religionen 

på den rigtige måde, og som den oprindeligt blev praktiseret. Ud over autoritet er ideen om 

autenticitet således central for mange religiøse traditioner, når de, med et ’tilbage til 

oprindelsen’-narrativ, hævder, at de har den sande udlægning og praktisering af religionen. 

Som Martin skriver: ”For centuries, religious practitioners have claimed a special power or 

special authority for their own beliefs and practices by claiming that they have the real or 

authentic ones.” (Martin 2017, 146). De strategier, som religionsudøvere bruger for at vise 

deres traditions autenticitet over for de andres inautentiske, er netop opdelingen af verden i 

sandt og falsk, ægte og uægte. I et ’tilbage til oprindelsen’-narrativ viser man, at ens tro og 

praksis er baseret på religionsstifterens eller guddommens egne handlinger, befalinger eller 

ønsker, i modsætning til andre konkurrerende grupper. Et ’tilbage til oprindelsen’-narrativ kan 

identificeres ved at lede efter disse autenticitetsstrategier, hvor tekstmaterialets afsender 

hævder at være i besiddelse af den sande, oprindelige, autentiske tro og praksis. Dette gør jeg 

nedenfor i analysen ved at se på, hvordan Benedikts Regel hævder at indeholde retningslinjer 

for den sande og oprindelige religiøse praksis. 

Lincolns studie af autoritet i bogen Authority: Construction and Corrosion 

(1994) supplerer Martins autoritetsteori ved at se på autoritet som noget, der ikke eksisterer i 

sig selv, hvad enten det handler om en genstand, tekst eller person, men derimod er en social 

konstruktion. Lincolns perspektiv er tekstligt, og dermed viser hans arbejde, at tekster og ikke 

bare praksis udgør et væsentligt element i autoritetskonstruktionen, i og med de i beskrivelser 

og reguleringer af handlinger, begivenheder og relationer kan etablere og manifestere autoritet. 

Autoritet konstrueres og reproduceres altid i konkrete sociale og historiske processer, hvor de 

religiøse traditioner og fortolkningsfællesskaber spiller en afgørende rolle. Det betyder, at 
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spørgsmålet om autoritet altid også er forbundet med spørgsmål om magt, strategier og 

relationer. Fx kan forskellige religiøse fællesskaber være uenige om, hvad den rette fortolkning 

eller efterlevelse af en religiøs tekst er, ligesom der inden for et religiøst fællesskab kan være 

forskellige konkurrerende forståelser. Her kan mulige strategier være, som vi har set hos 

Martin, at påberåbe sig en direkte forbindelse til det religiøse forbillede, og dermed låne 

autoriteten, eller at henvise til religiøse tekster og vise, hvordan ens egen position stammer 

direkte derfra, hvorved en eksisterende autoritet overtages og legitimerer ens position. Med 

afsæt i Lincolns arbejde kan vi sige, at autoritet ikke er noget a priori givet, men noget, der 

skabes i en social situation og har en historisk kontekst. Kort sagt, autoritet er ikke en ting, men 

en begivenhed, en proces og en relation og dermed noget, der konstrueres. 19  Ud over 

konstruktionen af autoritet er reproduktionen af autoritet således væsentlig i en religiøs 

sammenhæng, og når vi forstår autoritet som resultatet af en social og historisk proces, 

medfører det, at vi må være bevidste om den mulighed, at autoritet kan tabes og forsvinde. En 

teksts, en genstands eller en persons autoritet er således kun noget, der eksisterer, så længe den 

anerkendes som en autoritet af det fællesskab, den indgår i, og så længe autoriteten succesfuldt 

opretholdes. Som sociologen Frank Furedi skriver: ”Authority is both a social and cultural 

accomplishment that presupposes a consensus on the norms through which it gains both 

meaning and force” (Furedi 2013, 7).  

Konteksten for autoritetens opretholdelse og reproduktion forandrer sig således 

over tid og sted, og det kræver derfor et permanent fokus fra religionsudøverne at opretholde 

autoritet. Det betyder, at vi i undersøgelsen af autoritet skal være opmærksomme på konteksten 

for autoritetskonstruktionen, og hvilke aktører der deltager i konstruktionen og reproduktionen 

af autoritet, og hvad deres rolle er. Martin lægger sig op ad Lincolns forståelse af autoritet som 

et socialt fænomen, der er resultatet af en kompleks social proces, når han skriver: 

”[A]uthoritative status is not derived from the thing itself but from the community that reveres 

it …” (Martin 2017, 126). Den religiøse teksts, genstands eller persons autoritet stammer fra 

det religiøse fællesskabs tildeling og anerkendelse af denne autoritet. Martin operationaliserer 

og nuancerer dette relationelle forhold ved at påpege, at den religiøse teksts autoritet består af 

et forhold mellem tre forskellige elementer, nemlig tekst, tekstudlægger og publikum. 

Tekstudlæggeren udgøres i Martins triade af dem, som har en privilegeret adgang til teksten og 

gennem deres udlægning kan projicere en bestemt mening ind i teksten. Ofte er det den 

 
19 For fremstillinger af materialiteter og medialiteters indflydelse på og betydning for autoritet, se Feldt og 

Høgel 2018. 
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religiøse ekspert eller andre, som kan gøre krav på autoritet i den sociale kontekst for 

tekstudlægningen. Publikum er dem, som eksponeres for denne tekstudlægning og anerkender 

tekstudlæggerens autoritet. De tre elementer, tekst, fortolker og publikum, er således alle tre 

nødvendige elementer i autoritetskonstruktionen og skal, så vidt muligt, alle medtænkes i 

analysen af autoritet. I undersøgelsen af autoritetskonstruktionen i Benedikts Regel foretager 

jeg altså i forlængelse af Martins og Lincolns arbejde med autoritet tre specifikke greb. Dette 

gør jeg ved, for det første, at lede efter de tre autoritetsformer, for det andet at se, om teksten 

konstruerer et ’tilbage til oprindelsen’-narrativ, og for det tredje ved at se på sammenhængen 

mellem tekst, fortolker og publikum. 

Ud over autoritetskonstruktion er et andet centralt element i religion etableringen 

af narrativer, der orienterer den religiøse udøvers verdensanskuelse, samt indstiftelsen af en 

fælles erindring gennem den mundtlige og skriftlige traditions fortællinger om afgørende 

begivenheder, personer og historier. Den religiøse tekst kan i den henseende anskues som en 

overlevering af fortidens væsentlige aspekter til nutiden, og tekstbrugen udgør dermed 

transmissionen af disse ind i fremtiden. Ligeledes kan den rituelle handling anskues som en 

form for erindringsteknik, hvor ritualet, der både kan være individuelt og kollektivt, genskaber 

en begivenhed, således at ritualdeltagerne enten bliver delagtige i den oprindelige begivenhed 

eller gør bestemte handlinger af religiøs betydning til vaner. Gennem den rituelle genopførelse 

af en mytisk begivenhed eller gennem gentagelser af en religiøs signifikant handling kobles 

individet på fortællingen om de begivenheder, som netop giver handlingen mening, ligesom 

den kontekst, begivenheden foregår i, reproduceres. På denne måde bliver individet en deltager 

i religionens fælles historie, samtidig med at individet knyttes til det religiøse fællesskab. To 

væsentlige teoretiseringer af den sociale og kulturelle erindrings funktion og former finder vi 

hos Assmann og Connerton. Assmanns arbejde i Religion and Cultural Memory (2006) er især 

fokuseret på tekster og den skriftlige traditions rolle i den kulturelle erindring, hvorimod 

Connerton i How Societies Remember (1989) i høj grad fokuserer på kroppens funktion som 

en hukommelsesanordning, der inkorporerer sociale normer og værdier som individets 

vanemæssige handlinger og dermed disponerer det for bestemte kropslige udtryk af kulturel 

betydning. Det betyder, at det med den kropsliggjorte kulturelle erindring ikke bare drejer sig 

om en historie, der bliver fortalt, og nogle narrativer, som individet intellektuelt tilslutter sig, 

men om en historisk og social orden, der bliver kropsligt forankret igennem sædvaner og 

efterlevelsen af normer, idealer og eksempler. De normative sociale og kulturelle praktikker 

bliver således transponeret og transformeret til det enkelte individs handlingsdispositioner. 

Denne habitualisering af traditioner og social orden som et centralt element i den kulturelle 
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erindring, ud over det tekstlige, er Assmann også opmærksom på: ”The natural path of tradition 

leads not to writing, but to habit, not to explication but to a process of becoming implicit, to 

habitualization and a making unconscious.” (Assmann 2006, 64).  

Når man i en analyse har fokus på erindring, er det derfor vigtigt, at man både er 

opmærksom på den eksplicitte erindringsetablering, som finder udtryk i tekster, og på de 

kropsligt indlejrede og kulturelt implicitte udtryk. Det er både krop og tekst, der fungerer som 

medier for overleveringen af sociale gruppers kulturelle erindring, og derfor skal vi i analysen 

være opmærksomme på, at denne både findes i diskurs og praksis, i tekst og fortællinger og i 

skikke og sædvaner. Dermed er der to elementer i spil, når det kommer til at foretage en 

analyse, der har fokus på etableringen og inkorporeringen af erindring i et religiøst 

kildemateriale og i en religiøs praksis. Der er for det første etableringen af eller tilknytningen 

til en fælles historie som en særlig ressource til at konstruere kollektiv identitet, hvor individets 

tilhørsforhold til fællesskabet i overvejende grad afhænger af delagtigheden i gruppens 

erindring gennem kendskabet til de væsentlige fortællinger og historier (Assmann 2006, 87). 

For det andet er der individets inkorporering af den religiøse traditions sædvaner og 

efterlevelsen af dens idealer, således at disse aflejrer sig kropsligt og efterlader sig spor i 

kroppens vanemæssige aktioner og reaktioner. Kulturel erindring er således intimt forbundet 

til kropslige praktikker, og disses indbyrdes relation indstiftes ofte gennem tekstlige forskrifter, 

anviste regulativer og rituel praksis. I analysen af RB er det dermed vigtigt at se på, hvordan 

den kristne traditions væsentlige narrativer præsenteres og reproduceres, men også at 

undersøge, hvordan der i teksten og dens brug findes erindringsteknikker, som knytter munken 

til henholdsvis den kristne historie og klosterfællesskabet. Dette kan konkret gøres ved at se 

på, hvilke erindringsteknikker en tekst eller et ritual præsenterer, og hvilken form de antager, 

altså om de eksempelvis knytter sig til gentagelsen af bestemte narrativer eller handlinger, eller 

om de foreskriver en særlig kropslig eller materiel praksis.  

Det sidste element, jeg fokuserer på i min analysestrategi, er, ud over autoritet og 

erindring, netop brugen af kroppen og kropslighedens betydning for den religiøse praksis. Min 

tilgang er inspireret af Asads arbejde i Genealogies of Religion (1993), hvor han bl.a. 

undersøger RB som en disciplinerende anordning, der både regulerer munkens åndelige og 

kropslige liv (Asad 1993, 125-167). I min analyse er de metodiske greb, jeg foretager i forhold 

til fokusset på autoritet og erindring, sammenknyttet med den operationalisering, jeg laver af 

Asads mere teoretiske arbejde med krop og disciplin. Asad fokuserer på, hvordan RB poder 

munken på benediktinerordenens allerede etablerede autoriteter og på den kristne tradition, 

som benediktinerordenen baserer sig på. Igennem reglens komplekse struktur etableres der, 
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ifølge Asad, et socialt hierarki for klosterlivet såvel som en formning af den enkelte munks 

subjektivitet igennem de disciplinære praktikker, som reglen indstifter.20 Således handler det i 

RB både om at regulere den enkelte munks liv og om at etablere rammerne for dette liv i 

munkefællesskabet. Asad forsøger i sin analyse at undersøge de måder, hvorpå en religiøs 

diskurs regulerer, informerer, strukturerer og konstruerer et religiøst selv igennem en 

dobbeltbevægelse bestående af formningen og disciplineringen af selvet og struktureringen af 

fællesskabets rammer. Gennem det daglige liv i bøn og arbejde bliver munkens selv formet til 

et særligt kristent selv, hvor munken, ved igennem lydighed at efterstræbe ydmyghed, 

disponeres til at ville efterleve kravene til det kristne liv i klostret, som det formuleres i RB og 

håndhæves af abbeden: ”The monastic program that prescribed the performance of rites is 

directed at forming and reforming Christian dispostions. The most important of these is the 

will to obey what is seen as the truth, and therefore the guardians of that truth. The achievement 

of that disposition is the Christian virtue of humility.” (Asad 1993, 131). I den forbindelse taler 

Asad om, at den monastiske disciplinering skaber en særlig vilje til at adlyde hos munkene: ”A 

remarkable feature of monastic discipline is that it explicitly aims to create, through a program 

of communal living, the will to obey […]. The obedient monk is a person for whom obedience 

is his virtue – in the sense of being his ability, potentiality, power – a Christian virtue developed 

through discipline.” (Asad 1993, 125). Viljen til lydighed [The ability to will obedience] 

beskriver Asad som en specifik monastisk evne, der udvikles gennem øvelse og rituelle 

gentagelser og dermed netop disciplineringen af selvet. Begrebet disciplin får dermed, ifølge 

Asad, en særlig betydning i RB: ”a) Guddommeligt afledt og guddommeligt orienteret viden, 

som er formet i b) fysisk og åndelig praksis inden for c) et organiseret fællesskab og under d) 

en abbeds absolutte autoritet, hvis pligt er at anvende e) de nødvendige tiltag til opnåelse af 

kristne dyder (guddommelig viden legemliggjort i menneskelig praksis)” (Asad 1993, 137).21  

Munkens disciplinering er således både middel og mål i RB, som ifølge Asad 

handler om, hvordan forestillingen om de guddommelige dyder, som udgør et religiøst ideal, 

kan transponeres til det menneskelige plan igennem munkens disciplinære praksis. 

Disciplinering er det instrument, som muliggør munkens villige efterlevelse af klostrets ideal 

for det sande kristne liv, og RB er den tekst, som sætter rammerne for opøvelsen af den disciplin 

 
20 Asads arbejde er inspireret af Michel Foucaults tænkning om og undersøgelser af magt, subjektivitet og 

disciplin. For en introduktion til Foucaults religionsvidenskabelige relevans, se fx Albinus 2015 eller Albinus 

2019. 
21 Den oprindelige tekst lyder: a) Divinely derived and divinely oriented knowledge, which is embodied in b) 

Physical and spiritual practice within c) An organized community and under d) The absolute authority of an 

abbot, whose duty is to apply e) Measures necessary for the attainment of Christian virtues (divinely knowledge 

embodied in human practice) (Asad 1993, 137). 
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og opstiller idealet. Derfor er det væsentligt, at kroppen også inddrages i tekstanalysen, og at 

den brug og regulering af kroppen, som RB foreskriver, undersøges. I analysen af det empiriske 

materiale er det derfor vigtigt at undersøge, hvilken rolle kroppen bliver tildelt som en form for 

redskab, hvorpå den kristne historie, benediktinerordenens autoriteter og forestillingerne om 

det ideelle religiøse liv kan indskrives, og hvordan dette konkret gøres. Med andre ord: Hvad 

er det for et ideal, som opstilles, og hvordan bliver rammerne sat for, at individet kan efterleve 

det med udgangspunkt i reglens forskrifter? 

 

Kort kontekstualisering af Benedikts Regel 

Når man arbejder hermeneutisk,22 er det altid en fordel at kende så meget til konteksten for ens 

materiale som muligt, og i arbejdet med teksten er situeringen af kildematerialet igennem 

kendskabet til dets realia en vigtig forudsætning for at kunne nuancere analysen. I det følgende 

giver jeg derfor en kort præsentation af munken Benedikt fra Nursia, som reglen tilskrives og 

er navngivet efter, og af det religiøse fællesskab, benediktinerordenen, som reglen bruges inden 

for. Benedikt fra Nursia, nu Norcia i den sydvestlige del af Italiens Umbrien-region, levede fra 

ca. 480-547, og vi ved relativt lidt om ham. Det, vi ved om Benedikts liv, stammer fra den 

anden bog af Dialoger, ”Den ærværdige abbed Benedikts liv og mirakler”, et værk tilskrevet 

pave Gregor 1. med tilnavnet den Store (540-604 [pave fra 590]). Men for det første er vi usikre 

på, om teksten virkelig er skrevet af Gregor, og for det andet har skildringen karakter af en 

hagiografi og er mere en legendeskildring end en historisk biografi. Vi ved dog, at Benedikt 

levede som munk og grundlagde klostret Montecassino [Abbazia Montecassino] på en bjergtop 

tæt på hovedfærdselsåren Via Latina ca. halvvejs mellem Rom og Napoli i 529. Siden 

grundlæggelsen er klostret blevet ødelagt og genopbygget flere gange, senest oven på 2. 

Verdenskrigs bombardementer, og klostret kan i dag besøges. 23  Benedikt er siden blevet 

helgenkåret i den katolske kirke, og i 1964 blev han af pave Paul 6. udpeget til Europas 

skytshelgen. Den munkeorden, som Benedikt kom til at lægge navn til, benediktinerordenen, 

udgøres af de klostre, der har Benedikts Regel som grundlag for livet i klostret.24  

Benediktinerordenen består både af munke og nonner og tilhører den koinobitiske 

[gr. koinos = fælles og bios = liv] tradition. Et af kendetegnene ved de koinobitiske 

klosterfællesskaber er, ud over fælleslivet, at de ofte praktiserer deres religiøse livsform efter 

 
22 Jf. Borups kapitel i denne bog. 
23 http://www.abbaziamontecassino.org/abbey/en/ 
24 For mere om Benedikts Regel og benediktinerordenen, se evt. kapitel 6, ”The Rule of St Benedict and its 

Italian Setting” i Marilyn Dunns The Emergence of Monasticicm: From the Desert Fathers to the Early Middle 

Ages (2008). 
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klosterregler, som regulerer livet i klostret, herunder munkens daglige liv, liturgien og 

organisationen af dets beboere. I middelalderen blev denne særlige livsform opøvet gennem 

overholdelsen af klosterregler i klostrenes enklaver, afskærmet fra lægmandsverdenens 

syndighed og fristelse ud fra idealet om contemptus mundi, verdensforagt. Munkene 

repræsenterer dermed, som en religiøs elite, en særlig gruppe i det kristne samfund, der forsøger 

at perfektionere deres livsførelse og opnå en helgenagtig hellighed i dette liv ud fra den katolske 

kristendoms religiøse forbilleder og idealer. Oprindeligt var RB kun knyttet til Montecassino-

klostret, hvor den gjaldt som en lokal ordensregel, men i de følgende århundreder blev den 

udbredt til andre klostre. På dette tidspunkt fandtes et væld af munkeregler side om side, og i 

perioden fra det 4. til det 7. århundrede har man kendskab til eksistensen af omkring 30 

forskellige regler. Ud over de regler, som var forfattet af fremtrædende teologer som Augustin 

eller Pachomios, var den mest kendte af disse regler Regula Magistri, Magisterreglen, der har 

flere fællestræk med RB (Härdelin 1998, 10-29). Det betyder, at ikke bare eksisterede RB ved 

siden af andre klosterregler, hvis indhold tekstens forfatter var bekendt med, den udsprang også 

af en ældre eksisterende tradition for reguleret monastisk livsførelse. Efter den latinske 

bibeludgave Vulgata er RB den tekst fra den tidlige kristne litterære tradition, der findes 

overleveret i flest middelalderlige håndskrifter (Härdelin 1998, 10-29). Den oprindelige udgave 

af teksten, der formentligt blev til i midten af 500-tallet, eksisterer ikke længere, men et væld 

af afskrifter er bevaret, hvoraf det ældste er det såkaldte Codex Oxoniensis Hatton 48, der 

menes at stamme fra Canterbury omkring år 700 og opbevares på Bodleian Libraries i Oxford.25 

RB er en af de mest kendte og udbredte tekster fra den vestlige kristendoms monastiske 

tradition, og reglen bruges stadig i dag af benediktinere, derfor udgør den en central tekst for 

kristne praksisser i middelalderen, for udviklingen af kristendomsformer og for det vestlige, 

kristne munkevæsen.  

 

Analyse af Benedikts Regel  

Benedikts Regel er en tekst, men det, den fremfører, er en regulering af munkens levevis i 

bestræbelsen på at leve et fuldkomment religiøst liv. I den forstand udgør den en manual til en 

livsform, der skal praktiseres og tilegnes af munkene. Det betyder, at RB også skal forstås i sin 

brugskontekst, inklusive klostrets materielle og rumlige omgivelser, og inden for den sociale 

organisation, med hierarkier og magtstrukturer, som den indstifter mellem den enkelte munk, 

 
25 Eksemplaret er digitaliseret og kan findes her: https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/7e30fd76-6d9e-42f3-

a627-5358eb8d8d58 

https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/7e30fd76-6d9e-42f3-a627-5358eb8d8d58
https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/7e30fd76-6d9e-42f3-a627-5358eb8d8d58
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abbeden og resten af klosterfællesskabet. I min analyse af teksten fokuserer jeg, som beskrevet 

ovenfor, på 1) at undersøge, hvordan der konstrueres religiøse former for autoritet, samt 2) 

hvordan der i teksten og dens reception etableres en kollektiv erindring og etableres et 

fællesskab ud fra tilhørsforholdet til den kristne historie, og 3) hvordan denne overføres til og 

forankres i individet, der i den religiøse praksis inkorporerer og kropsligt manifesterer den 

religiøse tradition igennem efterlevelsen og tilegnelsen af tekstens handlingsforskrifter.  

Som jeg præsenterede ovenfor, vil jeg foretage tre metodiske greb i min 

undersøgelse af autoritetskonstruktion i RB. Jeg leder efter eksempler på Martins typologis tre 

former for religiøs autoritet, jeg ser, om der eksempelvis igennem autenticitetsstrategier 

konstrueres et ’tilbage-til-oprindelsen’-narrativ i teksten, og jeg ser på sammenhængen mellem 

teksten, tekstudlægger og publikum. Allerede i tekstens prologs første ord får vi med 

begyndelsesordet etableret en forståelseshorisont og et autoritetsforhold med brugen af 

imperativets form: ”Lyt, min søn, til din læremesters forskrifter” (RB: 61). Senere i prologen 

står der: ”Her begynder Reglens text. Den kaldes en Regel, fordi den regulerer livet for dem, 

der adlyder den.” (RB: 65). Allerede fra begyndelsen er teksten selvbevidst og 

metakommenterer på, hvad dens status og funktion er. Det er en belæring og en samling af 

regler til en søn og elev, munken, fra en faderlig skikkelse og læremester, abbeden. Der 

etableres et tydeligt hierarki og autoritetsforhold mellem munken, der skal adlyde, og abbeden, 

som er den uimodsigelige leder af klostret. Samtidig etablerer prologen også en relation mellem 

abbeden og reglens lære og Jesus og den guddommelige lære: ”Ligesom vi aldrig skal vige fra 

Hans undervisning, skal vi i klostret indtil døden holde fast ved Hans lære og med tålmodighed 

tage del i Kristi lidelser, for at vi også kan fortjene at få arvelod i Hans rige.” (RB: 65). Vi har 

her et tydeligt eksempel på, hvordan teksten låner autoritet fra en fraværende autoritetsfigur, 

nemlig Jesus. Ligesom der i teksten findes talrige eksempler på intertekstuelle referencer, 

citater og parafraseringer fra kristendommens skriftlige kanon,26 særligt Bibelen, hvormed RB 

låner autoritet. I det indledningsvist anførte citat ser vi det tydeligt: ”Den hellige Skrift kalder 

på os …” (RB: 83). Det er altså i yderste instans Bibelen og evangeliernes eksempel, som 

henvender sig til munkene. Derudover er der i det fulde citat indlejret citater fra evangelierne27 

og ”Salmernes Bog”.28 Samtidig har vi også endnu en fraværende autoritetsfigur i den hellige 

Benedikt, der står som RB’s afsender. Dermed er det både Jesus, Bibelen og Benedikt, der giver 

 
26 Assmann skriver om kanonisering: ”Canonization is a special form of writing. Texts are not merely written 

down: their authority is increased.” (Assmann 2006, 64). 
27 Matt 23,12 og Luk 14,11. 
28 Salme 131. 
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autoritet til RB’s lære og til den abbed, som formidler læren. Abbeden har i 

benediktinerordenen en særlig rolle i forhold til reglens overholdelse og dermed i forhold til 

det monastiske fællesliv i klostret, hvilket vi ser i RB’s kapitel tre. Abbedens funktion er ikke 

blot at være fællesskabets overhoved, men også at være læremester og åndelig vejleder for 

munkene, hvis frelse han er ansvarlig for. Han er en hyrde og et eksempel til efterfølgelse, men 

han har også en medierende rolle som henholdsvis Benedikts og Jesus’ stedfortræder. Dermed 

bliver abbeden til munkens nære forbillede og den nærværende autoritet, hvor Jesus’ liv og 

gerninger, ligesom Benedikts, udgør det eksemplariske forbillede og den fraværende autoritet. 

Mens RB’s prolog konstruerer sin egen samt abbedens autoritet og vi her kan se relationen 

mellem teksten, tekstudlæggeren, altså abbeden, og publikummet, munken, ser vi allerede i det 

første kapitel, ”De forskellige typer af munke”, at der også konstrueres en positionering og 

afgrænsning over for andre munkeordner. Gennem et ’tilbage-til-oprindelsen’-narrativ og ved 

brugen af en autenticitetsstrategi hævdes det, at netop den benediktinske variant af den 

monastiske livsform udgør den sande og autentiske efterfølgelse af Jesus’ liv og lære:  

 

”Der er som bekendt fire typer munke. Den første er koinobitterne […]. Den 

anden type er anakoretterne […]. Den tredje og ganske afskyelige type munke er 

sarabaiterne […]. I alt, hvad de gør, tjener de stadig trofast denne verden og står 

som løgnere overfor Gud […]. De lever […] uden hyrde, ikke i Herrens, men i 

deres egen fold. […]. Endelig er der den fjerde type munke, som kaldes 

gyrovagerne. […]. Om alle disse munkes ynkværdige levevis er det bedre at tie 

end at tale. Lad os derfor lade disse ude af betragtning og med Herrens hjælp gå 

over til at give forskrifter for den bedste munketype, nemlig koinobitterne.” (RB: 

67).  

 

Her er det tydeligt, hvordan RB påstår, at benediktinerne udgør den rette form for munkeliv, 

ved at hævde ordenens sammenhæng med den mest autentiske religiøse praksis i sand 

efterfølgelse af Jesus’ forbillede [imitatio christi] under en læremesters overvågning og 

vejledning. Samtidig påpeges det, at de konkurrerende munketypers livsform er forkert, 

inautentisk og dermed i sidste ende falsk i forhold til benediktinernes sande kristusefterfølgelse.   

Den kristne tradition repræsenteres i RB bl.a. igennem forbillederne Jesus og 

Benedikt og reproduceres i abbedens og reglens retningsanvisninger for den rette efterfølgelse 

af forbillederne, som de enkelte munke skal tilegne sig. Som kollektiv skal munkesamfundet 

være et dennesidigt jordisk eksempel på det himmelske samfund, der foregriber religionens 
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transcendente ideal. Som der står i prologen: ”Hvis vi ønsker at undgå Helvedes straf og nå 

frem til det evige liv, så lad os, mens der endnu er tid, og vi er i dette legeme og har mulighed 

for at udføre alt dette gennem dette livets lys, skynde os og handle på en sådan måde, at det må 

gavne os i evigheden.” (RB: 63). Munken har altså mulighed for i klosterlivet at foregribe en 

forestilling om himmelsk salighed i efterlivet ved at projicere forestillingerne om denne 

livsform ind i dette liv. Derfor er det vigtigt at se på, hvordan teksten eksplicit indstifter en 

kollektiv fortælling og identitet, som indlejres i munkene gennem tekstens forskellige 

erindringsteknikker.  

Et af de tydeligste eksempler på en erindringsteknik finder vi i beskrivelserne af 

liturgien i kapitlerne 8-20 og i de konstante rituelle gentagelser, som udgør munkenes daglige 

liv. Livet i klostret er struktureret ud fra de otte daglige tidebønner,29 ugen ud fra salmesangen, 

og året ud fra den kristne højtidskalender og den gentagne læsning af RB. Det betyder, at 

munkens dagligdag består af fællesbøn, individuel bøn, studiet af kristne tekster og manuelt 

arbejde i en permanent gentagelse. På den måde bliver hele munkens liv ritualiseret. Yderligere 

skal alle munkens gerninger være vendt mod Gud, så ikke bare bønnen, men også studiet og 

det manuelle arbejde tager form som en kontinuerlig lovprisning af Gud. Derfor opsummeres 

den benediktinske livsform i talemåden ora et labora, bed og arbejd, og begge dele skal gøres 

med en permanent tanke på Gud. Et andet eksempel på en erindringsteknik ser vi i det ideal, 

munken skal internalisere, og som vi finder i det dydskatalog, som præsenteres i RB’s syvende 

kapitel. RB’s formål er at give et eksempel til efterfølgelse, men derudover stiller den også en 

opgave til dem, som lever efter reglen, nemlig at udrydde hovmodet og fordrive synd. Vejen 

til dette beskrives mest eksplicit i den såkaldte Benedikts stige – en gengivelse af 

Jakobsstigen30 – og kapitlet begynder med ordene:  

 

”Enhver som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal 

ophøjes. […]. Denne oprejste stige er vort liv her på jorden, som Herren rejser 

mod Himlen for den, der er ydmyg i hjertet. Stigens vanger forstår vi nemlig som 

vort legeme og vor sjæl, og det guddommelige kald har på disse vanger indpodet 

ydmyghedens og disciplinens forskellige trin til at stige op ad.” (RB: 83).  

 

 
29 Matutin, laudes, prim, terts, sekst, non, vesper, completorium. 
30 Se Genesis 28, 10-15. 
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Benedikts stige består af i alt 12 trin, og målet er, at munkene skal lære at give afkald på 

egenviljen, der i stedet skal kultiveres, i overensstemmelse med reglens indhold og idealer: 

”Ydmyghedens andet trin er, at man ikke elsker sin egen vilje og ikke finder glæde ved at 

opfylde sine egne ønsker, men i gerning efterkommer Herrens ord …” (RB: 85). Dette sker i 

en trinvis proces, hvor munken igennem opstigningen ad de 12 trin nærmer sig Gud og en ny 

status. Fra synder til frelst: ”Hvem du end er, som skynder dig mod dit himmelske fædreland, 

opfyld nu med Kristi hjælp denne lille Regel … Da vil du til slut med Gud som beskytter nå til 

de lærens og dydernes højeste tinder ...” (RB: 161). Bevægelsen mod det sande kristne liv 

består altså af udskiftningen af synder med dyder, hovmod og egenvilje med ydmyghed og 

lydighed, dårlige vaner med gode vaner. Der skal etableres en komplet overensstemmelse 

mellem reglens idealiserede livsform og munkens liv, mellem eksempel og efterfølgelse. 

Munkens liv skal være det kristne liv.  

Principperne bag bevægelserne på stigen er simple: ”[M]an stiger ned ved 

selvophøjelse og stiger op ved ydmyghed …” (RB: 83). Ser vi på de enkelte trin, er det tydeligt, 

at der er tænkt en progression ind, og at de enkelte trin samlet set udgør et katalog over den 

gode benediktinske munks dyder og en fordrivelse af lasterne. Allerede i prologen fik vi 

etableret forståelseshorisonten og kravet om disciplin og lydighed, og at dette er grundlaget for 

munkens succes, beskrives i den grundlæggende forudsætning for at kunne begynde 

opstigningen: ”Det første trin på ydmyghedens stige er lydighed uden tøven” (RB: 79). Munken 

skal adlyde abbeden og efterleve forskrifterne i RB. Dvs. at bevægelsen op ad Benedikts stige 

ikke bare er individuelt karakteriseret, men kun mulig igennem relationerne i 

klosterfællesskabet. Ydmygheden, såvel som lydigheden, er socialt betinget og kun opnåelig 

socialt og med abbedens og Guds hjælp. Det kristne liv er kun opnåeligt gennem det 

organiserede fælleslivs institutionelle rammer og ressourcer. Den enkelte munk opløses i 

klosterlivet og bliver en del af klostrets fælles krop, en monastisk krop. Det er gennem 

lydighed, at munken skoles i ydmyghed og dermed undgår stolthed og hovmod, og det er 

gennem ydmyghed, at kødets lyster med tiden kan blive erstattet af åndens stræben igennem 

munkens overgivelse til det fælles liv i klostret i Guds tjeneste: ”Altså må vi forberede vore 

hjerter og legemer til at tjene i lydighed mod de hellige bud; når vor natur kommer til kort, lad 

os da bede Herren om, at Han vil give os sin nådes hjælp.” (RB: 63). Livet i klostret drejer sig 

altså ikke blot om en fortalt historie, men om en historie, der skal udtrykkes kropsligt i 

efterlevelsen af reglens asketiske idealer om cølibat, fattigdom og tavshed. Munken skal 

igennem sin praksis leve de idealer, som er opstillet i de autoritative skrifter: ”Enhver som 

hører mine ord og handler efter dem, ham vil jeg ligne med en klog mand […]. Således afslutter 
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Herren Bjergprædikenen, og nu forventer Han, at vi hver dag i gerning besvarer Hans hellige 

formaninger.” (RB: 63). Benediktinermunken bliver dermed igennem sin efterlevelse af RB og 

det fælles liv i klostret en del af kristendommens transhistoriske fællesskab. Dermed får 

munken et specifikt kristent selv, der er formet efter religionens ideal, hvor dyderne er gjort til 

en vane, og hvor den syndige natur er udskiftet med det sande kristne liv viet til Gud:  

 

”Når munken er steget op ad alle disse ydmyghedens trin, vil han straks nå frem 

til den fuldendte kærlighed til Gud, som fordriver frygten. Gennem den kærlighed 

begynder han uden besvær og naturligt som følge af sine vaner at overholde alt, 

hvad han tidligere udførte med frygt. Han gør det nu ikke længere af frygt for 

Helvede, men af kærlighed til Kristus, ved sin gode vane og glæde ved dyderne.” 

(RB: 89). 

 

Det sidste trin på ydmyghedens stige er munkens kropslige sammenfald med ydmyghedens 

ideal, der får sit udtryk gennem munkens bøjede hoved: ”Ydmyghedens tolvte trin er, at 

munken ikke blot i sit hjerte men også i sin holdning altid viser ydmyghed overfor dem, der 

ser ham […] hvor han end sidder, går eller står, altid færdes med hovedet bøjet og blikket fæstet 

mod jorden.” (RB: 89). Den benediktinske munk, der lever et liv i askese og under strenge 

forskrifter, internaliserer og inkorporerer altså igennem sin efterlevelse af klosterreglen det liv, 

der foreskrives i reglen, hvorved der sker en sammensmeltning mellem munkens livsførelse og 

klosterreglens eksemplariske livsform. Det liv, som er reguleret efter idealet i RB, er altså netop 

billedet på det ideale kristne liv, et eksempel til efterfølgelse og en efterfølgelse af et eksempel. 

Dermed bliver munken indskrevet i den kristne historie, og selve munkens livsførelse er den 

permanente udførelse af en total erindringsteknik. Det, som fremføres i RB, er naturligvis et 

idealbillede. Det interessante er, at dette fremgår af selve teksten, som er fyldt med 

bemærkninger og kommentarer til alle de tilfælde, hvor munken ikke lever op til idealet og 

netop har vanskeligt ved at leve efter reglerne: ”Man skal vise udholdenhed uden at blive træt 

eller gå sin vej …” (RB: 85).  

Den asketiske livsform i klostret har sin oprindelse i forsøget på at efterligne 

Jesus’ liv og gerninger. Den har et forløsende mål, nemlig igennem opøvelsen af et idealiseret 

religiøst liv i dette liv at klargøre sig til efterlivet. I den forstand er klosterlivet at forstå som 

øvelse, træning og klargøring til det hinsides, hvor klosterreglen og abbeden hjælper den 

enkelte munk med at imitere den livsform, som de autoritative skrifter og den autoritative 

tradition gengiver. Igennem munkenes indøvelse af reglens forskrifter indlejres reglens ideal i 
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munkenes kroppe og handlinger som vanemæssige dispositioner, således at der ideelt set bliver 

et sammenfald mellem den enkelte munks vilje og det religiøse ideal. I det benediktinske 

klosterliv baseret på efterfølgelsen af RB gælder det for munkene om at ydmyge sig selv for 

den sandhed, de finder i Jesus’ ord og gerninger, og som udgør eksemplet for munkenes rette 

livsførelse. For benediktinermunken er det ikke egenviljen, der skal følges, men derimod Guds 

ord og lov, som munken skal lægge sig på sinde. Det er selvets autonomi, kroppens drifter og 

individets selvberoenhed, munkene skal fralægge sig til fordel for en overgivelse til og 

hengivenhed for Guds vilje, RB’s forskrifter og abbedens befalinger. Individet skal på den 

måde afsætte sig selv og gøre plads til det eksemplariske i sig selv. Den asketiske livsførelse 

og overholdelse af munkereglen skal netop munde ud i den selvforsagelse, der skaber plads til 

efterlevelsen af det religiøse eksempel. Munkens liv bliver dermed til et vidnesbyrd om det 

kristne liv, og munken bliver således selv et eksempel i rækken af eksempler. Livet i klostret 

under reglens regulering og abbedens anvisninger konstruerer et sammenfald, hvor munkens 

livsførelse, det daglige arbejde og de daglige bønner former munkens indre og ændrer munkens 

kropslige dispositioner. Synden, drifterne og egenviljen udskiftes med dyden, reglen og Guds 

vilje. Det gennemregulerede ydre liv i arbejde og bøn tilretter og former munkens tanker og 

handlingsmotiver, indtil det nærmer sig et absolut sammenfald mellem munkens naturlige 

dispositioner og klosterreglens ideal, med andre ord indtil reglens indhold er internaliseret og 

inkorporeret. 

 

Religionsvidenskabelig indplacering og udblik 

Benedikts Regel kan i en religionsvidenskabelig sammenhæng ses i relation til fænomenet 

askese, som således får en særlig kristen udformning, der institutionaliseres i den benediktinske 

munkeorden. Fænomenet askese er udbredt i de religiøse traditioner, der søger at overskride 

denne verdens bindinger og opnå frelse (Flood 2004, 4). Vi kender således til asketiske 

retninger og praksisser inden for alle de større religioner,31 og som religionsvidenskabeligt 

fænomen er askesen således både tværkulturel og transhistorisk.32 Askese er oprindeligt et 

græsk begreb, askesis, der betyder øvelse eller træning, men i en religionsvidenskabelig 

sammenhæng er askese kommet til at betegne en særlig afholdende eller behovsudsættende 

religiøs praksis, hvor menneskets basale biologiske og sociale behov, som eksempelvis 

 
31 Ud over i kristendommen (både den romersk-katolske og ortodokse) findes monastiske traditioner i bl.a. 

buddhisme, hinduisme, taoisme og shintoisme, ligesom den asketiske praksis er tydelig i Dødehavsskrifterne. 
32 For en tværkulturel og tværreligiøs undersøgelse af askese som fænomen, se Gavin D. Flood: The Ascetic 

Self: Subjectivity, Memory and Tradition (2004). 
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fødeindtag (faste), seksualitet (cølibat) og hygiejne, afvises i et forsøg på at efterleve og opnå 

et særligt religiøst ideal. Det er med andre ord en eksistensform, der afviser dagligdagsverdenen 

og den umiddelbare levemåde til fordel for det, som anses som en sandere eller højere religiøst 

motiveret eksistensform.33 Det religiøse ideal, som efterstræbes i den asketiske livsform, er ofte 

baseret på religiøse forbilleder og eksempler, ligesom den fastlægges via forskellige former for 

regulering eller manualer, som beskriver den praksis eller de teknikker, asketen skal følge.34 

Den største udbredelse af askese inden for de kristne kirker og samfund finder vi i 

monasticismen.  

Den kristne monasticisme er en religiøs livsform, der overordnet, som kort 

præsenteret ovenfor, praktiseres på to forskellige måder. Den ældste er den anakoretiske [gr. 

anachôrein, ’træde tilbage’ eller ’vandre bort’] eller eremitiske [gr. erêmos, ’ørken’] livsform. 

Den eremitiske munk har valgt at leve et liv i ensomhed og tilbagetrukket fra verden. Denne 

livsform går tilbage til de syriske og egyptiske ørkenfædre, som i det 3. århundrede, som navnet 

antyder, drog ud i ørkenen for at leve et asketisk liv fjernt fra det omgivende samfund. Den 

koinobitiske tradition begynder med Pachomios’ grundlæggelse af klostret Tabennisi i Egypten 

i 320’erne; den asketiske livsforms historie inden for kristendom er således ældre end den 

vestlige latinske kirkes koinobitiske munkevæsen og klosterordner. Som man eksempelvis kan 

se det i Benedikts Regels første kapitel om de forskellige munketyper, eksisterer disse 

livsformer side om side, men langsomt bliver oldkirkens ideal om det afsondrede eneboerliv 

tilbagetrukket fra verden erstattet af idealet om et asketisk liv inden for et klosterfællesskab. I 

den vestlige latinske kirke bliver det koinobitiske fællesliv op igennem middelalderen den 

altdominerende monastiske livsform, og eremitterne forsvinder mere og mere fra historien – i 

Østkirken og de ortodokse kirker forholder det sig anderledes (Ingesman et al. 2012, 253-

261).35  

Som en programmatisk tekst, der regulerer den enkelte munks religiøse praksis, 

viser Benedikts Regel, at askesen ikke blot udgør et rudimentært fænomen hos de benediktinske 

munke, men derimod er omhyggeligt udarbejdet og systematiseret. Dette bliver tydeligt 

gennem analysen, som med et fokus på autoritet, erindring og kropslighed viser, hvorledes 

 
33 Den tyske filosof Peter Sloterdijk argumenterer overbevisende for, at asketisk praksis ikke blot skal forstås 

som verdensafvisning, men også som verdens- og selvforbedrende praktikker (Sloterdijk 2013). Således 

fokuserer han på begrebets oprindelige græske betydning af øvelse frem for den kristne traditions omdefinering 

af begrebet til afholdenhed.  
34 For en kort introduktion til askese, se også W. Kaelbers opslag i Encyclopedia of Religion (2005). 
35 For en kort introduktion til kristen monasticisme, se også L. Kaelbers opslag i Encyclopedia of Religion 

(2005). 
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munkens asketiske livsform nøje etableres og opretholdes gennem en systematisk praksis og 

avancerede strukturer.  

Som anført indledningsvis er det muligt og frugtbart at undersøge en række andre 

religiøse tekster og materialer med et tilsvarende analysestrategisk fokus på autoritet, 

kropslighed og erindring. At jeg har valgt Benedikts Regel som mit kildemateriale, betyder 

ikke, at et fokus på autoritet, erindring og kropslighed ikke også kan bruges som meningsfulde 

analysestrategier i arbejdet med andre religiøse traditioner eller i arbejdet med andre typer af 

kildemateriale. Fx vil det være oplagt at benytte lignende tilgange i arbejdet med den jødiske 

pesachfejring og i en tekstanalyse af forskellige Haggadah shel pesach eller en ritualanalyse 

af seder-måltidet. Andre eksempler kunne være i arbejdet med den muslimske hajj eller i 

analysen af civilreligiøse eller politisk religiøse tekster og ritualer. Ligeledes kan selve det 

valgte kildemateriale, Benedikts Regel, sammenstilles med andre tekster, der tilhører den 

samme genre, ordens-, livs- og munkeregler, eller med andet materiale fra den kristne 

monasticisme, eksempelvis Frans af Assisis regler.36 Men Benedikts Regel kan også, som et 

eksempel på en manual for en særlig asketisk livsførelse, læses i et komparativt perspektiv, 

hvor den sammenstilles med andre eksempler på tekstlige repræsentationer af askese. 

 

Afslutning 

Autoritet, kropslighed og erindring udgør tre fokuspunkter for en analysestrategi til arbejdet 

med et religiøst kildemateriale, der undersøger dets funktion i forhold til at sammenknytte det 

enkelte individ med det religiøse fællesskab og den religiøse tradition. Benedikts Regel 

organiserer ikke bare munkens liv i klostret og klostrets sociale orden og hierarki, men fungerer 

som et bindeled mellem den enkelte munk og det større kristne narrativ og historie, når den 

analyseres med et fokus på autoritet, kropslighed og erindring. Det er netop denne podning af 

individet på det religiøse fællesskab, som de metodiske greb belyser. Ved at undersøge, 

hvordan munken i det benediktinske klosterfællesskab gennem efterlevelsen af Benedikts Regel 

former sin krop og sit sind efter det religiøse ideal, som fremstilles i teksten, bliver det muligt 

at analysere den måde, hvorpå individet indgår i klosterfællesskabet og bliver delagtig i den 

kristne historie. Kort sagt, hvordan tro og praksis spiller sammen og kommer til udtryk i RB og 

de monastiske fællesskabers livsform. Ved at inddrage Asads teoretiske diskussioner af 

middelalderens munkevæsen og af RB som en disciplinerende anordning, der formgiver et 

 
36 Se eksempelvis Frans af Assisis skrifter. 
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særligt religiøst selv hos munkene gennem reguleringen af deres livsførelse, har det været 

muligt at fokusere på, hvordan kroppen er et eksplicit fokuspunkt for den religiøse tekst. 

Gennem tekstens forskrifter bliver kroppen til et redskab, hvis formgivning og disciplinering 

påvirker og former munkens tanker og handlinger. Dette sker gennem en række konstruktioner 

af fælles narrativer og praktikker, der gives autoritativ status. Connerton forstår netop askese 

og klosterlivet som en særlig livsform, der får sin betydning gennem udførelsen af forskrifter 

og efterlevelsen af mønstereksempler (Connerton 1989, 63). 

For den benediktinske munk handler det religiøse liv om den sande kristne 

livsførelse, som foregriber den hinsidige guddommelige stad i det dennesidige klosterliv. Vi 

genfinder altså den større kristne forståelse af historien som udgørende en bevægelse frem mod 

den ventede dommedag i RB, men i en særlig udformning, som beskriver benediktinernes 

livsform som en soteriologisk mulighed for at foregribe det liv, der venter hinsides det jordiske 

liv. Det er igennem efterlevelsen af RB, ved at adlyde abbeden og ved at være ydmyg over for 

den orden, som Gud har etableret i klostret, at munken opnår denne soteriologiske mulighed. 

Analysen af Benedikts Regel viser, at der findes rammer, som styrer os, og at religion netop 

udgør en rammesætning af menneskers liv. Benedikts Regel er et eksempel på en tekst, der er 

med til at etablere disse rammer. Dette bliver tydeligt, når vi anlægger en analysestrategi, hvor 

fokuspunkterne er autoritet, kropslighed og erindring. I en religionshistorisk analyse af tekster, 

som anvendes i en religiøs praksis og indeholder handlingsforskrifter forankret i religionen, 

kan vi således ved at fokusere vores analyse på tekstens konstruktion af autoritet, formning af 

en særlig kropslig praksis og etablering af en fælles erindring få en forståelse af forholdet 

mellem den religiøse tradition og religionsudøverne. 
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Askese, Autenticitet, Autoritet, Disciplin, Erindring, Kropslighed, Monasticisme, Munkeregel, 
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Historisk-kritiske, fænomenologiske og komparative greb til religionshistorisk tekstanalyse 

Hans J. Lundager Jensen 

Gen 28,10-22 

Fortællingen er fra 1 Mosebog (Genesis), kap. 28, vers 10-22 (’vers’ er den traditionelle 

betegnelse for små dele af en bibelsk tekst). I det følgende vil jeg referere til den som ’Gen 

28’.37 

 

Indledning 

Eksemplet ovenfor er en fortælling i Det Gamle Testamente: Gen 28,10-22. I analysen vil 

følgende metoder eller metodeuniverser blive demonstreret: dels den traditionelle 

Bibeleksegeses38 metoder, dels religionsvidenskabelige tilgange, som ikke normalt er en del 

af en eksegetisk analyse. De eksegetiske metoder er i sig selv normalhumanistiske og dermed 

religionsvidenskabelige; de tilhører ikke et specielt ’teologisk’ felt med en særlig kristen-

teologisk dagsorden. Men de skal her kaldes ’eksegetiske’, fordi de er udviklet inden for de 

 
37 Forkortelserne af de bibelske bøger følger dem i den autoriserede oversættelse og i Gads Bibel Leksikon, 

bortset fra 1 Mosebog, der her gengives som ’Gen’. 
38 ’Eksegese’ = forklaring, udlægning; i praksis det samme som tekstanalyse. 

(10) Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. (11) Undervejs kom han til et sted, hvor 

han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som 

hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. (12) I drømme så han en stige, der 

stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. (13) 

Med ét stod Herren foran ham og sagde: ”Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks 

Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. (14) Dine efterkommere 

skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i 

dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. (15) Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, 

hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg 

har lovet dig”. 

(16) Da Jakob vågnede, sagde han: ”Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!” 

(17) Og han blev grebet af frygt og sagde: ”Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve 

Guds hus, det er himlens port!” (18) Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som 

hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den. (19) Han gav stedet navnet 

Betel. Tidligere hed byen Luz. (20) Så aflagde Jakob et løfte: ”Hvis Gud er med mig og 

bevarer mig på denne rejse og giver mig føde og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars 

hus i god behold, så skal Herren være min Gud; (22) stenen her, som jeg har rejst som 

stenstøtte, skal være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg give dig tiende af”. 
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teologiske deldiscipliner ’gammeltestamentlig’ og ’nytestamentlig eksegese’;39 under ét 

kaldes de ofte også ’historisk-kritisk metode’. Den tilgang til skriftlige, religiøse kilder, som 

er udviklet i Bibeleksegesen, kan i princippet anvendes på kilder fra alle religioner (mere 

herom nedenfor i afsnittet om bibeleksegetiske metoder), og den sigter mod at analysere og 

forklare en teksts religiøse indhold. I tillæg hertil præsenteres også nogle centrale greb og 

spørgsmål hentet fra religionsfænomenologien og den komparative og ’lange’ 

religionshistorie. 

De forskellige metodiske greb, der gennemgås i dette kapitel, er indrettet på skriftlige 

kilder. Men de fleste af tilgangene er relevante for alle slags kilder, inklusive billeder, 

bygninger og genstande, og de kan bruges i alle slags analyser, der sigter mod at forstå en 

given kilde til en religion bedre. De fokuserer således ikke udelukkende på bestemte aspekter 

som fx billedsprog, performativitet, følelser eller lignende. De metodiske greb, der 

præsenteres her, er på flere måder grundlæggende greb i det religionshistoriske håndværk i 

forhold til, hvordan kilder til en religion håndteres i første omgang – og kapitlet her 

fremstiller et katalog af spørgsmål, som det kan være meningsfuldt at stille i en 

religionshistorisk tekstanalyse. Det betyder dog ikke, at det vil være relevant at gennemgå 

alle nedenstående aspekter og spørgsmål i en given undersøgelse eller selvstændigt projekt. 

Man må i hvert tilfælde vurdere, om et givent metodisk greb er frugtbart i forhold til ens 

specifikke undersøgelse, og de her fremstillede greb kan fint kombineres med et særligt 

analytisk fokus. 

Jeg former fremstillingen sådan, at hvert metodisk greb fungerer som svar på et 

spørgsmål: Hvem har skrevet den, hvor og hvornår? Tilhører den en bestemt genre? Er den 

blevet til i én omgang, eller er den blevet redigeret, udsat for ændringer og tilføjelser? 

Hvorfra kommer de ideer om fx det guddommelige, om ritualer, om normer, som er i teksten? 

Hvilke typiske religiøse fænomener kan ses i teksten? Det sidste spørgsmål angår 

religionshistorie i snæver forstand: Tilhører teksten en typisk fase i religionernes historie, 

eller er den ubestemmelig, eller kombinerer den elementer fra forskellige faser?  

Et allerførste spørgsmål: Hvad er kildens medium?, er dog besvaret, i og med at 

eksemplet er en skriftlig tekst, dvs. ikke en af de mange andre slags kilder, som 

 
39 Der er en vis tendens i religionsvidenskab til at betragte Bibeleksegese og religionsvidenskab som to helt 

selvstændige felter: Eksegesen skulle være ’teologisk’, religionsvidenskaben skulle være humanistisk-

samfundsvidenskabelig. Men dette er hverken forskningshistorisk eller sagligt rigtigt. Som den amerikanske 

forskningshistoriker Ivan Strenski, Thinking about Religion (2006), afsnittet ”Bringing the Bible back in” (s. 

341-342), mere konstruktivt har skrevet: ”The time has come to bridge the present-day gap between biblical 

studies and religious studies so called, because the two derive in large part from a common parentage”. Mit 

kapitel her er et bud på en sådan brobygning. 
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religionsvidenskaben kan bruge: genstande, bygninger, ritualer, billeder, tekstiler, musik, 

mundtlige redegørelser fastholdt i et elektronisk medium osv. Selvom det følgende drejer sig 

om skriftlige kilder, kan mange af de spørgsmål, som de enkelte delmetoder vil levere svar 

på, også stilles til alle andre slags kilder, fra de mindste hellige genstande og til de største 

religiøse bygningsværker.  

Som referencetekst vil jeg bruge ovenstående fortælling fra Det Gamle Testamente, 

fortællingen om Jakob i Betel eller Jakob og himmelstigen. Den er en af de tekster i Det 

Gamle Testamente, som forener flest typisk religiøse fænomener i sig, og den kan bruges som 

et godt eksempel i en introduktion til religionsfænomenologi og grundlæggende 

religionsvidenskabelig teksthåndtering. 

Bibeleksegetiske metoder 

Bibeleksegesen anvender nogle interne sonderinger (fx imellem ’lavere’ og ’højere’ kritik),40 

hvoraf nogle af de førstnævnte analysegreb og dermed sammenhængende metoder, fra 

tekstafgrænsning til vurdering af oversættelsens kvalitet, angår nogle indledende spørgsmål 

vedr. selve den skriftlige tekst. De derpå følgende analysegreb retter sig mod tekstens 

sproglige form og dens betydningsmæssige indhold. 

Tekstafgrænsning: Hvor begynder og slutter teksten? 

Et af de første skridt i en analyse består i definitionen eller afgrænsningen af teksten: Hvor 

begynder den, hvor slutter den, og er den overhovedet en sammenhængende tekst? I tilfældet 

Gen 28 har vi fx ikke at gøre med en enkeltstående beretning, for hovedpersonen forudsættes 

bekendt, men en episode i en større fortælling om Jakob, der beretter om hans fødsel, 

barndom, rivalisering med hans broder Esau om førstefødselsretten, hans ophold i byen 

Karan, hvordan han fik to hustruer og to medhustruer, mange børn og megen rigdom, 

hvordan han kom tilbage til sine forældre, sluttede fred med sin broder osv. Teksten kan dog 

betragtes som en relativt selvstændig enhed: Den indledes med hans afrejse fra sin hjemstavn, 

og den efterfølges af oplysningen om, at han fortsatte sin rejse.  

Kontekst: Hvor er teksten fra? 

Den udvalgte tekst er fra Det Gamle Testamente, en samling af tekster fra anden halvdel af 

det 1. årtusind f.Kr. Heri indgår den i en af denne samlings såkaldte ’bøger’ (oprindeligt: 

skriftruller), nemlig Genesis (eller Første Mosebog). Og i denne indgår den i den anden del, 

 
40 I den engelsksprogede tradition i Bibelforskning betegnes en eksegetisk metode normalt som en ’kritik’, og 

man skelner mellem såkaldt ’højere’ og ’lavere’ kritik. I den tyske tradition derimod bruges gennemgående 

’historie’ – altså fx form criticism vs. Formgeschichte. Jeg følger her den engelsksprogede brug. Om eksegetiske 

metoder: Artiklen ”Eksegese” i Gads Bibel Leksikon henviser til de forskellige metoder. 
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fortællingerne om israelitternes stamforældre: Abraham, Isak og Jakob, samt om Jakobs søn 

Josef. Første del af Genesis, den såkaldte ’Urhistorie’, er mest myter om verdens skabelse og 

tiden forud for opdelingen i sprog og folkeslag; den handler altså ikke specielt om israelitter, 

men om mennesker generelt (og lidt om dyr, planter, jord, hav og himmel). Teksten er 

skrevet på bibelsk hebraisk, et sprog, der tilhører den semitiske sprogæt (i lighed med bl.a. 

arabisk og akkadisk ‒ det gamle babyloniske sprog). Dette sprog er velbelyst; dets 

grammatiske struktur, vokabular og historie er velkendt og uproblematisk, i hvert fald 

sammenlignet med mange andre sprog. 

Herkomst: Hvorfra kendes teksten? 

Her kan man skelne mellem, hvor originalteksten kendes fra, og hvad dens arkæologiske 

fundkontekst er. Det er ikke altid, at begge disse spørgsmål kan besvares. Hvad det første 

angår, kendes teksten fra hebraiske håndskrifter, primært det såkaldte Leningradmanuskript 

(opkaldt efter et bibliotek i den by, der nu (igen) hedder Sankt Petersborg) fra ca. 1000 e.Kr. 

– altså fra middelalderen. Men græske oversættelser fra oldtiden, herunder den ældste af 

disse, Septuaginta, har samme fortælling, og der er ingen tvivl om, at teksten er blevet skrevet 

senest engang i sidste halvdel af 1. årtusind f.Kr. Vi har ikke kendskab til tekstens 

arkæologiske fundkontekst i antikken; men Leningradmanuskriptet befinder sig p.t. på et 

bibliotek i Sankt Petersborg. 

I oversættelsen her er teksten placeret i kap. 28 og opdelt i vers, fra 10 til og med 22. 

Denne inddeling er ikke oprindelig. I oldtidens jødiske brug blev en bibelsk bogs tekst inddelt 

i afsnit, der passede til oplæsning i synagoger. Kapitlerne blev overtaget fra den latinske 

oversættelse Vulgata. Også versinddelingen går tilbage til oldtidens jødiske brug; men 

nummereringen er fra 1500-tallet. 

Tekstkritik: Er teksten umiddelbart forståelig? 

Tekster fra oldtiden er blevet overleveret som håndskrifter, som kopier af kopier, og ofte med 

fejl og mangler og dermed ord eller sætninger, som er vanskelige at forstå. I sådanne tilfælde 

kan man forsøge at rekonstruere den oprindelige betydning. Dette sker igennem tekstkritik, 

dels ved sammenligning med andre gamle håndskrifter og gamle oversættelser, dels ved et 

logisk ræsonnement ud fra sammenhængen. Videnskabelige Bibeludgaver har til den brug et 

tekstkritisk ’apparat’, der angiver andre håndskrifters tekst, og om disse støtter eller afviger 

fra den tekst, der er udgangspunktet. Nogle tekster i Det Gamle Testamente har mange 

tekstkritiske problemer; det gælder dog ikke Gen 28, der er uproblematisk.41 

 
41 Til tekstkritik, jf. Bartholdy 2003. 
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Oversættelse: Er teksten gengivet pålideligt i oversættelse? 

Teksten ovenfor er fra Bibelselskabets autoriserede oversættelse fra 1992, dvs. den er 

godkendt til at være den officielle Bibeloversættelse i den danske folkekirke. Oversættelsen 

er foretaget af universitetsansatte teologer med videnskabelig ekspertise i Det Gamle 

Testamente, men tilrettet af en komite med repræsentanter for forskellige retninger i den 

danske folkekirke, så den også kan fungere sammen med gudstjenester og salmerne i 

salmebogen. I teksten her er det eneste spor efter en særlig kirkelig bearbejdelse, at navnet på 

den guddom, der optræder, er ordet ’Herren’ og ikke en gengivelse af den hebraiske teksts 

konsonanter JHVH, som sandsynligvis skal forstås som ’Jahve’ (at guddommens navn 

tabuiseres, er en gammel jødisk tradition, som er fulgt af de fleste kristne oversættelser af 

Gammel Testamente; der er enkelte undtagelser i 1992-oversættelsen, fx Ex 6,3). Hvis man 

ikke har kompetence i en teksts oprindelige sprog og dermed er afhængig af en oversættelse, 

kan man få et indtryk af en oversættelses pålidelighed ved at sammenligne med andre 

oversættelser, primært anerkendte videnskabelige oversættelser på store sprog – for Det 

Gamle Testamentes vedkommende fx den amerikanske New Revised Standard Version. 

Når det angår fortællinger i Det Gamle Testamente, må en oversætter på forhånd 

bestemme sig for, hvordan den normale hebraiske fortællestil skal gengives. På hebraisk 

kæder man en fortællings hoveddele sammen med et ’og’. I 1992-oversættelsen er valgt en 

rolig, normal-dansk fortællestil. Men der kan oversættes anderledes. Der er også nogle 

enkeltheder i Gen 28, hvor alternative oversættelser er mulige. Stedet, Jakob kommer til, er i 

teksten ovenfor gengivet som ’et sted’; den hebraiske tekst har bammāqôm, dvs. ordet for 

’sted’ (māqôm) med bestemt artikel (hā-) efter en indledende præposition (be). Ordet kan 

derfor også oversættes ’til stedet’, altså til et vigtigt sted, der er kendt allerede – om ikke af 

Jakob, så af fortælleren og modtageren. Forskellen ligger kun i vokaliseringen. Den 

oprindelige konsonanttekst har kun haft bmqwm, og den kan også have været tiltænkt 

vokaliseringen bemāqôm, dvs. ’til et [hidtil ukendt] sted’. Desuden kan bestemt artikel på 

hebraisk udtrykke en bestemt, individuel størrelse, uanset om denne er kendt eller ej (som på 

dansk: ’ræven går derude’). Som del af fortællingen giver det bedst mening at antage, at 

Jakob ikke har kendt stedet, og det er nok den forståelse, der ligger bag oversættelsen 

ovenfor. Ordet for ’stige’, hebr. sullām, optræder kun her; men den ældste græske 

oversættelse har klímaks, ’stige’. Det tilsvarende ord på akkadisk, simmiltu, kan betyde både 

’stige’ og ’trappe’. Det er altså muligt, at sullām betyder en trappe, måske som på en 

mesopotamisk ziqqurat (tempelpyramide med kapel på toppen). Der kan altså her være en 

underforstået henvisning til babyloniske tempeltårne (jf. nedenfor). 



© Forlaget Univers 

 

Formkritik: Hvilken tekstgenre? Hvilke motiver? 

En teksts ’form’, eller bedre genre, bestemmer mulige sammenhænge imellem sproglige træk 

og sociale anvendelsessituationer. 42  Genrer forekommer typisk i bestemte 

brugssammenhænge: Salmer er til for at blive sunget af en menighed i en kirke, i en forsamling 

eller hjemme, ordsprog for at blive husket og lært videre fra gamle til unge, love for at blive 

fulgt og for at kunne dømme i retssager, drikkeviser for at blive sunget i muntert lag. Der er 

derfor forskel på prosa og poesi, fortællinger, lister, instrukser, argumentationer osv. Sange vil 

normalt have rytme og rim, mens fortællinger vil have aktører og et plot af usædvanlige 

begivenheder og uforudsete handlinger; lovtekster vil indeholde et tilfælde og en menneskelig 

sanktion, og ordsprog et tilfælde og en automatisk konsekvens. Tilgangen til en teksts genre 

kaldes i Bibeleksegesen for formkritik. 

Gen 28 er en fortælling i prosa (i modsætning fx til fortællingerne i Odysseen, som den 

kan sammenlignes med, jf. afsnittet om religionsvidenskabelige tilgange nedenfor, men som er 

på versemål). Som fortælling (altså en narrativ tekst) har den et antal aktører (Jakob, Jahve, 

engle), et rum med steder (Be’ersheba, Luz/Betel, Karan) og en fortløbende tid med en 

handling eller et plot: En aktør kommer til et sted, lægger sig til at sove, drømmer osv. 

Fortællinger findes i mange subgenrer: myter, sagn, legender, anekdoter, historiske beretninger 

osv., hver med deres genretræk. Fælles for dem er, at de bearbejder modtagerens bevidsthed 

på en bestemt måde: De er (eller tilstræber at være) interessante, dvs. 

opmærksomhedstiltrækkende, ved at informere om bemærkelsesværdige aktører og ikke-

trivielle begivenheder og handlinger. De kan desuden være (eller underforstå at være) relevante 

ved at give informationer, som er generelt nyttige. Forskellen imellem de narrative genrer 

består i deres ’ontiske’ 43  rammer, dvs. hvad der er muligt inden for den lokale 

virkelighedsramme, som genren afmærker. Nogle genrer giver plads til eller forudsætter 

mirakler eller andre former for markante brud på rutine-begivenheder (fx talende dyr, flyvende 

mennesker, regn og ild og svovl fra himlen, en guddoms indgriben under en belejring); andre 

tillader få eller ingen sådanne brud. Den rumlige ramme i Gen 28 er umiddelbart realistisk: 

Luz/Betel findes i en alment kendt geografi; Jakob er et almindeligt menneske; stenen og 

salvningsolien er almindeligt forekommende ting. Indholdet i drømmen afviger derimod fra en 

ontisk rutine: en stige imellem himmel og jord, engle og Jahve, der står foran et menneske og 

taler til ham. Dette er den interessante del. Den relevante del er den vigtige viden, at det var på 

 
42 En teksts typiske sociale brugssituation kaldes i bibeleksegetisk (tysk) jargon for tekstens ’Sitz im Leben’. 
43 For forklaring af dette begreb, se Fibiger og Lundager Jensen 2021. 



© Forlaget Univers 

 

denne måde, at stedet bliver til det kendte helligsted Betel. Denne information er et af 

fortællingens praktiske mål: Den er forklaring på en oprindelse.  

Genren i Gen 28 er nærmere bestemt et sagn, en genre, der rummer ontiske rutinebrud 

i lighed med fx en myte, et eventyr eller et helteepos. Sagn og myter indeholder begge 

årsagsforklaringer, ’ætiologier’. Men sagnets ætiologi er lokalt (et bestemt helligsted, en 

stamfaders fortælling), i modsætning til en myte, hvis ætiologi er universel (fx verdens 

skabelse, dødens oprindelse). Og sagnets ontiske ramme er genkendelig, i modsætning til et 

eventyr, hvis ramme er ubestemt (en skov, et kongerige) eller ikke-genkendelig (’østen for sol 

og vesten for måne’, ’hinsides de syv bjerge’). Sagnet minder mest om en episode i et helteepos; 

men de sagnagtige fortællinger om bl.a. Jakob adskiller sig fra eksempler på helteeposser som 

Gilgamesh, Odysseen eller Æneiden ved, at hovedpersonen ikke er en kriger og ikke gør brug 

af fysisk vold. 

Inden for den brede kategori sagn er Gen 28 mere præcist et sagn om en fortidig helt, 

som møder Gud, som på sin side erklærer, at helten er udvalgt til at gøre store ting. Det Gamle 

Testamente har flere eksempler på fortællinger af denne type. Om Moses fortælles, at han som 

fårehyrde alene i vildnisset konfronteres med Jahve, som identificerer sig, udnævner Moses til 

israelitternes leder og lover at støtte ham i at redde sit folk ud af Egypten (Ex 3). Om Gideon 

fortælles, at han bliver opsøgt af en engel, som udpeger ham som fremtidig krigsherre (Dom 

6). I Gen 28 kombineres heltesagnet med sagn om oprindelsen af et helligsted. Lignende 

helligstedssagn fortælles fx om Gilgal (Jos 5) og Jerusalem (2 Sam 24). Kategorier som 

’udpegelse af en helt’ eller ’opdagelse af et helligt sted’ er ikke genrer, men motiver, der kan 

indgå i mange genrer. Men de er ofte knyttet til bestemte genrer, som er helt defineret af 

bestemte motiver, sådan at man kan tale om helligsteds-sagn og forfader-sagn. Dermed er der 

en tæt forbindelse imellem formkritik og den narrative del af folkloristikken, dvs. videnskaben 

om folkelig, anonym kultur.44 Her kan analysen altså knytte an til en global undersøgelse af 

fortællinger og motiver. 

To ekstra bemærkninger: (1) Fortællingen her er ganske raffineret ved at lade bruddene 

på den ontiske rutine være formuleret som en drøm. Der fortælles, hvad Jakob så, hørte og 

sagde (”dette sted er Guds hus”); den balancerer dermed imellem den rene faktualitet og 

muligheden for, at mødet ’kun’ var en drøm. (2) Det er vigtigt at skelne imellem skepsis vs. 

tillid på den ene side og imaginært vs. realistisk på den anden side. Fortællingens ontiske 

 
44 Forbindelsen er meget tydelig hos den forsker, der i særlig grad har præget formkritikken, Hermann Gunkel 

(særligt hans Genesis-kommentar). Fx fandt han paralleller til himmelstigen i forestillinger om regnbuen som en 

bro til himlen både i Oceanien og i nordisk mytologi (Bifrost, vogtet af Heimdal): Gunkel 1910, 317. 



© Forlaget Univers 

 

ramme sætter, at bruddet på rutine-forventningerne godt kunne være sket, selvom man kan 

betvivle det i dette konkrete tilfælde; fx kan Jakob faktisk godt ’kun’ have drømt. Man kan 

godt acceptere, at der kan ske mirakler, og samtidig være skeptisk over for et bestemt, påstået 

mirakel. 

Kildekritik og redaktionskritik: Er teksten konsistent, eller er den sammensat; er den skrevet 

af én forfatter, eller kan der identificeres dele, der er kommet til senere? Og hvornår er den 

skrevet? 

Genremæssigt fremtræder Gen 28 som en helhed og kan nemt parafraseres som sådan. En 

nøjere analyse af den præcise ordlyd og komparation med andre tekster i Det Gamle 

Testamente kan imidlertid give argumenter for, at fortællingen ikke er tekstuelt homogen. Det 

Gamle Testamentes tekster er gennemgående heterogene. Det skyldes denne tekstsamlings 

tilblivelse ved håndskrevne kopieringer og tilføjelser igennem generationer. På den anden 

side blev tekstlig homogenitet forventelig allerede i den græske oldtid. En af kilderne til 

forventningen om homogenitet er selve forfatternavnet. Fra Homers eposser, Platons Staten, 

Augustins Bekendelser og frem til nutidens kriminalromaner og journalistiske og 

videnskabelige artikler forventes ét fortællende eller ræsonnerende subjekt uden 

selvmodsigelser (nutidig litteratur kan naturligvis bevidst bryde med forventningen). Men 

’bøgerne’ i Det Gamle Testamente har ikke sådanne forfattersubjekter, heller ikke de 

profetbøger, der har et personnavn som overskrift (’Esajas Bog’). Og al erfaring viser, at de 

faktisk er temmelig heterogene, undertiden grænsende til det kaotiske. Gen 28 kan altså også 

være en sammensat tekst. 

Man kan skelne imellem to forskellige måder, hvorpå en tekst kan vokse, og tilsvarende to 

metodiske greb til at analysere dem. Den ene er, at en tekst kan bestå af flere versioner af 

samme sag. Således er der i Genesis tre versioner af samme fortælling om, hvordan en 

stamfaders kone havner i en fremmed konges harem, to af dem endog med samme hovedperson 

(Gen 12; 20; 26). Det mest berømte eksempel er myten om syndfloden (Gen 6-9), der fortælles 

på to måder i et og samme forløb, men med markante forskelle (hvor mange dyr der var med i 

arken, hvor længe syndfloden varede, navnet på Gud osv.). Dette kan forklares ved, at to 

oprindeligt selvstændige versioner er blevet sat sammen til den foreliggende tekst. Det 

relevante metodiske greb her kaldes gerne litterærkritik eller bedre kildekritik (men skal ikke 

forveksles med tekstkritik). Metodisk vil man prøve at formulere kriterier for, om en given 

ordlyd hører til et bestemt forlæg, og så kombinere fragmenterne sammen til en konsistent 

tekst, der således kan rekonstrueres som den ældre, tidligere version. 
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Den anden måde, hvorpå en tekst kan vokse, er ved tilføjelser. Her udvides et tekstligt 

forlæg ved indlagte tekststykker, der supplerer, præciserer eller evt. korrigerer den tekst, der 

var udgangspunktet. Anledningen til at antage en tekstlig tilvækst er den samme: inkonsistens 

eller i det mindste spændinger i stil og indhold; men der antages ikke, at der kan rekonstrueres 

flere internt konsistente tekster, kun én, nemlig den tidligste tekst. Den metodiske tilgang vil i 

dette tilfælde være redaktionskritik. 

I Gen 28 er der flere spændinger. Det virker uklart, hvorfor Jahves ubetingede tilsagn 

om at være med Jakob (v. 15) fremkalder Jakobs forbehold i v. 20: ”Hvis Gud er med mig …” 

Jakobs reaktion på sin drøm synes at fortælles i to omgange: først v. 16: ”Da Jakob vågnede, 

sagde han …”, og derpå i v. 17: ”Og han blev grebet af frygt og sagde …” Desuden er Jahves 

løfte til Jakob (v. 13-15) en gentagelse og variation af lignende formuleringer til Abraham og 

Isak (bl.a. Gen 12,1-3; 26,4). Og i Gen 32,2 f. foreligger selve den basale handlingsgang i en 

minimalistisk udgave: ”… Jakob fortsatte sin rejse. Han mødte Guds engle, og da han så dem, 

sagde han: ’Her er Guds lejr’. Derfor kaldte han stedet Mahanajim”. Mange eksegeter har 

derfor ment at kunne forklare den nuværende tekst som resultatet af, at et lignende narrativt 

skelet gradvis har fået kød på. En oprindelig version kunne have lydt:  

’Jakob var på rejse. Han så Guds engle. Han sagde: Dette er Guds hus. Derfor kaldte han stedet 

Betel’.45 

Af disse to processer er det den sidstnævnte, supplementerne, der tilsyneladende har været den 

hyppigste, og derfor er redaktionskritikken også den dominerende af disse to metoder. Da der 

ingen direkte kilder er til de formodede tidligere versioner, er proceduren i sagens natur 

hypotetisk. Det kan være kontroversielt, hvad der er gyldige kriterier for en spænding eller 

inkonsistens i en tekst, dvs. hvad der er indicium for en tekstlig vækstproces. Derfor er det ofte 

vanskeligt at opnå konsensus blandt forskerne om den mest plausible rekonstruktion af den 

oprindelige tekst, omfanget af tilføjelser, og i hvilken tidslig rækkefølge de måtte være 

kommet. Denne uenighed opvejes dog af en udbredt enighed om, at teksterne faktisk er 

sammensatte, og at redaktionskritik er den metodisk korrekte tilgang til at forklare deres 

nuværende skikkelse. 

Relevansen af kilde- og redaktionskritik er, at den kan forklare forekomsten af 

forskellige, mere eller mindre modstridende synspunkter, fx religiøse principper, i én og 

samme tekst. I en religiøs kontekst (jødisk eller kristen) vil man oftest forklare spændinger i 

teksten ved at se dem som forskellige formuleringer af samme sag. Men redaktionskritikken 

 
45 Jf. fx analyserne i Westermann 1981, 550-552; 1987, 199. 
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vil forklare dem som udslag af forskelle og uenigheder i det religiøse miljø, hvori teksterne er 

blevet til. I tilfældet med Gen 28 kan man således se spor efter en religiøs opfattelse, der 

forstod Jahve-religionens anliggende socialt og politisk. For den var det vigtigt, at Jahve var 

guddom for en særlig gruppe af mennesker (’israelitterne’, efterkommere efter Jakob, der fik 

navnet ’Israel’ i Gen 32,29), og at disse kunne gøre krav på retten til et bestemt territorium (v. 

13: ”Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere”). Denne teologiske 

forståelse omtales i gammeltestamentlig forskning gerne som ’deuteronomisme’ (efter den 

græsk-latinske betegnelse på 5 Mosebog, ’Deuteronomium’, ’den anden lov’).46 I typisk 

deuteronomistiske tekster omtales netop helligstedet i Betel dog ikke positivt, som her, men 

tværtimod som en illegitim konkurrent til Jerusalem, som fortjener at blive ødelagt (fx 1 

Kong 12,26-13,32). Inkonsistensen imellem Jahves løfte om at støtte Jakob og Jakobs trevne 

svar antyder forskellen imellem en mere professionelt formuleret teologisk lære og en 

religionsform, der har eksisteret på individ- og familieniveau. Den kollektive guddom – 

landets og folkets gud – er ophøjet, suveræn, numinøs; en sådan guddoms meddelelser og 

løfter drages ikke i tvivl. Den personlige guddom er mere en usynlig ven og rejsekammerat, 

som er god at have, men hvis faktiske magt man kan være usikker på. Endelig er der også 

spor efter forestillinger om et numinøst sted, hvor mennesker kan få kontakt med det 

guddommelige. Dette kan kombineres med den socialt-politiske teologi. Men de trækker i 

hver sin retning – imellem rummet (Landet) og stedet, imellem folket og individet. Det 

Gamle Testamente har eksempler både på tekster, der harmoniserer disse to poler, og tekster, 

der opstiller dem som alternativer (jf. Lundager Jensen 2011). 

Som eksempel på en kildekritisk analyse med redaktionskritiske tilføjelser af Gen 28 

kan her anføres den tyske forsker Hermann Gunkel (jf. ovenfor, note 8), der antog, at vv. 11-

12 og 17-22 kom fra et oprindeligt selvstændigt kildeskrift, konventionelt benævnt 

’Elohisten’ (forkortet ’E’), mens en del af v. 13 og vv. 15-16 kom fra et andet kildeskrift, 

’Jahvisten’ (forkortet ’J’). Resten (begyndelsen af v. 13 samt v. 14) var senere tilføjelser 

(Gunkel 1910, 316 f.). Alternative analyser er også blevet foretaget (Soggin 1997, 362), og 

nogle antager fx, at en oprindelig mundtlig fortælling om opdagelsen af helligstedet litterært 

blev forbundet med fortællingen om en helt på flugt – med efterfølgende udvidelser af 

fortællingen (Westermann 1987, 199). 

Et mindst lige så vigtigt spørgsmål i normal gammeltestamentlig eksegese er dog datering af 

teksten eller tekstdele og -lag og hermed også et bud på, hvem der kan have været forfatter og 

 
46 I Lundager Jensen 2021 har jeg kaldt den ’enklaveteologisk’. 
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hvor. Svarene vil i alle tilfælde være stærkt hypotetiske, da der ikke findes eksterne kilder, og 

de eneste indicier er teksterne selv. Man vil derfor se på genretræk (jf. formkritik) og på, om 

der kan findes en særlig ideologisk eller teologisk profil. Oftest vil man dårligt kunne tale om 

en bestemt forfatter og derfor i stedet tale om forfattermiljøer eller ’skoler’ såsom ’præster’, 

’lægfolk’ eller ’visdomslærere’ og typiske steder som Jerusalem eller Babylonien. Forslag til 

identifikation af tid og sted er helt afhængige af en generel teori om de historiske udviklinger 

og forandringer i Palæstinas og Den Nære Orients historie og om Det Gamle Testamentes 

litterære tilblivelseshistorie. Dette meget skrøbelige grundlag giver normalt anledning til 

meget forskellige forslag. På Hermann Gunkels tid antog man, at Genesis var blevet skrevet i 

ca. 800-tallet f.Kr., og at den gengav mundtlige fortællinger, der var meget ældre (Gunkel 

1910, xix-xx). Men nu er der nogenlunde konsensus om, at hele Det Gamle Testamente er 

blevet skrevet fra midten af det 1. årtusind f.Kr. og ned til hellenistisk tid, dvs. i tidsrummet 

700-200 f.Kr. Aktuelt er der nok tilmed en tendens til at antage, at en meget stor del af 

teksterne er fra den persiske tid, altså i perioden 539 – ca. 330 f.Kr. I hvert fald Pentateuken 

(dvs. Mosebøgerne), hvori Genesis og dermed også Gen 28 indgår, må have været 

færdigskrevet i midten af 200-tallet f.Kr. (det er den almindeligt accepterede datering af den 

ældste græske oversættelse af Pentateuken). Genesis har en særstilling i Pentateuken, da den 

fungerer som en slags fortale til den store fortælling om folket Israel, dets flugt fra Egypten, 

lovgivningen ved Sinaj og indtagelsen af Jahves land; denne fortælling begynder med Exodus 

og afsluttes med Josvabogen. I Genesis optræder ’Israel’ kun som et navn, nemlig på netop 

Jakob, der bliver folkets stamfader. Man kan argumentere for, at Genesis i sin nuværende 

skriftlige form er blevet til relativt sent i persisk eller i tidlig hellenistisk tid. Men 

fortællingerne i den, eller nogle af dem, kan selvfølgelig bygge på ældre versioner, som 

overleverings- og traditionskritik kan sige mere om. 

Overleveringskritik og traditionskritik: Formulerer teksten udbredte forestillinger?  

I mange tilfælde, som her, er der faktisk grund til at antage, at teksten bygger på en mundtlig 

fortælling. I så fald vil der gå en overleveringshistorie forud for den skrevne tekst. Den 

metodiske undersøgelse heraf er ofte blevet kaldt overleveringskritik. Dette gælder ikke kun 

den formodede tidligste version, men også tilføjelserne. Der kan have været en fortælling dels 

om Jakobs rejse, dels om hvordan Betel blev opdaget af en person, der lagde sig til at sove på 

stedet. Disse to fortællinger er så blevet kombineret, så den drømmende er blevet identificeret 

med Jakob. Kombinationen kan være sket allerede i en mundtlig udgave. Men den kan også 

være en del af den skriftlige teksts tilblivelse. I så fald – dvs. hvis kombinationen kan spores i 
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den skriftlige tekst selv i form af bestemte ordvalg og lignende – vil den relevante metode her 

være redaktionskritikken.  

En tekst vil normalt forudsætte betydninger, som har stået mere eller mindre klart for 

forfatter og modtager af en tekst, men som ikke er indlysende for en usamtidig læser. Her kan 

sammenligninger med andre teksters informationer ofte hjælpe til at rekonstruere en mere 

omfattende forestillingsverden. I dette tilfælde vil man tale om traditionskritik, der egentlig 

betyder det samme som ’overleveringskritik’ (’tradition’: det, der er traderet, overleveret). 

Forskellen imellem de to metoder er kun, at overleveringskritikken undersøger, om der kan 

rekonstrueres en mundtlig forhistorie bag en bestemt tekst, fx en fortælling, et ordsprog eller 

en retsregel, mens traditionskritikken vil kortlægge et bredt sæt af forestillinger, der er direkte 

eller indirekte aktiveret i en given tekst. I tilfældet Gen 28 vil overleveringskritikken altså 

undersøge, om der kan rekonstrueres en mundtligt overleveret fortælling om Jakob (eller en 

anden helt), der har besøgt Betel (eller et andet helligsted). Traditionskritikken derimod vil 

undersøge, hvilke forestillinger der kan have eksisteret om fx Betel som helligsted, om Jakob 

som israelitternes stamfader og om Jahve som guddom for et bestemt land eller territorium. 

I dette arbejde er analogier til andre nærorientalske kulturer og deres religioner – 

egyptisk, mesopotamisk, hittitisk, syrisk-palæstinensisk og græsk – ofte afgørende. I Det 

Gamle Testamente er der talrige paralleller til navnlig egyptisk og mesopotamisk religion; 

berømte eksempler er dels Sl 104, der har et forlæg i en egyptisk solhymne fra ca. 1350 f.Kr., 

dels syndflodsmyten i Gen 6-9, der bygger på en babylonisk myte, der kendes fra bl.a. 

Gilgamesh-eposset. Man kan derfor spørge, om forestillingen om himlen som hjemsted for 

guddommelige væsener og om en himmelstige kan være inspireret af lignende forestillinger i 

andre religioner. 

Receptionskritik: Hvordan er teksten blevet forstået eller brugt? 

Kortlægningen af brugen af en tekst kaldes receptionskritik. Her undersøges, om en tekst er 

blevet brugt, i hvilke medier, hvor og hvorfor, hvad man har hæftet sig ved, og hvordan den 

er blevet forstået. Gen 28 er en af de bedst kendte fortællinger i Det Gamle Testamente. Den 

er velegnet til genfortælling, fx i børnebibler. Navnlig himmelstigen er indgået som element i 

almen-kulturel viden. Himmelstigen eller Jakobsstigen har lagt navn til en planteslægt 

(Polemonium), et antal stednavne (fra USA til Australien), et apparat til at frembringe gnister 

med høj elektrisk spænding og et oratorium af komponisten Arnold Schönberg. Stigen, hhv. 

Jakobs drøm, har været et oplagt motiv for billedkunst (fx Jusepe de Ribera, William Blake, 

Marc Chagall), gerne med englene fremstillet som menneskelignende væsener i lange 
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gevandter og med store vinger (hvilket ikke er tilfældet i Det Gamle Testamente!). I Thomas 

Manns store romanværk Josef og hans brødre (tysk 1933-43) blev datidens 

religionsfænomenologiske og religionshistoriske viden udfoldet i en (nu temmelig kitschet) 

litterær version. Manns version harmoniserer også de tekstdele, som i en redaktionskritisk 

analyse fremstår som modsatrettede.47 Også religiøs spekulation har hentet stof fra Jakobs 

drøm og stigen. Således hentede den kristne mystiker Johannes Climacus48 fra 600- eller 700-

tallet sin metafor for menneskets gradvise tilnærmelse til Gud fra himmelstigen i Betel.  

Et prominent eksempel på en senere tids brug af Gen 28 er den kristne salme ”Nearer, 

my God, to thee”, som ifølge en cirkulerende beretning skulle være spillet af orkestret, da 

Titanic sank. I den danske oversættelse, ”Nærmere, Gud, til dig” (nr. 26 i Den Danske 

Salmebog, 2002), der følger det engelske forlæg ret nøje, går mennesket ensom og har kun en 

sten til leje; men med et opladt øje kan man se stigen til Gud og engle, der vinker mennesket 

nærmere til Gud, og dette er Betel og Himlens håb. Da kan stenen salves i tårers dåb, og 

mennesket kan gå frejdigt sin vej nærmere Gud. Her bliver fortællingen om israelitternes 

stamfader til et billede, en allegori eller en typologi, på menneskelivets generelle vilkår. En 

sådan ’læsning’ eller brug ligger i forlængelse af den traditionelle jødisk-kristne brug af 

bibelske tekster, jf. nedenfor om Bibelhermeneutik. Det er en sådan tekstforståelse, den 

historisk-kritiske tilgang søgte at undgå eller i det mindste supplere, for i stedet at tydeliggøre 

den eller de betydninger, som teksten kan antages at have haft i sin oprindelige 

palæstinensiske/israelitiske og nærorientalske, dvs. før-jødiske og før-kristne, kontekst. 

Litterær analyse: Hvordan er teksterne formgivet? Bruges der litterære konventioner? 

Man kan vælge at ignorere mulige tegn på redaktionel vækst og i stedet på forhånd betragte 

en given tekst som en litterær enhed; teksten kan have haft en forhistorie, men det er kun 

resultatet, der er vigtigt og bør analyseres. Det kan ligne den litterære retning i midten af det 

20. århundrede, der kaldes ’nykritikken’, og som så litteratur som ’absolutte’ objekter, 

uafhængigt af forfatterens person og samtid, men behøver ikke at gøre det. Det kan være en 

indgangsvinkel til at undersøge tekstens litterære konstruktion og dens effekter. En sådan 

undersøgelse vil minde om formkritikken, der også ser på formelle træk i en teksts 

formulering. Forskellen er, at mens formkritikken ser på en teksts genretypiske træk, vil en 

litterær analyse også se på samme teksts unikke træk, det, som gør den enestående også inden 

for dens genre. Det samme gør redaktionskritikken. Men mens denne fokuserer på det 

 
47 I dansk oversættelse: Mann 1933, 113-117. 
48 Altså Johannes med stigen; også kendt som et af Søren Kierkegaards pseudonymer. 
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ideologiske og religiøse indhold, vil den litterære analyse se på en teksts plot, dens 

personskildring, dens forfatterstemme eller, hvis det drejer sig om poetiske tekster som fx 

salmerne, dens formelle opbygning, eventuelt en inklusionsstruktur, hvor indledning og 

afslutning spejler hinanden, og den typiske brug af synonymer.  

En litterær analyse kan godt være i konflikt med den redaktionskritiske analyse. I Gen 

28 kan spændingen imellem Jahves ubetingede løfte og Jakobs forhandling ses som et 

indicium for, at selvstændige tekstdele med hver deres forfatterinstanser ikke er blevet 

harmoniseret i den sidste redaktion. Men den kan også ses som en forfatters bevidste og 

måske ironiske modstilling af en suveræn og generøs guddom og et beregnende og 

forbeholdent menneske. Desuden vil et litterært blik måske kritisere den her brugte 

oversættelse for at sløjfe et fortællegreb, der er typisk i gammeltestamentlige fortællinger. En 

mere ordret oversættelse af ”I drømme så han ...” ville være: ‘Og så drømte han; og se! en 

stige stod på jorden, og se! Guds engle gik op og ned ...’ Disse ’og se!’, ’og se!’ er beregnet 

på at vække tilhørerens eller læserens opmærksomhed. Fortællingen kan altså oversættes 

mere dramatisk, end man får indtryk af i oversættelsen fra 1992. 

Et eksempel på en berømt litterær læsning af en gammeltestamentlig fortælling er den 

tyske litteraturkritiker Erich Auerbachs artikel ”Odysseus’ sår”, der sammenlignede den 

gammeltestamentlige fortælling om Abraham, der vil ofre sin søn Isak (Gen 22), med en 

episode i Homers Odysseen, hvor Odysseus identificeres ved et sår på sit ben.49 De to 

fortællinger adskiller sig ikke mindst i deres form. Den græske er meget ordrig og bredt 

beskrivende, mens den bibelske er ekstremt ordknap og koncentreret om det dramatiske som 

det eneste relevante. I Homers tekst var alt tydeligt og forståeligt og i dén forstand 

’overfladisk’; i den bibelske tekst var næsten alt underforstået, gådefuldt og ’dybt’ (fx hvorfor 

Isak skulle ofres, eller hvad Abraham tænkte). Homers tekst lagde altså op til æstetisk 

nydelse, den bibelske til fortolkning. En lignende analyse kan gøres af Gen 28 og en anden 

episode fra Odysseen, jf. afsnittet nedenfor om religionsvidenskabelige greb. 

Andre eksegetiske tilgange og metoder 

Metoder er retningslinjer for regelstyrede undersøgelser, der har til formål at besvare 

bestemte spørgsmål. De hidtil nævnte metoder dækker ikke alt, hvad der meningsfuldt kan 

spørges til – adskillige flere kunne nævnes, herunder i forhold til gammeltestamentlig 

forskning dels kommentarer til de enkelte bibelske bøger, dels undersøgelser af 

 
49 Auerbachs bog Mimesis udkom på tysk 1946; i dansk udvalg: Auerbach 1965. 
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religionshistorie, religionssociologi, mentalitetshistorie, teologier, historie, litteraturhistorie, 

arkæologi m.m. Hver af disse tilhører særlige kompetencefelter og særlige metoder.  

Her kan det også nævnes, at sideløbende med den før-kritiske, kristne 

udlægningstradition har der eksisteret en før-kritisk, jødisk udlægningstradition, midrash. Om 

man vil betragte denne som en slags ’metode’, er et definitionsspørgsmål. Normalt indgår den 

ikke i hverken eksegetiske eller i bredere forstand religionsvidenskabelige tilgange, men 

betragtes som en del af jødisk religion. I den rabbinske teksttype haggadah (eller aggada) 

kommenteres bibelske tekster med fantasifulde forklaringer, som kombinerer skriftlærdom og 

folkloristiske motiver. Betel er det samme som tempelbjerget i Jerusalem; Jakob fulgte en 

kilde, der sprang op overalt, hvor han gik; stenen, han hvilede på, var smeltet sammen af 12 

sten, svarende til hans 12 sønner; Jakob trængte til søvn, fordi han i 14 år havde brugt 

nætterne på skriftstudier; det land, han sov på og skulle få i eje, var hele Palæstina, der i 

denne nat var samlet sammen under ham; stenen, han salvede, sank ned i undergrunden og 

blev til jordens midte osv.50  

Eksegetisk analyse og religionsvidenskab: Hvordan forholder eksegetiske metoder sig til 

religionsvidenskabelige tilgange? 

Som sagt i indledningen er de hidtil præsenterede metoder ikke specielt ’bibelske’ eller 

’teologiske’. Samlebetegnelsen ’historisk-kritisk’ signalerer, at de er tænkt som normale 

human- og socialvidenskabelige metoder, der kan bruges til alle tekster. Der ligger også i 

betegnelsen en afstand til den dominerende tilgang til bibelske tekster, der har været i brug 

siden oldtiden i jødiske og kristne sammenhænge, fx den middelalderlige Bibelhermeneutik, 

hvor en given tekst burde læses i flere dimensioner.51 Denne ’før-kritiske’ og ’før-historiske’ 

tilgangs ontologiske ramme var ’analogistisk’.52 Den historisk-kritiske tilgangs tilsvarende 

ramme er naturalistisk, altså den virkelighedsforståelse, der, med forløbere tilbage i antikken, 

i løbet af de seneste fire hundrede år er blevet den dominerende i nutiden, og som er rammen 

 
50 Disse forklaringer og legender er samlet i Ginzberg 1909, 349-354. 
51 Den middelalderlige Bibelhermeneutiks princip var, at en given bibelsk tekst burde læses både ’bogstaveligt’: 

om faktiske aktører, begivenheder og steder, og i overført betydning; jf. Caplan 1929. Tilgangen blev præget af 

den jødiske forfatter Filon fra Alexandria (1. århundrede e.Kr.). I sit skrift De somniis (’Om drømme’) gav han 

en omfattende allegorisk tolkning af Gen 28. Solen skal forstås som Guds udstråling, den natlige søvn med sten 

som hovedgærde som den rette askese, stigen som luften, englene som Guds ord, englenes gang på stigen som et 

billede på menneskelivets op- og nedture osv. (Teksten er oversat i Philon 1993). 
52 ’Analogisme’: en opfattelse af virkeligheden, som går ud på, at verden rummer en uoverskuelig mængde 

størrelser, herunder mennesker, dyr, planter og guddomme, men at disse alle indgår i en større helhed, der er 

velordnet og funktionel. Typisk skyldes denne sammenhæng, at alt kommer fra ét centralt eller overordnet sted, 

fx fra en guddom, der har skabt det hele (som i Bibelen), eller fra et fælles, livgivende princip (som i 

upanishaderne). Når alt hænger sammen, kan alt også være tegn eller symbol på noget andet, som fx i 

astrologien; jf. Fibiger & Lundager Jensen (eds.), 2021, 30. 



© Forlaget Univers 

 

for alt, hvad der nu forstås som videnskab. Når den historisk-kritiske tilgang er særligt knyttet 

til analysen af bibelske tekster, er det, fordi den blev udviklet på protestantisk-teologiske 

fakulteter. Denne tilgang valgte altså på forhånd at udelukke guddommelige handlinger som 

en forklaringsfaktor, og dermed brød den med de bibelske teksters egen 

virkelighedsforståelse. Den så desuden religion i Det Gamle Testamente som en selvstændig 

religion, forskellig fra såvel jødedom som kristendom. Den historisk-kritiske tilgang har 

derfor fra begyndelsen af været udsat for hård polemik i traditionalistiske og 

fundamentalistiske kredse, såvel katolske53 som protestantiske,54 der fastholder en 

analogistisk ontologi og ikke mener, at Bibelen kan eller bør analyseres som alle andre 

tekster. 

Man kan altså ikke skelne klart imellem eksegetiske og religionsvidenskabelige 

metoder. Alle eksegetiske metoder er også religionsvidenskabelige, og alle 

religionsvidenskabelige metoder kan i princippet anvendes i eksegesen. Der er i sagens natur 

betragtelige overlap, fx imellem overleverings- og traditionskritik og religionsfænomenologi 

og religionshistorie. I praksis vil eksegetiske analyser dog ikke interessere sig for præcis de 

samme ting som en religionsfænomenologisk analyse, og en traditionshistorisk 

rekonstruktion vil typisk være mere begrænset end en bredt anlagt religionshistorisk analyse. 

Dette skyldes ikke en åbenlys eller skjult opfattelse af, at Bibeltekster skulle have en særlig 

status eller karakter. Det samme forhold gælder ofte for alle undersøgelser af bestemte 

religiøse kulturer. Forskellen, som er mere kvantitativ end kvalitativ, ligger i, hvad der forstås 

som interessant. For en undersøgelse af en bestemt kultur vil det normalt være det unikke, der 

tiltrækker sig opmærksomheden. Almene træk, der går igen på tværs af kulturelle forskelle, 

vil her tendere til at blive betragtet som trivielle og irrelevante. Omvendt for en 

religionsfænomenologisk og -historisk undersøgelse: Her vil de kulturelle særtræk blive mere 

eller mindre tilsidesat for at isolere netop det, der måtte være fælles for flere eller alle 

kulturer. Derfor giver det mening også at tale om ’særligt religionsvidenskabelige tilgange’. 

 
53 Fx blev den historisk-kritiske tilgang først godkendt officielt i den romersk-katolske kirke i 1965, i 

forbindelse med 2. Vatikanerkoncil. 
54 Betegnende nok følte begge de fremtrædende forskernavne i udviklingen af den historisk-kritiske metode i 

slutningen af 1800-tallet i hhv. Tyskland og Storbritannien, Julius Wellhausen og Robertson Smith, sig presset 

til at forlade Bibelstudiet på teologiske fakulteter og i stedet kaste sig over arabiske studier (Bibelforskningen 

har formentlig flere ’martyrer’ end religionsvidenskaben). Til den historisk-kritiske tilgangs forskningshistorie, 

se opslaget ”Bibelforskning” i Gads Bibel Leksikon. 
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Særligt religionsvidenskabelige spørgsmål og greb 

Religionsfænomenologi: På hvilken måde er teksten en religiøs tekst? 

Religionsfænomenologiens metode er at identificere forekomster af allerede kendte og 

definerede religiøse fænomener (myter, ofringer, initiationer etc.) i et givet korpus af tekster 

eller andre kilder og at sammenligne de identificerede forekomster med andre kendte 

forekomster. Det kan dog ske, at en given størrelse ikke entydigt kan identificeres som 

eksemplar af et allerede kendt fænomen, og det kan give anledning til at definere et nyt 

fænomen, som dermed føjes til det samlede inventar af religiøse fænomener. De religiøse 

fænomener er defineret som elementære dele af en given religion, og det er disse, der gør, at 

en religion overhovedet kan defineres som en religion. Noget, som nogle måske ville kalde en 

religion, men som ikke har hverken myter, ritualer, forestillinger om andenverdensvæsener 

eller religiøse specialister, kan dårligt betragtes som en religion. Det ligger også i begrebet 

om religiøse fænomener, at de ikke kun forekommer i én religion, men at de kan identificeres 

på tværs af religiøse forskelle. Religionsfænomenologien er altså essentielt komparativ i 

betydningen ’tværkulturelt sammenlignende’. Det religionsfænomenologiske er dermed på 

den ene side så alment, at et bestemt fænomen kan forekomme i alle eller næsten alle 

religioner – og i så fald kan dets forekomst nemt anses for triviel, hvis interessen gælder 

netop det særlige ved en bestemt religion. På den anden side kan det være netop det 

genkommende, der ses som det interessante. Dette er forklaringen på, at 

religionsfænomenologien kan anses som central i religionsvidenskaben, mens andre 

videnskaber og fag som fx historie, antropologi og teologi mere eller mindre ignorerer den. 

I Gen 28 er der en tæt forekomst af helt almindelige og meget centrale religiøse 

fænomener, heriblandt: en fortælling om oprindelse i en fjern fortid (in illo témpore, dvs. 

dengang, for længe siden) til noget vigtigt, dvs. i bred og løs forstand en myte (men jf. 

ovenfor om formkritikken: bedre forstået som et sagn); et religiøst rum (himmel og jord) og 

dermed en religiøs kosmologi; et helligt sted: Betel, hvor forbindelsen imellem jord og 

himmel er et eksempel på forestillingen om en axis mundi, et verdenscentrum, der forbinder 

kosmos’ forskellige regioner; en hellig genstand: stenen55 og, indirekte, salvningsolien (der 

ikke fremhæves, men som må underforstås); og ’andenverdensvæsener’: Jahve, engle. Synet 

af et andenverdensvæsen er en vision, og selve det, at guddommen viser sig, er en teofani. En 

 
55 Ifølge v. 22 skal stenen blive til ’Guds hus’ (altså ’Bet-el’). Hellige sten var ikke ualmindelige i antikkens 

Nære Orient, jf. den sorte sten i kabaen i Mekka og den græske sten omfalós (’navle’) i Apollos tempel i Delfi. 

Fænomenet kaldes for ’bætyl’, ud fra en græsk gengivelse af ’betel’. Traditionshistorisk ligger en forestilling 

bag, ifølge hvilken stenen faktisk har været ’bolig’ for en lokal guddom; dette har været muligt i tribale 

religionsformer med en animistisk ontologi; jf. Fibiger & Lundager Jensen (eds.), 2021, kap. 2. 
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besked fra en guddom er et orakel, og at modtage det i drømme er et inkubationsorakel. At 

transformere et almindeligt sted til et helligt sted er en rituel handling, her nærmere bestemt 

en indvielse eller en sakralisering. Jakobs søvn og drøm fortælles ikke som et ritual, men som 

en rutinehandling; men hvis andre opsøgte stedet i håb om i lighed med Jakob at opnå et 

orakel, ville handlingen være et ritual eller en ritualiseret handling (afhængigt af hvordan man 

vil definere ritual). Et sted og en situation, hvor helt andre regler gælder end i det normale, 

menneskelige rum, er en liminalitet. Et forløb, hvor en person i en kortere periode er uden for 

det normale, menneskelige rum og her oplever en anden eller yderligere virkelighed og opnår 

en ny viden, der giver vedkommende en ny status, gennemløbes i initiationsritualer, der 

typisk transformerer unge mennesker fra børn til voksne. Fortælling og ritual kan altså have 

en fælles, narrativ dybdestruktur. Jakob er ganske vist ikke et barn her, og det vil ikke være 

præcist at tale om en pubertetsinitiation. Men han er dog ung, ugift og for første gang 

hjemmefra, og han står i den forstand på tærsklen imellem barn og rigtig voksen, så 

fortællingen har i hvert fald samme forløb som et overgangsritual. En fænomenologisk 

parallel fra en hel anden kulturkreds til forløbet i fortællingen her vil være den ’vision quest’, 

som er udbredt blandt indfødte nordamerikanske kulturer, og hvor unge mænd isolerer sig i 

vildnisset, lider afsavn, sulter og fryser for så at møde en ikke-menneskelig hjælper, et dyr, 

der herefter vil være hans personlige ’totem’, en ’andenverdenshjælper’, der vil stå ham bi i 

hans liv, hjælpe ham på jagt, i krig og i forhold til andre mennesker. Jakob kan altså også 

forstås som en ung mand, der er på en vision quest uden at vide det, og som får sig en ikke-

menneskelig, personlig hjælper. 

Jakob og Odysseus 

En parallel til Gen 28 er en episode i Odysseen (13. sang), hvor epossets helt Odysseus 

mødes med sin personlige guddom Pallas Athene. Odysseus vågner op på sin ø Ithaka uden at 

vide, hvor han er. Athene står først for ham i skikkelse af en ung gedehyrde, som han ikke 

genkender, og derefter som en høj, voksen kvinde, en mere forventelig fremtrædelsesform for 

gudinden.56 Hun lover at hjælpe ham. Odysseus bebrejder hende, at hun ikke har beskyttet 

ham nok på hans langvarige og farefulde hjemrejse; men hun forklarer, at hun ikke kunne 

sætte sig op imod den højerestående havgud Poseidon, som havde modvilje imod Odysseus. 

Han beder derpå til de lokale najader (havgudinder), der holder til i en hule ved stranden, 

hvorefter han og Athene planlægger hans hjemkomst. Begge fortællinger har altså som deres 

 
56 ”Og kende mig kunne du ikke / som den datter af Zeus som jeg er, den Pallas Athene / som står dig bi og 

bestandig beskytter dig i dine trængsler” (13,299 f., oversættelse: Otto Steen Due i Homer 2002, 250). 
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kerne et møde på et mennesketomt sted imellem et sovende menneske og en guddom, der 

identificerer sig og erklærer at være menneskets normalt usynlige rejsefælle og beskytter. 

Herefter følger en rituel handling (indvielse af helligt sted som bolig for en guddom; bøn til 

guddomme, der har deres bolig på stedet). I begge fortællinger indgår desuden en forhandling 

imellem mennesket og guddommen. Der er mange iøjnefaldende forskelle i de to episoder. 

Men disse kan først iagttages efter den første identifikation af de to fortællinger som to 

versioner af samme religiøse grundfænomen: et menneskes punktuelle, pludselige 

konfrontation med en magtfuld aktør fra en anden og ellers usynlig virkelighed. 

Disse to teofanier kan også ses som eksempler på, hvad man med den tyske teolog 

Rudolf Otto (en stor inspirator for religionsfænomenologien) kan se som indbegrebet af en 

religiøs oplevelse (Otto 2014 [1917]), et menneskes møde med det numinøse, dvs. noget helt 

anderledes. Denne sammenfattes ofte (lidt upræcist) som mysterium tremendum et fascinans, 

dvs. en pludselig og overraskende oplevelse eller erfaring af noget helt anderledes end det 

normalt forventelige (mysterium), som er både frygtindgydende (tremendum) og tiltrækkende 

(fascinans). Den gammeltestamentlige fortælling lægger ganske vist mest vægt på 

tremendum, den græske mest på fascinans. 

Strukturel analyse: Hvor kommer fortællinger fra? 

Den strukturelle analyse af myter og andre traditionelle fortællinger, som blev udviklet af 

antropologen Claude Lévi-Strauss, havde et teoretisk grundlag i det 20. århundredes 

lingvistik, semiotik og tidlige kognitionsvidenskab og adskiller sig derfor fra såvel form- og 

traditionskritik som religionsfænomenologi. I praksis, når det kommer til analyse af konkrete 

tekster, er der alligevel oplagte ligheder, og man kan derfor se den strukturelle tilgang som en 

udvidelse af registeret af metoder.  

  Både de formkritiske genrer helte- og helligstedssagn og den fænomenologiske 

forståelse af fænomener som axis mundi og numinøst møde forudsætter stiltiende, at 

størrelser, fx fortællinger, besidder et antal umiddelbart indlysende ligheder. Det særlige ved 

den strukturelle tilgang består i to ting. Dels antager den i udgangspunktet, at fortællinger 

kommer i stand som ændringer af allerede eksisterende fortællinger (ligesom sprog er 

forandringer fra tidligere sprog, og nulevende religioner er forandringer fra tidligere 

religioner). Dels forskyder den ligheden fra fænomenniveau til et strukturelt niveau. Med sit 

begreb om transformation kan den forstå umiddelbare forskelle som implicitte ligheder. To 

fortællinger kan ’ligne hinanden’, samtidig med at de umiddelbart virker helt forskellige. 
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En strukturel analyse benytter desuden begreber som termer, koder, korrelationer og 

medieringer. Med ’termer’ menes enkeltheder i en tekst (Betel; aften; Jakob, sten, drømme 

osv.). Termerne indgår i ’koder’, dvs. semantiske grupper, hvor termer med beslægtet 

betydning kan sam- og modstilles i relationer. I Gen 28 er det således en stedkode 

(Be’ersheba / Betel), en rumkode (himmel / jord), en genstandskode (trappe /sten / olie) osv. 

Termerne i den enkelte kode er oftest korrelerede med termer i andre koder: Relationerne 

’himmel / jord’ og ’Jahve og engle / Jakob’ udgør en ’korrelation’, hvor samme pointe siges 

hhv. med rumlige termer (fx ’himmel’) og med aktør-termer (fx ’engle’). I relationerne kan 

der så etableres en tredje term, som medierer imellem, dvs. har delmængde med, de to andre: 

Betel og stenen er mediatorer imellem jord og himmel og mellem andenverdensvæsener og 

mennesker, da de nok er jordiske, men også har del i det himmelske. Tilsvarende er Jakob 

ikke præcis den samme, da han forlader Betel, som da han ankom til stedet. Den strukturelle 

metodes første greb er altså at kortlægge termer og koder og se, hvordan der er etableret 

korrelationer og medieringer i en tekst. 

Så langt kan den strukturelle analyse se ud som en mere ’teknisk’ udgave af en 

religionsfænomenologisk analyse. Den afgørende forskel ligger i begrebet om transformation. 

Axis mundi i Gen 28 består ikke kun i den vertikale forbindelse imellem himmel og jord, 

men også i trafikken imellem de to poler og i at være centrum for en centrifugal bevægelse; 

Jakob, dvs. hans efterkommere, skal brede sig mod vest og øst, mod nord og syd. Men 

eksistensen af en vertikal forbindelse implicerer logisk muligheden ikke kun af fraværet af en 

sådan forbindelse (’dette sted er ikke en axis mundi’), men også oprettelse og afbrydelse af 

den (dette sted bliver en axis mundi; dette sted ophører med at være en axis mundi).  

Der kan altså i princippet deduceres en hypotetisk fortælling, en anti-axis-mundi-

fortælling, som vil være en modfortælling til Gen 28. Og en sådan hypotetisk fortælling kan 

man så lede efter. I dette tilfælde behøver man ikke at lede længe. Myten om Babelstårnet 

(Gen 11,1-9) er et eksempel på, at denne mulige fortælling faktisk findes. For her fortælles, at 

menneskeheden, der dengang levede i Mesopotamien, byggede et tårn, der gik op til himlen, 

og at Jahve steg ned og skabte sprogforskellene, så menneskene måtte opgive deres byggeri.57 

’Babel’ er en gengivelse af akkadisk bāb ilī, ’gudernes port’, den samme forestilling, som i 

Gen 28,17: ”det er himlens port!”. Gen 28 fortæller altså også, indirekte, at axis mundi ikke er 

 
57 Den strukturelle myteanalyse er introduceret i Lundager Jensen 2015; analysen af Gen 28 og Babelstårnet 

indgår i Lundager Jensen 1986. 



© Forlaget Univers 

 

i Mesopotamien, men i Palæstina. Og eksemplet sandsynliggør ideen om, at fortællinger 

bliver til ved transformationer af andre fortællinger. 

Religionshistorie og religionstyper: Hvorfor går Jakob ikke op ad stigen?  

Spørgsmålet her stilles sjældent. For en typisk kristen brug af fortællingen (jf. ovenfor) skulle 

det ellers være et nærliggende spørgsmål, for her antages det, at stigen faktisk er beregnet på 

jordiske mennesker, selvom det måske først, eller normalt, er efter deres død. Muligheden for 

enkelte mennesker for at besøge himlen er allerede til stede i de jødiske såkaldt 

pseudepigrafiske skrifter fra den hellenistiske tid, fx 1 Enoksbog (således i 1 En 71, i 

Hammershaimb et al., 2001). Men der er intet spor efter denne mulighed i Gen 28 og så godt 

som ellers ikke i hele Det Gamle Testamente. Dette kan en religionshistorisk analyse 

forklare. 

Uanset hvornår Gen 28 er blevet nedskrevet, hører den åbenlyst til den arkaiske 

religionstype.58 Med arkaisk menes de religioner, som dannedes i de tidlige højkulturer i Den 

Nære Orient og andre steder på kloden, inklusive Mellem- og Sydamerika. På grundlag af de 

tidlige agerbrugskulturer udvikledes kulturer med koncentrationer af mennesker i byer og 

socialt stratificerede kongedømmer. Med dannelsen af en analogistisk ontologi sås verden 

som et enhedsligt kosmos, omgivet af et kaotisk ydre (i Det Gamle Testamente i form af 

uregerligt vand). De mange størrelser, som den kendte og den normalt usynlige virkelighed 

bestod af, udgjorde et omfattende, men velordnet system. Arkaiske religioner havde 

himmelske guddomme med navn og identitet og underordnede guddommelige væsener. 

Guderne havde skabt verden og menneskene og ville gerne hjælpe dem, hvis disse til 

gengæld opretholdt retfærdighed internt og dyrkede deres guder på hellige steder, med 

offergaver, lovsange og fester. Men en grundregel i arkaisk religion var at opretholde 

afstanden imellem guder og mennesker (’den ontiske forskel’). Jordiske templer og himlen 

var gudernes domæne, ikke menneskenes. Mennesker kunne ikke komme guderne for nær, da 

gudernes væsen var så kraftfuldt, at de ville slå et uforsigtigt menneske ihjel. Og arkaisk 

religion var en religion for normale livsforløb; det var ikke en vej til frelse eller forløsning ud 

af den normale menneskelige tilværelse. 

Jakob er beskrevet som en person med solid kompetence i arkaisk religion. Han 

forstår, at det er risikabelt at lægge sig til at sove, hvor Jahve og hans engle kan være til stede, 

og at det er umuligt for et menneske at klatre op ad stigen for at se ind i himlen. Han ved 

også, hvordan man markerer et sted som et helligt sted. Til gengæld forstår den arkaiske 

 
58 Om arkaisk religion og analogistisk ontologi, jf. Fibiger & Lundager Jensen (eds.), 2021, kap. 2. 
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guddom Jahve, at Jakobs forestillingsverden er arkaisk polyteisme. Derfor forklarer Jahve 

ikke, at han er en guddom (det fremgår formentlig af hans blotte fremtrædelse), men hvilken 

guddom han er, og derfor indleder han med en præsentation af sig selv: ”Jeg er Jahve”. 

Jakobs (og Jahves) religiøse kompetence går til gengæld ikke længere end til det arkaiske. 

Det ligger ikke inden for deres forestillingsverden at forestille sig, at et menneske kunne gå 

op ad stigen og se ind i himlen, endsige selv blive til en engel. 

 

Anbefalet metodisk litteratur 

Om eksegese og eksegetiske metoder:  

Artiklerne ”Eksegese” og ”Bibelforskning” i Hans J. Lundager Jensen og Geert Hallbäck 

(red.), Gads Bibel Leksikon, København: Gads Forlag, 1998 eller senere oplag, samt 

Bartholdy 2003. 

 Gads Bibel Leksikon er fra 1998, men på de fleste punkter fortsat den mest oplagte første 

indføring i alt, hvad der har med Bibelen at gøre, herunder også Bibelforskningens metoder. 

Collins, John J. 2016. ”Historical-Critical Methods”. Stephen B. Chapman & Marvin A. 

Sweeney (red.), The Cambridge Companion to the Hebrew Bible/Old Testament. Cambridge: 

Cambridge University Press: 129-146. 

 Aktuel redegørelse for forskningshistorien bag den historisk-kritiske tilgang til Bibelen, 

for de enkelte delmetoder og for nyere tids kritik af tilgangen samt et afsluttende forsvar for 

den fortsatte relevans. 

Om religionsfænomenologisk og religionshistorisk analyse:  

Fibiger, Marianne Qvortrup & Hans J. Lundager Jensen (red.). 2021. Andre verdener. 

Indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi. Afdeling for Religionsvidenskab, 

Aarhus Universitet, Univers. 

Nyeste indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi, med særlige kapitler om 

religiøst sprog og fortællinger, ritualer, rum, genstande og sociale roller. 

Jensen, Tim & Jørgen Podemann Sørensen (red.). 2010. ”Nyere religionsfænomenologi”. 

Armin W. Geertz & Tim Jensen (eds.), Religionsforskningens før og nu. II. Nyere tid. 

København: Gyldendal: 339-372. 

Redegørelse for nyere forskning i religionsfænomenologi med vægt på myter, ritualer og 

mystik fra 2010.  

Ringgren, Helmer. 1972. Religionens form och funktion. CWK Gleerup. 
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Ældre lærebog. Den teoretisk-metodiske del er delvis forældet, men stadig læseværdig 

med hensyn til de fænomenologiske kategorier.  

 

Om strukturalisme i myteforskning 

Lundager Jensen, Hans J. 2010. ”Strukturalisme”. Armin W. Geertz & Tim Jensen (red.), 

Religionsforskningens før og nu. II. Nyere tid. København: Gyldendal: 373-406.  

En præsentation af strukturel myteanalyse med inddragelse af to af de vigtigste forskere: 

Claude Lévi-Strauss og Georges Dumézil.  
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Hjertesutraen i hermeneutisk-performativt lys     

Jørn Borup 

 

Visdommens Fuldendelses Hjertesutra 

(Om) Ærbødig hilsen til Den Alvidende. 

Således har jeg hørt: På et tidspunkt opholdt Den Ophøjede sig i Rajgir på bjerget Gribbetinde 

sammen med en stor forsamling af tiggermunke og bodhisattva’er. På netop dette tidspunkt var 

Den Ophøjede hensunket i en dyb trance ved navn Dyb Realisering. Samtidig indså det 

mægtige væsen, den ædle bodhisattva Avalokiteśvara, følgende, mens han praktiserede inden 

for den dybe Visdoms Fuldendelse: Han iagttog de fem bestanddele og indså, at de var tomme 

for essens. 

Derpå spurgte den ærværdige Śāriputra ved Buddhaens kraft den ædle bodhisattva 

Avalokiteśvara om dette: ”Hvordan bør en søn af god familie undervises, når han ønsker at 

praktisere inden for den dybe Visdoms Fuldendelse?". Således adspurgt svarede det mægtige 

væsen, den ædle bodhisattva Avalokiteśvara, den ærværdige Śāriputra: ”O Śāriputra, enhver 

søn eller datter af god familie, som ønsker at praktisere inden for den dybe Visdoms 

Fuldendelse, bør indse følgende:  

Han har iagttaget de fem bestanddele og har indset, at de er tomme for essens. Form er 

tomhed, tomhed er form. Tomhed er ikke adskilt fra form, form er ikke adskilt fra tomhed. Det, 

som er form, er tomhed; det, som er tomhed, er form. Ligeledes er følelser, indtryk, mentale 

formationer og bevidsthed også tomhed. Således, O Śāriputra, er alle fænomener kendetegnede 

ved tomhed; de er hverken opståede eller uopståede, hverken snavsede eller rene, hverken 

mangelfulde eller fuldstændige. Så derfor, O Śāriputra, er der ingen form, ingen følelse, intet 

indtryk, ingen mentale formationer og ingen bevidsthed i tomheden. Der er heller intet øje, 

intet øre, ingen næse, ingen tunge, ingen krop, intet sind; ingen form, ingen lyd, ingen lugt, 

ingen smag, ingen berøring, ingen fænomener. Der er ingen øjekomponent og så videre, frem 

til og med ingen sindskomponent, ingen fænomenkomponent og ingen 

sindsbevidsthedskomponent. Der er ingen viden, ingen uvidenhed, ingen udslettelse af 

uvidenhed og så videre, frem til og med ingen alderdom og død og ingen udslettelse af 

alderdom og død. Lidelsen, dens ophav, dens ophør og vejen dertil eksisterer ikke; der er ingen 

erkendelse, ingen opnåelse og ingen ikke-opnåelse. Derfor, O Śāriputra, grundet sin ikke-

opnåelse tager han sin tilflugt til bodhisattva’ernes Visdoms Fuldendelse og opholder sig her 

med sløret sind. Idet sindets slør ikke eksisterer, er han uden frygt og har overskredet 

vrangforestillingerne; hans nirvāṇa står fast. Alle buddhaer opholdende sig i de tre tider 
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tilslutter sig Visdommens Fuldendelse og vågner op til den uovertrufne fuldstændige 

oplysning. Derfor bør Visdommens Fuldendelses store mantra, det uovertrufne mantra, det 

uforlignelige mantra, som dulmer al lidelse, erkendes som sandt, eftersom det ikke er illusorisk 

– det mantra, som siges i Visdommens Fuldendelse. Det lyder som følger:  

[OṂ] GATE GATE PĀRAGATE PĀRASAṂGATE BODHI SVĀHĀ  

Således, O Śāriputra, bør en bodhisattva undervise i den dybe Visdoms Fuldendelses praksis.” 

Derpå, da Den Ophøjede var kommet ud af sin dybe trance, lovpriste han den ædle 

bodhisattva Avalokiteśvara: ”Storartet, storartet, du søn af god familie! Just så, du søn af god 

familie! Således bør man praktisere inden for den dybe Visdoms Fuldendelse, ganske som du 

har anvist det; tathāgata’erne og arhat’erne fryder sig derover.” 

Dette sagde Den Ophøjede. Både den ærværdige Śāriputra, den ædle bodhisattva 

Avalokiteśvara, hele forsamlingen og verden med dens guder, mennesker, halvguder og 

himmelske musikanter frydede sig over Den Ophøjedes tale. 

 

Således slutter Visdommens Fuldendelses Hjertesūtra. 

 

(Wernicke-Olesen 2014, 109-115). 

 

Introduktion  

Hjertesutraen er den mest kendte og udbredte buddhistiske tekst i Østasien. Den er en kilde til 

viden om tidlig mahayana-buddhisme i Indien og især til den svært tilgængelige filosofiske 

madhyamaka-lære. Teksten er skrevet på sanskrit, muligvis nedfældet i det første århundrede 

i det nordlige Indien. Den er siden oversat mange gange og findes i forskellige udgaver på en 

række asiatiske sprog, herunder tibetansk, kinesisk, koreansk og japansk. Nogle forskere 

foreslår, at den faktisk oprindeligt var skrevet på kinesisk, hvor den først i det 5.-6. 

århundrede fik sin endelige form, før den blev ’sendt tilbage’ til Indien (Nattier 1992).  
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Sanskrit-version af Hjertesutraen (fra Bibliothèque nationale de France, kilde: Wikipedia). 

 

 

 

 

Japansk version af Hjertesutraen med japanske furigana-skrifttegn indsat til højre for de 

kinesiske tegn som hjælp til udtale (Wikidata). 

 

Sanskrit-titlen er Prajñā-pāramitā-hṛdaya-sūtra, ’Visdommens fuldendelses 

hjertesūtra’, eller bare Hṛdayasūtra, ’Hjertesutra’. Sutra betyder ’tråd’ og refererer til det 

genealogiske og symbolske bånd, der er mellem Buddha, tekst og tilhører, og ’hjerte’ peger 

på dens centrale status. Prajñā-pāramitā er en gruppe af tekster, der som ’visdomslitteratur’ 

blandt mahayana-buddhister blev anset for at være specielt indsigtsfulde, og som skal have 

været gemt af transcendente væsener, indtil tiden var moden til at blive manifesteret. 
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Hjertesutraen findes i forskellige udgaver og længder. Den indeholder et svært tilgængeligt 

semantisk univers, der fordrer kendskab til buddhismens idehistorie. Samtidig er det en tekst, 

der har været brugt og stadig bruges i rituel praksis.  

Forståelsen af Hjertesutraen lægger derfor op til forskellige tilgange, afhængigt af fokus 

og interesseområde. I denne artikel vil jeg gerne vise, at netop indsigt i såvel tekstens interne 

logik og intertekstuelle referencer som i dens praksiskontekst er nødvendig for at få en 

forståelse af dens generelle status og værdi i religionshistorien og i samtiden. Den 

grundlæggende religionshistoriske metodepluralisme med anvendelse af forskelligartede 

metodiske greb til at undersøge forskellige aspekter af samme tekst eller fænomen vil være en 

oplagt måde at gå til en sådan opgave. I praksis vil religionshistoriske analyser ofte benytte 

sig af flere forskellige greb, som metodisk kan supplere eller udfordre hinanden til en bredere 

forståelse. Omvendt kan man også fokusere på én bestemt metode, som så følges systematisk, 

med inddragelse af forskningshistoriens altid kontinuerlige udvikling af også metodiske 

indsigter.59 Denne artikel vil tage udgangspunkt i en ’gammel traver’, nemlig 

hermeneutikken. Denne fortolkningsdisciplin med både teoretisk og metodisk relevans 

rummer samtidig en mulighed for også at strække sig ud over tekstens eget semantiske 

univers til dens brugskontekst. Hermeneutikken er særlig, fordi den er målrettet netop mod 

analyse og forståelse af teksters meninger, status og værditilskrivninger i forskellige 

praksiskontekster, ligesom den kan kombineres med andre metodiske greb. Hjertesutraen er 

et fortræffeligt eksempel til at tænke i en sådan dynamik mellem tekst- og praksisunivers. 

Samtidig muliggør en sådan læsning også en cirkelbevægelse mellem historisk tid og nutid, 

og den lægger op til naturlig brug af religionsfænomenologiske og bredere komparative 

vinkler. Det er dog særligt de hermeneutiske og intertekstuelle greb, der står i centrum i dette 

kapitel. Det er metodiske greb, der kan være relevante for religionshistoriske analyser, uanset 

hvilken type materiale eller hvilken kontekst det drejer sig om. 

 

Hermeneutik  

Hermeneutik opstod som en disciplin, der sigtede på forståelse af tekster, men anvendes i dag 

bredt på mange slags empirisk materiale. Begrebet kommer oprindelig fra græsk, 

hermeneuein, der betyder at fortolke eller oversætte. Det er altså en metode, der er skabt til at 

åbne en tekst for at nå frem til, hvad den måtte have af betydningsindhold. Samtidig vil en 

 
59 Som eksempler kan nævnes begrebshistorie (se Rudbøg i denne bog), systemteoretisk analyse, narratologi (se 

Laura Feldt i denne bog) eller metaforteori. 
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fortolkende undersøgelse kunne stille spørgsmål til, hvad forfatteren eller forfatterne måtte 

have haft af intentioner med teksten, og hvordan man kan forestille sig teksten forstået og 

brugt i forskellige kontekster. Som sådan er det også en disciplin, der lægger op til bredere 

problemstillinger, og hermeneutik er ud over en tilgang til at forstå tekster også en filosofisk 

og teoretisk disciplin, der handler om, hvad forståelse og fortolkning overhovedet er. Den 

filosofiske hermeneutik, som vi kender den med filosoffer som Friedrich Schleiermacher, 

Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger, Paul Ricoeur og ikke mindst Hans-Georg Gadamer, ser 

da også hermeneutikkens sigte som undersøgelse af menneskets fortolkende tilgang til 

verden. Dermed er hermeneutik central for al humanistisk forskning, hvor et givet materiale 

skal analyseres. En ’tekst’ kan derfor ud over nedfældet skrift også være objekter, kunst, 

drama eller non-verbal kommunikation. I den forstand er det helt relevant at se al form for 

religion (og kultur) som betydningsdannende semantiske universer eller betydningssystemer, 

der kan hermeneutisk afkodes – eller i hvert fald gøres til genstand for fortolkningsforsøg. 

I en vis forstand kan man sige, at hermeneutik også er grundlæggende for enhver 

religionsvidenskabelig tekstanalyse, hvor også historisk-kritiske metoder, filologiske metoder 

og indholdsanalyser er integreret.60 På samme måde vil også en strukturalistisk analyse 

basere sig på hermeneutiske greb, ligesom den socialhistoriske metode61 og nyere 

ritualteoretiske og performativitets-orienterede analyser62 nødvendigvis må betjene sig af 

hermeneutikken i en eller anden forstand, da ”forståelse, fortolkning og anvendelse [er] én 

sammenhængende proces” (Albinus 2012, 207). Med en hermeneutisk åbning af en tekst 

søger vi adgang til ikke bare tekstens mulige betydning, men også den religion og de 

omkringliggende socialhistoriske rammer, som omgiver teksten. For overhovedet at forsøge 

at tilgå sådanne analyser kan man have et ideal om at være fuldstændig fordringsfri som en 

’tom tavle’. Men, siger hermeneutikerne, en sådan tilgang er ikke mulig, da vi som 

mennesker altid vil have forudgående horisonter, hvorudfra vi forsøger overhovedet at forstå. 

Vi er ’altid allerede’, som Heidegger udtrykte det, indfældet i en forståelseshorisont, som vi 

imidlertid kan bygge videre på. Vi kan som fortolkere forsøge at indlejre os bevidst i den 

’hermeneutiske cirkel’. Trods navnet er denne faktisk ikke rigtig en cirkel, men en 

opadgående spiral, der integrerer tidligere forforståelse med nye indsigter i en principielt 

uendelig og akkumulerende forståelsesproces. Det kan ske, når vi bevæger os frem og tilbage 

mellem tekstens dele og dens helhed og mellem teksten og andre tekster, mellem tekst og 

 
60 Se også Lundager Jensens kapitel i denne antologi. 
61 Se Marianne Q. Fibiger i denne antologi. 
62 Se Simon Nygaard i denne antologi. 
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kontekst. Gadamer lagde ligefrem op til, at vi kan have et ideal om, at vores historisk 

betingede forståelseshorisont smelter sammen med andre betydningsuniverser i en 

’sandhedshændelse’ og ’horisontsammensmeltning’ mellem læserens og tekstens 

horisonter.63 At forstå ’sammen med’ teksten er en humanistisk tilgang, der også kan 

appliceres bredere på kulturforståelse. For selvom vi som individer og grupper er indbyrdes 

forskellige – med forskellige former for rationalitet og verdensforståelse – må vi også som 

tekst- og kulturforskere insistere på, at forståelse og fortolkning mellem mennesker og 

kulturer trods alt potentielt er mulig. Antropologen Clifford Geertz forstod således 

feltarbejdet som en måde, hvorpå man hermeneutisk kan forstå sammenhænge mellem lokale 

kulturer og globale strukturer, ligesom Armin W. Geertz med begrebet ’etnohermeneutik’ 

lagde op til en mulig forståelsesbro mellem de religiøses egne og religionsforskerens 

fortolkningsuniverser (Geertz 2007). Paul Ricoeur gjorde i tillæg hertil opmærksom på den 

væsentlige kritiske opmærksomhed, man også skal have med i sin analyse. For hvem er det, 

der giver udtryk for hvilke ideer? Hvilke interesser fremmer teksten? Hvem begunstiges 

heraf? Skal vi nødvendigvis tage tekstens udsagn ’på ordet’? Er der noget, teksten skjuler 

eller strategisk vil forføre os til at tro? ’Mistankens hermeneutik’ er derfor et tillæg, det også 

er nødvendigt at læse med i dialogen med tekster og religioner. For selvom det er en 

forudsætning, at vi forsøger at sætte os ind i religionernes verdensbillede via deres tekster og 

andet materiale, så skal vi ikke kun lytte til de meningsuniverser, de præsenterer; vi skal også 

være kritiske.64 De er netop religiøse repræsentationer med andre traditionsbundne 

dagsordener end religionsvidenskabelige.  

Videnskabelig forståelse af religiøse tekster er udviklet og forfinet igennem en historisk 

akkumuleret teori- og metodeudvikling. Men fortolkning af helligtekster finder vi naturligvis 

også hos religionerne selv. Det har altid været relevant at spørge ind til, hvordan de mange 

tekster skulle forstås, især naturligvis hos de lærde, der faktisk havde adgang til sproget, 

teksterne og formidlingen heraf. Det gælder især universalistiske verdensreligioner som 

buddhisme, kristendom og islam med fokus på teksterne som centrale betydningsbærere. Når 

tekster vandrer og bruges i forskellige kontekster, skal de oversættes sprogligt og kulturelt, og 

tekstlærde har skullet finde mønstre og strategier for forståelse, strukturering og formidling 

heraf. Mest kendt er naturligvis den kristne eksegese, hvor det gjaldt om via teksten at finde 

frem til Bibelens ’ånd’; ”fortolkningskunstens primære opgave var at sikre det guddommelige 

 
63 Gadamer er et hovednavn inden for den filosofiske hermeneutik. Gode danske introduktioner til hans 

religionsvidenskabelige relevans er Riis 2006 og Albinus 2012. 
64 Se også Catharina Raudvere og Erik S. Fiedler om autoritet i denne antologi. 
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sædekorns rette forplantning” (Albinus 2012, 191). Gavin Flood kalder dette ’teologisk 

hermeneutik’, som er ”the interpretation of religious texts regarded as sacred, born out of 

theological inquiry” (Flood 2016, 151). Men også inden for buddhismen har hermeneutisk 

fortolkning sin egen lange tradition (Lopez 1988). Efter Siddhartha Gautama Buddhas død 

skulle koncilier og senere sekteriske forgreninger enes om mulige fortolkninger af læren. 

Baseret på eksegetiske tekstanalyser og filosofiske diskussioner blev læren udlagt og 

kanoniseret til eftertiden. Inden for mahayana-buddhismen udviklede den hermeneutiske 

kunst sig ydermere, ikke mindst baseret på læren om upaya (’virksomme midler’): det 

pædagogiske princip, at alle buddhistiske udlægninger skal ses i forhold til tilhørerens grad af 

spirituel ’modning’. I Kina blev under Tientai-skolen udviklet et system til hierarkisk 

graduering af forskellige typer tekster, og flere skoler i både Tibet, Kina og Japan skelnede 

mellem eksoteriske og esoteriske forståelser af de mange tekster. Nogle blev anset som ’døde 

tekster’, der analytisk kan forstås, andre blev udlagt som ’levende tekster’, der skal erfares. 

Hjertesutraen er central også i denne forstand som en vigtig tekst, der både har været 

underlagt hermeneutisk tekstanalyse og italesat som praksisrelevant religiøs tekst. 

 

Hermeneutik i praksis 

Hermeneutik dækker over en meget stor tradition af både filosofisk og metodisk relevans, 

også for religionsvidenskaben. Her vil dele af den blive anvendt specifikt som metode til 

åbning af Hjertesutraen med inspiration fra to religionshistorikere, Ingvild Gilhus og Bernard 

Faure, hvis perspektiver fint supplerer hinanden. 

Ingvild Gilhus har beskæftiget sig indgående med mange aspekter af religionshistorien, 

herunder også metodiske spørgsmål omkring mulige forståelser af klassiske helligtekster. I en 

religionsvidenskabelig metodebog (Gilhus 2011) giver hun klare opskrifter på, hvordan man 

konkret kan tilgå en religiøs tekst fra et religionshistorisk perspektiv, som er forpligtet på at 

forsøge at forstå teksten i dens historiske og samfundsmæssige kontekst. Læs teksten 

grundigt, opfordrer hun til, gerne langsomt og flere gange! Hvordan ser de enkelte tekstdele 

ud, og hvordan forholder de sig til helheden? Er det en tekst, der synes at appellere til en 

bestemt tekstgenre, hvordan kan man tænke sig den forstået og brugt? Får man fornemmelse 

af en spiralformende forståelse alene ved at læse teksten, måske endda højt? Sæt dig ind i 

konteksten! Giver teksten associationer til andre tekster, er der intertekstuelle referencer, der 

tyder på en bredere teksthorisont? Det vil naturligvis være helt oplagt først at sætte sig ind i, 

hvilken religiøs tradition teksten tilhører, og hvilken kulturel og social kontekst den er 
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udformet i. Er der referencer til ideer og begreber, vi kender fra andre tekster? Giver 

pendulering mellem tekstdele, teksten som helhed og andre tekster nye indsigter?65 

Et væsentligt aspekt ved al religionsvidenskab er sammenligning, og på (britisk) 

engelsk bliver faget da også ofte benævnt ’comparative religion’. ’Kender man kun én 

religion, kender man ingen’, var Max Müllers credo, for en sand forståelse af religion fordrer 

et sammenligningsgrundlag for netop at forstå enkeltaspekter i deres forskellighed. Kulturel 

sammenligning er derfor en åbning til også at forstå teksten både i dens regionale og bredere 

transregionale kontekst. Måske er teksten del af en lokal kultur, måske som respons på andre 

konkurrerende tekstudlægninger eller religiøse traditioner? Religionsfænomenologisk vil der 

være inspiration til at læse tekstens elementer i forbindelse med anvendelige begreber, som 

religionshistorien har udformet ved netop at anskue forskelligartede religiøse tekster fra 

forskellige religiøse kontekster. Ud over den konkrete kulturelle (og ’genealogisk’ 

relaterbare) sammenlignelighed er der da også god grund til hermeneutisk at inddrage i 

tekstlæsningen (’analytisk’ relaterbare) sammenligninger på tværs af kulturer og religioner. 

Teksten har en oprindelse og er indlejret i en konkret historisk kontekst. Men tekster vandrer 

også i tid og rum. Nogle dør ud, andre overlever, og betydningsuniverset transformerer sig. 

Teksten får sit eget liv sammen med læserne og brugerne i en dynamisk virkningshistorie. 

Vær derfor, påpeger Gilhus, opmærksom på, at tekstens mening altid er under forandring, og 

fortolkningen og brugen heraf ligeså. Dernæst er det væsentligt også at være opmærksom på, 

hvem og hvad teksterne repræsenterer og siger noget om. Hvis interesser er promoveret i 

teksten? Er det elitens, præsternes, profetens, modstandernes, majoritetens, en bestemt 

fraktions? Hvis vi aktiverer ’mistankens hermeneutik’, hvem drager da fordel af teksten? En 

hermeneutisk læsning vil lægge op til en form for (ideelt) møde mellem to forskellige 

forståelseshorisonter, fx mellem en religionshistorisk tekst og den religionsvidenskabelige 

fortolker. Gadamer kaldte dette for en ’horisontsammensmeltning’. Samtidig vil der ofte være 

en form for (ganske vist meget bredspektret) forskningsteoretisk konsensus omkring 

fortolkninger af visse tekster. Men forskningen fornyer sig, og nye teoretiske indsigter vinder 

ind i en altid akkumulerende forskningstradition, der også kan afdække kulturelle, 

racemæssige eller kønsmæssige blinde punkter. Derfor er det helt legalt og faktisk også 

vigtigt hele tiden at stille nye spørgsmål til en tekst. Det kan man ved at være åben og 

reflekterende, men først når man har mestret de ovenstående tilgange med en nogenlunde 

 
65 Se også Schaffalitzky de Muckadells og Lundager Jensens kapitler i denne antologi. 
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ydmyg forventning om ikke at have gennemskuet teksten med uimodståelig objektivitet. ”Just 

as no final reading exists, there is no final verification and there are no transcendental norms” 

(Gilhus 2011, 279). Dette betyder dog slet ikke, at alle fortolkninger er lige gode, og at 

’anything goes’. Religionsvidenskab har religion som sit specifikke fokusområde. Men 

religionsvidenskab er netop en videnskab og ikke religion. Religionsvidenskaben deler 

teoretisk funderede perspektiver og metodiske tilgange med andre humanvidenskabelige 

traditioner, men analyserne er altid forpligtede på det empiriske materiale i dets historiske og 

sociale kontekst. Hermeneutik er en oplagt indgang til kritisk at forstå en teksts mulige 

betydning. At se på anvendelse er en anden tilgang, der komplementerer hermeneutikken, så 

man får en bredere religionsvidenskabelig forståelse af teksters og materielle genstandes 

betydning og funktion. Et sådant perspektiv sætter tekster i forhold til praksis og ritualer med 

den erkendelse, at religion er meget mere end blot tro, tænkning og kommunikation af 

betydningsindhold. Religion er også performance! Hermeneutik i praksis vil derfor også 

inkludere et performativt perspektiv. 

Bernard Faure er fransk religionshistoriker og klassisk polyhistor. Med sin kombination 

af sproglige kompetencer, dybtgående viden om buddhisme og bredspektret indsigt i 

humanistiske fortolkningsdiscipliner har han været toneangivende i sin forskning inden for 

østasiatisk mahayana-buddhisme. I sine refleksioner over analysestrategier til studiet af de 

svært tilgængelige tekster fra kinesisk og japansk chan-/zen-buddhisme integrerer han 

forskellige perspektiver, som supplerer hinanden (Faure 1993) og i øvrigt ligger i fin 

forlængelse af Gilhus’ ovenstående forståelse af religionsvidenskabelig hermeneutik. For 

hvad er det egentlig, de tilsyneladende skøre og paradoksale historier om 

grænseoverskridende chan-/zen-mestre betyder? Er de, ligesom den underfundige Hjertesutra, 

udtryk for oplyst sandhed, metode til meditationsteknik, gådefulde fortællinger?66 Faure gik 

bag om teksterne på en anden måde end den hidtidige forskning. Han fik forståelsen af især 

chan-/zen-buddhisme op i et helt andet gear, ikke mindst på grund af sine høje analytiske og 

metodiske abstraktionsniveauer. 

 Den ’historiske metode’ – meget bredt forstået – åbner generelt for en historisk-kritisk 

indplacering af tekstuniverset, der går ’bag om’ den religiøse fortælling. Herved udgør den et 

første spadestik til overhovedet at indplacere teksten som historisk betinget produkt. En sådan 

metode kan naturligvis forføre til en ’teleologisk vildfarelse’ (Faure 1993, 114), hvis man tror 

sig i stand til på nutidens præmisser med ’objektivistisk illusion’ at ’afklæde’ teksten en indre 

 
66 Om chan-/zen-buddhismens overskridende logik og retorik, se Borup 2019. 
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mening med skjulte sandheder og retningsbestemt fuldførelse, eller til en ’teologisk bias’ med 

tro på tekstens dogmatiske indhold som udtryk for (levende) religion. Mens en 

strukturalistisk metode kan bidrage til at konstruere strategier til fortolkning ’oppefra’ ved at 

se på fx teksten som en myte underlagt form- og genrebestemte strukturer, lærer 

hermeneutikken os at indgå i dialog med teksten og dens virkningshistorie. Idealet er at forstå 

sandhedspostulaterne ’indefra’ som udsagn i en historisk kontekst, men også at være 

’mistænksom’ over for dens mulige tilsløringer og forførelser. Det kan være nødvendigt at 

’dekonstruere’ den, for senere at genfortolke og ’rekonstruere’ teksten med fortolkerens 

forståelsesunivers. Hertil, påpeger Faure, er et performance-perspektiv et godt redskab. Ved 

at benytte sig af indsigter fra historisk, strukturalistisk og hermeneutisk metode tilsat teorier 

om tekstens performativitet får Faure således tilført de chan-buddhistiske paradoksale og 

meningsmæssigt svært forståelige tekster endnu en dimension, der kobler mening, betydning 

og effekt. En sådan performance-teoretisk dimension lægger vægt på, at sprog i sig selv har 

magt, at (rituelle) handlinger har konsekvens, og at teksten som retorisk virkemiddel også kan 

fortolkes i forhold til praksiskontekster og magtforholdsrelationer. Teksten har ’betydning’, 

men frem for at se på en iboende og fastlåst afkodelig mening kan man se på dens 

betydningsproduktion og ’brugsværdi’ i den rituelle performance som en ’talehandling’ med 

retorisk ’effikacitet’. Eller med andre ord: Det er også nødvendigt at se på, hvad tekster gør i 

en kontekst, hvordan de ’performer’. Den ’praksis-vending’, som religionsvidenskaben især 

siden 1990’erne har været inspireret af, har tillagt netop ritualer og handling væsentlig værdi. 

Religion er meget mere end intellektuel forholden sig til betydningsmæssige universer. 

Religiøse tekster skal ikke kun ses i forhold til forståelse og transmission af læresætninger. 

De er mindst lige så vigtige som genstande, der bruges rituelt, og de kan også påvirke deres 

brugere fx følelsesmæssigt og sansemæssigt.67 Set i det lys kan man også forstå tekster som 

del af den ’materielle vending’, der de sidste år også har vundet indpas i 

religionsvidenskaben.68 Et buddhistisk bedehjul, en stupa, et billede eller en sutra kan 

symbolisere mening, men også have kraft, værdi og magt, der appellerer lige så meget til 

følelser og fornemmelser som til intellektuel indsigt. Faure er tekstanalytiker, men har selv 

bidraget til at forstå tekster inden for praksis og materialitet, længe før de rigtig blev 

analytiske ’vendinger’. Ligesom han med disse supplerende perspektiver kunne åbne op for 

 
67 Om sanser og religion, se Feldt, om religion og performance, se Nygaard, Raudvere samt Schleicher i denne 

antologi. 
68 Jerryson 2016 er et godt opslagsværk til studier af buddhismen som en levende religion med fokus på også 

ritualer og materialitet. For en generel introduktion til den materielle vending inden for religionsvidenskab, se 

Borup 2021. 
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nye måder at anskue chan-tekster som del af et retorisk og ritualpraktisk univers, kan en 

sådan ’udvidet hermeneutik’ anvendes som inspiration til også at læse andre klassiske tekster 

og disses foranderlige virkningshistorier med nye indsigter, herunder Hjertesutraen. 

 

Analyse af Hjertesutraen   

Når man læser – højt, og flere gange – Hjertesutraen, fornemmer man straks, at det er en 

religiøs tekst med referencer til et buddhistisk univers, der kræver en vis forforståelse. En 

sådan kan man få ved at gribe til introducerende opslagstekster på nettet, og man kan 

efterfølgende gå videre med mere specialiserede detailanalyser.69 Man kan også bruge sin 

generelle religionsfænomenologiske redskabskasse til at tilgå teksten med almene 

religionsvidenskabelige spørgsmål; hvad synes teksten at omhandle, hvilke aktører gør og 

siger hvad i hvilke situationer?  

Teksten er indrammet af titlen i begyndelsen og afslutningen (Visdommens 

Fuldendelses Hjertesutra) og signalerer, at den i en afsluttet form prætenderer at være en 

specielt ophøjet type tekst. Som en ’hilsen’ eller hyldest tilegnes den derefter en omnipotent 

aktør (’Den Alvidende’), nemlig Śākyamuni Buddha, der også senere tituleres som Den 

Ophøjede, og som manifesterer sin status ved at hengive sig i dyb meditation. Situationen 

italesættes som en begivenhedsbeskrivelse (’således har jeg hørt’). Jeget kan identificeres 

som Ananda, der som Buddhas yndlingsdiscipel ofte i buddhistiske sutraer giver teksterne 

autoritet ved at referere til, at han faktisk har hørt den konkrete mundtlige dialog. Som 

tilhørere får vi også præsenteret en forsamling af tiggermunke, der på Gribbetinden er mødt 

op for at blive belært, en af dem endog navngivet som Śāriputra. Det er altså ikke et 

bønnemøde i det lokale tempel for almuen, men en iscenesat ramme specifikt for eliten, 

hvilket tekstens indhold da også understreger. Foruden munkene er der også bodhisattvaer. 

Bodhisattva var i den tidlige buddhisme begrebet for en person, der på grund af spirituelt 

udviklet kapacitet gennem utallige reinkarnationer var klar til selv at blive Buddha. I 

mahayana-buddhismen udvikler begrebet sig til at omfatte idealet for et menneske, der – i 

modsætning til tidligere idealer om egen frelse – bevidst lader sig genføde for at hjælpe alle 

levende væsener til den endelige oplysning. Samtidig bliver bodhisattva-skikkelsen også et 

ideal, der fremtræder i forskellige kosmiske formationer. Religionsfænomenologisk kan vi 

 
69 Wernicke-Olesens (2014, 109-115) ovenstående, fine oversættelse med fyldige filologiske og 

religionshistoriske noter er det bedste bud på en dansk tekst hertil. Edward Conze 1988 (1957) var i mange år en 

klassiker til en buddhologisk åbning af teksten, videreført af Donald S. Lopez, hvis bøger om Hjertesutraen 

(1988; 1996) er del af hans omfangsrige forskning i buddhismen generelt. Zacchetti 2015 giver et 

encyklopædisk vue over især den indologiske/buddhologiske forskning. 
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tale om såvel et antropologisk ideal som et kosmisk princip, der som en guddom i den 

mahayana-buddhistisk udvidede kosmologi både kan vejlede i et soteriologisk perspektiv og 

samtidig som en thaumaturg udføre mirakler. Avalokiteśvara er en sådan bodhisattva. Han er 

kendt som medfølelsens bodhisattva, der hjælper alle lidende levende væsener. Samtidig er 

han den personificerede visdom, der – som navnet ’Herren, som ser ned’ antyder – er mester i 

transcendent visdom. Dialogpartneren Śāriputra, der udspørger den vise bodhisattva, er i den 

tidlige theravada-buddhisme selv kendt som vis ekspert i den filosofiske abhidhamma-

lærdom. Selve talesituationen er altså, at Buddha i dyb meditation overlader den retoriske 

gestus til visdommens bodhisattva, der via dialogform belærer ’elitebuddhister’ (munke og 

’enhver søn eller datter af god familie’), repræsenteret ved den navngivne Śāriputra. Vi får 

altså nogle indikationer på, hvis interesser der er promoveret i teksten. 

Teksten afsluttes med en lovprisning af Avalokiteśvara, og med en inddragelse af hele 

det mytologiske kosmos (guder, mennesker, halvguder og himmelske musikanter samt 

tathāgata’er og arhat’er70) til hyldest heraf. Allerede ved at se på tekstens ’ramme’ kan man 

derfor få en god fornemmelse for dens sigte; det indskriver sig i en mahayana-buddhistisk 

tradition, der prætenderer at udbygge eller ligefrem adskille sig kvalitativt fra den tidligere 

theravada-buddhisme.71  

Selve Avalokiteśvaras belæring, der står centralt midt i teksten, udvider og supplerer 

dette tema ved at åbne op for væsentlige dele af den tidlige buddhistisk lære, dharma. 

’Tomhed er form, form er tomhed’ etc. giver i sig selv ikke meget mening uden en vis 

intertekstuel reference. Hele det centrale tekststykke skal nemlig ses i forhold til den tidligste 

lære, som udtrykt i ’Benaresprædikenen’ (Dhammacakkappavattana Sutta), hvor Śākyamuni 

Buddha ’sætter lærens hjul i gang’. Vi har altså en refereret religiøs kontekst, som 

forskningen er enig i også historisk og geografisk kan placeres nogenlunde, nemlig i 

århundrederne før vores tidsregning i de nordøstlige egne af det nuværende Indien.72  

 
70 Tathāgata (’således kommet, således gået’) var i den tidlige buddhisme et udtryk for Buddha, men refererer i 

mahayana-buddhismen også til kosmiske buddhaer. Arhat (’ærværdig’) er idealet i den tidlige buddhisme for en 

oplyst, buddhistisk munk, der efter nirvana ikke bliver genfødt. Som sådan anses han i mahayana-buddhismen 

ikke for at være så ophøjet som bodhisattvaen, der netop lader sig genføde til gavn for alle levende væsener. 
71 Begrebet ’Theravada’ betyder ’de ældstes skole’ og er en selvbetegnelse for en af de gamle, før-mahayana-

buddhistiske skoler eller monastiske fællesskaber (nikaya), hvoraf theravada-retningen er den eneste 

eksisterende. Ligesom ’Hinayana’ (Det Lille Fartøj) er et begreb anvendt (nedladende) blandt mahayana-

buddhister, er Theravada også et internt, emic begreb, og nogle foretrækker i stedet bare at anvende ’tidlig 

buddhisme’ som fællesbetegnelse for de tidlige skolers ’nikaya-buddhisme’. Da Theravada generelt er udbredt 

som betegnelse herfor, benyttes betegnelsen også i denne artikel. 
72 Hvorvidt Gautama Buddha overhovedet har eksisteret som historisk person – ’den historiske Buddha’ – 

tvivler de færreste forskere på i dag. Man ved dog meget lidt om ham, men sandsynligvis har han levet omkring 

480-400 f.v.t. Der findes i buddhismen flere buddhaer, og i den østlige mahayana-buddhisme benævnes ’den 

historiske Buddha’ oftest Śākyamuni, ’vismand fra Śākya[slægten]’. 
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I denne senere tekst, som altså lægger sig i forlængelse af ’den historiske Buddha’ og 

den tidlige lære, gennemgås de væsentlige principper omkring buddhistisk livs- og 

verdensforståelse ved udfoldelse af De Fire Sandheder og Den Ottefoldige Vej. Her – og 

senere systematiseret i abhidhamma-litteraturen – belæres om lidelsens fundament og 

udfrielse derfra ved erkendelse af altings sammensatte natur i interrelaterede ’bestanddele’ 

(skandha’er) uden egenværen (anatta). Hjertesutraen ser ud til på den ene side at kvalificere 

læren ved at uddybe og forstærke postulatet om, at intet eksisterer i sig selv; alt er tomhed og 

ikke bare momentant omskifteligt og forgængeligt. På den anden side lægger den op til helt at 

dekonstruere læren ved at benægte den; både bestanddele, sanser, sanseobjekter, De Fire 

Sandheder og Den Ottefoldige Vej er karakteriseret ved tomhed og eksisterer altså ikke i sig 

selv.  

Teksten er altså både en kvalitativ udbygning af og et opgør med tidligere buddhistisk 

lære, der fra et mahayana-buddhistisk synspunkt kun skulle ses som en midlertidig og relativt 

pædagogisk konstrueret udgave af en nu mere fuldkommen lære, erfaret via den fuldendte 

visdom, som Avalokiteśvara (og den mediterende Buddha) repræsenterer. Som sådan kan den 

ses som del af en filosofisk diskurs, hvis kontekst er tænksomme klostermunkes teoretiske 

overvejelser i den religiøse traditions udvikling. Samtidig er den udtryk for et sekterisk brud, 

der er med til at gentænke og markedsføre en ny tradition, der ser sig selv som ’den anden 

drejning af læren’ inden for den nye type buddhisme, nemlig mahayana-buddhismen. 

Visdomslitteraturen (og herunder Hjertesutraen) er del af den middelvej (madhyamaka), som 

filosofmunken Nagarjuna (ca. 150-250) ofte associeres med. Denne kaldes også for 

’tomhedsvejen’ (śūnyatāvāda), da den siger, at alt er tomt for egenværen. Det er en middelvej 

mellem nihilisme (intet eksisterer) og essentialisme (eksistens som statisk væren). Samtidig 

indtager den en position, der i modsætning til den ’relative’ erkendelse postulerer at kunne 

udsige noget om virkeligheden fra et ’absolut’ og mere transcendent visdomsniveau 

komprimeret i sætningen ”gået, gået, gået til den anden bred, gået helt over til den anden 

bred! Oplysning!”. 

Vi kan ikke sige noget om, hvem der har forfattet teksten. Men vi kan godtgøre ud fra 

analysen, at den sociale og institutionelle kontekst73 må være eliten i den buddhistiske 

klosterorden (sangha), der i århundrederne efter vor tidsregning havde konsolideret sig i store 

dele af Indien. Teksten har et filosofisk niveau, omhandlende både elementer af ontologi, 

epistemologi, antropologi og soteriologi. Læser man teksten for dens filosofiske 

 
73 Se også Fibigers kapitel i denne antologi. 
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indholdsværdi, får man god mulighed for at opleve en intellektuel ’sandhedshændelse’. 

Buddhismen er i høj grad en religion med et niveau af analytisk refleksion hos den 

intellektuelle klosterelite, der i dag vil kaldes religionskritik. Udelukkende fokus på dens 

filosofiske og semantiske niveau kan dog også resultere i en hermeneutisk ’overkill’. Det er, 

som om en komprimeret tekst som denne har en del ’overskud af betydning’, som kan 

anskues fra andre vinkler. Med en ’mistankens hermeneutik’ og med tanke på dens retoriske 

relevans kan vi også fokusere på det retoriske sigte (mahayanas overlegenhed), som også er 

del af den bredere religiøse kontekst. Men det er oplagt også at undersøge teksten i dens 

praksiskontekst. 

Ikke mindst mantraet ”gået, gået, gået til den anden bred, gået helt over til den anden 

bred. Oplysning!” har været omdrejningspunkt for diskussion, også inden for den 

buddhistiske kommentarlitteratur. Hvad betyder det? Det bryder stilistisk med resten af 

teksten; er det tilskrevet senere? Giver det mening at dechifrere tekstens betydning? 

Associerer man til andet end semiotisk indhold ved at recitere det? Et mantra er i hinduisme 

og buddhisme et ord eller en sætning, der er tilskrevet en bestemt kraft, hvis betydning 

primært skal ses i dets rituelle anvendelse. Et mantra kan mediteres på, og især inden for den 

tibetanske buddhisme er det (også) et instrumentelt middel til at identificere sig med den 

guddom, der er knyttet til det. Meditation på Hjertesutraens mantra er inden for denne retning 

da også en måde rituelt at identificere sig med Avalokiteśvara, personliggørelsen af 

visdommen. Man kan sige, at den abstrakte tomhedsfilosofi i rituel sammenhæng får en 

konkret praksisdimension. I tibetansk buddhisme (og ’diamantfartøjet’, vajrayana) er teksten 

da også klassificeret som tantra, en esoterisk form for buddhisme, der med rituelle midler 

lægger op til en mere direkte vej til den absolutte erkendelse og sammensmeltning med 

gudernes verden. I den forstand er sandheden ikke bare åbenbaret, men produceret i den 

rituelle praksiskontekst. Teksten skal ikke (bare) intellektuelt forstås, men performes, 

meditativt erfares og rituelt praktiseres.  

Recitation af mantraet er dog også en rituel praksis uden for elitens meditationsunivers. 

Kigger vi på den senere dynamiske brugs- og receptionshistorie – for vi husker på, at 

hermeneutikken fremhæver, at tekstens betydning altid er ’in flux’ – kan vi da også se på 

andre anvendelsesmuligheder. Når Dalai Lama udlægger Hjertesutraen i globalt 

transmitterede online præsentationer, er rituel hyldest, bøn og recitation en lige så væsentlig 

del af tekstbrugen. Inden for den japanske esoteriske buddhisme har munken og 

grundlæggeren af Shingon-skolen, Kūkai (Kōbō Daishi, 774-835), brugt Hjertesutraen som 

magisk tekst til erkendelse af universets mysterier. Ifølge ham var denne tekst både eksoterisk 
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tilgængelig for de analytisk bevidste og rummede en ekstra indholdsdimension for de 

esoterisk orienterede. I sin eksegetiske analyse af Hjertesutraen fandt han derfor alle former 

for buddhisme repræsenteret, ligesom den absolutte erkendelse af visdom for ham var 

komprimeret heri. Søger man vejledning hos en mester til den dybereliggende esoteriske 

lære, vil man, ifølge Kūkai, i meditationen herpå erkende, at hvert bogstav indeholder tusind 

sandheder (Dreitlein 2011, 38). I japanske zen-klostre reciteres Hjertesutraen højt til særlige 

begivenheder ved, at man kontinuerligt bladrer hurtigt igennem den i et performativt ritual, 

ligesom også lægfolk, der ikke nødvendigvis har filologiske kompetencer til overhovedet at 

forstå indholdet af de sino-japanske transskriptioner, reciterer den i templer og på 

pilgrimsfærd. Mange japanere kan sutraen udenad og reciterer højstemt især stroferne ’form 

er ikke andet end tomhed…’ (’shiku soku ze ku …’) og mantraet (’gyate gyate, hara gyate 

…’). Sutraen er populær at kopiere med blæk og pensel som del af et ritual (shakyō), hvor 

fortjenesten herved er at sammenligne med den karmaopsparende fortjeneste, tibetanske 

buddhister forventer at få ved at dreje på bedehjul rundt om templer og stupaer i Himalaya. I 

hele Østasien – hvor Avalokiteśvara i øvrigt er en gudinde – bruges både mantraet og teksten 

som helhed som en magisk besværgelse, en trylleformel til afværgelse af ondt eller 

påkaldelse af godt.74 I det 17. århundrede begyndte man i Japan at producere Hjertesutraen 

som billeder, og i den senere populærkultur kan man finde den afbildet på tekopper, 

telefonkort, slips og endog på corona-beskyttende mundbind. Den er udkommet i flere 

manga-versioner, og munkes remixede Hjertesutra-musikvideoer er gået viralt, så den 

dybsindige filosofi også får udtryk via rytmiske vibrationer og indtages af sansende (og 

måske endda dansende) lyttere i nye former for performance. Også robotten Mindar har i det 

zen-buddhistiske tempel Kodaiji i Kyoto fået recitation af Hjertesutraen som del af sit 

performative repertoire.  

 

 
74 Buddhologen Edward Conze fortæller i sin analyse af Hjertesutraen og dens alternative anvendelser om en 

kollega, der reciterede den, når han i Gobiørkenen følte sig truet af ”all sorts of demon shapes and strange 

goblins” (Conze 1988, 125). Se også Raudvere i denne antologi om danske trylleformler. 
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Robotten Mindar reciterer Hjertesutraen i Kodaiji-templet i Kyoto (foto: Jørn Borup). 

 

Kigger man derfor på tekstens rituelle og materielle brugsværdi, åbner der sig altså 

andre lag af betydning og relevans for en religionsvidenskabelig analyse, der bevæger sig på 

tværs af tid, rum og fortolkningsmæssige felter. 

 

Konklusion  

Den korte Hjertesutra er en mahayana-buddistisk tekst med et komprimeret, filosofisk 

indhold og en religiøs praksistekst med rituel brugsrelevans og sekterisk 

markedsføringsværdi. Den bevæger sig i et flerdimensionelt betydnings- og 

anvendelsesunivers for eliten i klostrene som studie- og meditationsobjekt i både 

velsignelsesorienteret og soteriologisk, esoterisk og eksoterisk sammenhæng. For både 

munke og lægfolk fungerer den desuden som genstand for recitation og mirakelvirkende 

magisk instrument, ligesom populærkulturen i (Japan og) Østasien har taget den til sig. Som 

sådan er den et eksempel på en tekst, der kan analyseres i både et historisk og nutidigt 

perspektiv. Som religionshistorisk objekt er det helt oplagt at læse den med en klassisk 

hermeneutisk tilgang, hvor mening, intertekst, kontekst, virkningshistorie og performance er 

nogle af de vinkler, man kan åbne den op med som både ’døde og levende ord’. Tekstens 

’flydende’ og performative egenskab og brug kan enten ses som integreret i en sådan bred 

hermeneutik, eller man kan fokusere specifikt herpå som supplement hertil. Begge aspekter er 

dog væsentlige at integrere. Ligesom en læsning af den klassiske teksts mulige 

betydningsindhold er relevant for forståelse af nutidig praksisbrug, vil en analyse af nutidig 

praksis være et relevant prisme til også at forstå ’tilbage’ i dens historiske 

oprindelseskontekst og senere historiske brugskontekster.  

 Fortolkning af Hjertesutraen er i sig selv en historisk situeret, performativ praksis. 

Fortolkninger afspejler samtidens forskningstendenser, der i sig selv får betydning for videre 
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fortolkning og måske endda den religiøse forståelse og brug af teksten. Den tidlige vestlige 

buddhologi anskuede primært Hjertesutraen som en filosofisk tekst, i forlængelse af en 

buddhistisk filosofihistorie. Tomhedsfilosofien blev først nedgjort som nihilisme og senere 

hyldet for sit subtile tankeunivers, også sammenlignet med andre vestlige filosoffer. Den 

levende religion med ritualer og praksis blev – ligesom generelt inden for den tidlige 

religionshistorie – set ned på som ’katolsk’ religion, i modsætning til den angiveligt mere 

forfinede ’protestantiske’ tradition med ’teologiske’ tekststudier. Mantraet anså flere, 

herunder japanske D. T. Suzuki, som forstyrrende tilskrivning, og ikke i stil med den øvrige 

teksts subtile tanker. Den senere antropologisk inspirerede praksis-vending integrerede i 

højere grad også Hjertesutraen (og religiøse tekster i det hele taget) som del af et samlet 

religiøst praksis- og verdensbillede med plads også til esoteriske og ’folkereligiøse’ felter. 

Det vil være helt relevant ligeledes at sætte teksten ind i andre teoretiske og metodiske 

rammer, hvorudfra vi – som Gilhus lægger op til, at vi hele tiden skal – kan stille helt andre 

spørgsmål. Teksten bliver nemlig aldrig udtømt. Der vil altid være nye vinkler og nye lag i 

nye forståelses- og brugskontekster. Buddhologen Edward Conze (1904– 1979) var begejstret 

for Hjertesutraen. Ifølge ham var den ikke tiltænkt de dumme, emotionelle eller uvidende. Til 

gengæld, mente han, er alt, der er værd at vide indeholdt i sutraen. Som opfordring til 

kontinuerligt selvstudium og refleksion slutter han analysen af teksten af med opfordringen: 

”Readers can work out the further details for themselves” (Conze 1988, 129). 

 

Litteratur 

Albinus, Lars  

2012. Studium generale – en bog om væren og viden. Aarhus: Klim. 

 

Attwood, Jayarava  

2017. ”’Epithets of the Mantra’ in the Heart Sutra”. Journal of the Oxford Centre for 

Buddhist Studies 12: 26-57. http://jocbs.org/index.php/jocbs/article/view/155 

2021. ”Losing Ourselves in the Heart Sutra: A new reading of the ancient scripture surfaces a 

forgotten Buddhist practice”. Tricycle Magazine (Spring) https://tricycle.org/magazine/heart-

sutra-history/ 

 

Borup, Jørn  

2019. ”Galskab og hellighed: Overskridelsens logik og retorik i chan/zen-buddhismen”. 

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 69: 148-163. 

http://jocbs.org/index.php/jocbs/article/view/155
https://tricycle.org/magazine/heart-sutra-history/
https://tricycle.org/magazine/heart-sutra-history/


© Forlaget Univers 

 

2021. ”Materialitet”. Marianne Q. Fibiger og Hans Jørgen Lundager Jensen (red.), Andre 

Verdener. Indføring i religionshistorie og religionsfænomenologi. Højbjerg: Forlaget 

Univers: 190-211. 

 

Conze, Edward  

1988 (1957). Buddhist Wisdom Books, containing the Diamond Sutra and the Heart Sutra. 

London: Unwin Hyman.  

 

Dreitlein, Thomas Eijō  

2011. ”An Annotated Translation of Kūkai’s Secret Key to the Heart Sūtra”. Bulletin of the 

Research Institute of Esoteric Buddhist Culture 24: 1-48. 

 

Eubanks, Charlotte  

2013. ”Reading by heart: translated Buddhism and the pictorial Heart Sutras of Early Modern 

Japan”. International Journal of the Sociology of Language 220: 7-25. 

 

Faure, Bernard  

1993. Chan Insights and Oversigths. An Epistemological Critique of the Chan Tradition. 

Princeton: Princeton University Press. 

 

Flood, Gavin 

2016. ”Hermeneutics”. Michael Stausberg & Steven Engler (eds.), The Oxford Handbook of 

the Study of Religion. Oxford: Oxford University Press: 150-160.  

 

 

Geertz, Armin W.  

2007. ”Rekonstruktion af hopi-indianernes religion, kultur og mentalitet: Videnskab kontra 

litteratur”. Religionsvidenskabeligt Tidsskrift 50: 47-57. 

 

Jerryson, Michael (ed.) 

2016. The Oxford Handbook of Contemporary Buddhism. Oxford: Oxford University Press. 

 

Lopez, Donald S. (ed.) 

1988. Buddhist Hermeneutics. Honolulu: University of Hawai‘i Press. 



© Forlaget Univers 

 

1996. Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sūtra. Princeton: Princeton University 

Press. 

 

McRae, John 

1988. ”Ch’an Commentaries on the Heart Sutra: Preliminary Inferences on the Permutation 

of Chinese Buddhism”. The Journal of the International Association of Buddhist Studies 

11.2: 85-114. Online: https://journals.ub.uni-

heidelberg.de/index.php/jiabs/article/view/8741/2648 

 

Nattier, Jan  

1992. ”The Heart Sūtra: A Chinese Apocryphal Text?”. Journal of the International 

Association of Buddhist Studies 15, 2: 153-223. Online: http://archiv.ub.uni-

heidelberg.de/ojs/index.php/jiabs/article/view/8800/2707 

 

Pye, Michael 

1977. ”The Heart Sutra in Japanese Context”. Prajñāparamitā and Related Systems, Lewis 

Lancaster (ed.), Berkeley Buddhist Studies Series: 123-135. 

 

Riis, Anita Holm 

2006. Kulturmødets hermeneutik. En filosofisk analyse af kulturmødets forudsætninger. 

Højbjerg: Forlaget Univers. 

 

Shih, Heng-ching  

2001. A Comprehensive Commentary on the Heart Sūtra (Prajñāpāramitā-hṛdaya- sūtra). 

Berkeley: Numata Center for Buddhist Translation and Research.  

 

Wernicke-Olesen, Bjarne  

2014. Gudernes sprog. Klassisk sanskrit på dansk. Højbjerg: Forlaget Univers. 

 

Zacchetti, Stefano  
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Teosofi: en begrebshistorisk analyse 

Tim Rudbøg 

 

”According to lexicographers, the term theosophia is composed of two Greek words--

theos, ’god,’ and sophos, ’wise.’ So far, correct. But the explanations that follow are far from 

giving a clear idea of Theosophy. Webster defines it most originally as ’a supposed intercourse 

with God and superior spirits, and consequent attainment of superhuman knowledge, by 

physical processes, as by the theurgic operations of some ancient Platonists, or by the chemical 

processes of the German fire-philosophers.’ 

This, to say the least, is a poor and flippant explanation. To attribute such ideas to men like 

Ammonius Saccas, Plotinus, Iamblichus, Porphyry, Proclus--shows either intentional 

misrepresentation, or Mr. Webster’s ignorance of the philosophy and motives of the greatest 

geniuses of the later Alexandrian School.” (Blavatsky 1967 [1879], II 87). 

[…] 

”Theosophy is, then, the archaic Wisdom-Religion, the esoteric doctrine once known in every 

ancient country having claims to civilization. This ’Wisdom’ all the old writings show us as an 

emanation of the divine Principle; and the clear comprehension of it is typified in such names 

as the Indian Buddh, the Babylonian Nebo, the Thoth of Memphis, the Hermes of Greece; in 

the appellations, also, of some goddesses--Metis, Neitha, Athena, the Gnostic Sophia, and 

finally the Vedas, from the word ’to know.’ Under this designation, all the ancient philosophers 

of the East and West, the Hierophants of old Egypt, the Rishis of Aryavart, the Theodidaktoi 

of Greece, included all knowledge of things occult and essentially divine. The Mercavah of the 

Hebrew Rabbis, the secular and popular series, were thus designated as only the vehicle, the 

outward shell which contained the higher esoteric knowledge. The Magi of Zoroaster received 

instruction and were initiated in the caves and secret lodges of Bactria; the Egyptian and 

Grecian hierophants had their apporrheta, or secret discourses, during which the Mysta became 

an Epopta--a Seer.” (Blavatsky 1967 [1879], II 89-90). 

[…] 

”To fully define Theosophy, we must consider it under all its aspects. The interior world has 

not been hidden from all by impenetrable darkness. By that higher intuition acquired by 

Theosophia--or God-knowledge, which carried the mind from the world of form into that of 
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formless spirit, man has been sometimes enabled in every age and every country to perceive 

things in the interior or invisible world. Hence, the ’Samadhi,’ or Dyan Yog Samadhi, of the 

Hindu ascetics; the ’Daimonion-photi,’ or spiritual illumination of the Neo-Platonists; the 

’sidereal confabulation of soul,’ of the Rosicrucians or Fire-philosophers; and, even the ecstatic 

trance of mystics and of the modern mesmerists and spiritualists, are identical in nature, though 

various as to manifestation. The search after man’s diviner ’self,’ so often and so erroneously 

interpreted as individual communion with a personal God, was the object of every mystic, and 

belief in its possibility seems to have been coeval with the genesis of humanity, each people 

giving it another name.” (Blavatsky 1967 [1879], II 92). 

Indledning 

Dette kapitel har til hensigt at introducere begrebshistorie og at undersøge, hvordan man 

metodisk kan anvende begrebshistorie i forbindelse med studiet af religion. På denne baggrund 

består kapitlet primært af en begrebshistorisk analyse af begrebet ’teosofi’, som det 

forekommer i ovenstående citat skrevet af den russiskfødte Helena Petrovna Blavatsky (1831-

1891) (født von Hahn). Blavatsky bliver generelt betragtet som en markant person i forbindelse 

med fremkomsten af flere moderne spirituelle, religiøse og esoteriske traditioner. Hun er fx 

blevet sammenlignet med Martin Luther og kejser Konstantin med hensyn til omfanget af sin 

indflydelse på det moderne religiøse landskab (Hammer og Rothstein 2013, 1). Hun var 

medstifter af Theosophical Society (1875), skrev en række større værker såsom Isis Unveiled 

(1877) og The Secret Doctrine (1888) og er kendt for promovering af ideen om spiritualitet i 

modsætning til institutionel religion; forestillinger om en urgammel universel visdom; åndelig 

udvikling i forbindelse med sin popularisering af asiatiske begreber om reinkarnation og karma 

som alternative forklaringer på meningen med livet samt etableringen af et globalt fællesskab 

på kryds og tværs af race, religion, køn, sprog og klasse. 

Den tekst, vi har med at gøre i dette kapitel, er Blavatskys artikel ”What is 

Theosophy?”, som blev udgivet i oktober 1879 som en artikel i det nystiftede månedstidsskrift 

The Theosophist. Blavatsky var selv ansvarshavende redaktør for tidsskriftet og havde 

tydeligvis til hensigt at beskrive for læseren, hvad teosofi er. Selvom Theosophical Society 

blev stiftet fire år tidligere i efteråret 1875 i New York med en hensigt om at udforske fortidens 

og nutidens paranormale fænomener, var det først i omtalte artikel, at Blavatsky gav sig i kast 

med begrebets betydning. De 16 stiftende medlemmer diskuterede selvfølgelig, hvilket navn 

de skulle give deres nye forening, og valgte at kalde den Theosophical Society, men som 

selskabet udviklede sig og spørgsmål omkring, hvad begrebet teosofi betyder, blev diskuteret, 
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besluttede Blavatsky sig for at forsøge at definere begrebet. Dvs. at begrebet teosofi – på et 

betydningsplan – her for første gang blev uddybet i forbindelse med både Blavatskys eget 

arbejde og Theosophical Societys arbejde (se Rudbøg 2012: 74-135). 

Begrebshistorie  

Betegnelsen begrebshistorie (Begriffsgeschichte) blev først anvendt af den indflydelsesrige 

filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) som en betegnelse for filosofiske termers 

historie. Det var dog først med Reinhart Koselleck (1923-2006), Joachim Ritter (1903-1974), 

Otto Brunner (1898-1982) og Erich Rothacker (1888-1965), samt med etableringen af 

tidsskriftet Archiv für Begriffsgeschichte (1955) i efterkrigstidens Tyskland, at begrebshistorie 

blev udformet, så den kunne etableres som en egentlig metode (Koselleck 1967: 81-97). 

Koselleck anså begrebshistorie som værende en metodisk nøgle til at forstå, hvordan centrale 

intellektuelle forståelsesrammer, de såkaldte ’grundbegreber’, forandrer sig over tid. Hans 

omfattende redaktionelle projekt Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in Deutschland, som han sammen med Werner Conze og Otto 

Brunner redigerede i perioden 1972-1997, demonstrerer fx, hvordan centrale begreber som 

autoritet (Autorität), demokrati (Demokratie), udvikling (Entwicklung), ideologi (Ideologie), 

politik (Politik), system (System, Struktur), tradition (Tradition, Traditionalismus), folk (Volk, 

Nation, Nationalismus, Masse) og civilisation (Zivilisation, Kultur) har ændret betydning i 

samspil med samfundsmæssige forandringer i årene 1750-1840; en periode, der markerer 

overgangen til det moderne (Brunner, Conze, Koselleck 1972-1997,  Koselleck 2007, 13, 15). 

Som titlen antyder, har begrebshistorie været fokuseret på politiske og samfundsmæssige 

forandringer, hvor den i dag er interdisciplinært forankret og består af en bred vifte af 

forskellige traditioner og områder, hvilket kan ses af de mange artikler i tidsskriftet 

Contributions to the History of Concepts udgivet af Berghahn Journals siden 2005.  

Det er vigtigt at fremhæve, at selvom begrebshistorie har slægtskab med idehistorie, så 

er begrebshistorie, som metode, forskellig fra den velkendte idehistoriske tilgang, som Arthur 

O. Lovejoy (1873-1962) grundlagde. Lovejoy anså nemlig ideer som mere eller mindre faste 

byggeklodser (unit-ideas), som fra tid til anden indgår i nye sammensætninger. Her er det 

således idehistorikerens opgave, rent metodisk, at identificere de grundlæggende ideer, deres 

oprindelige betydninger og videre bevægelse igennem historien (Lovejoy 2009, 3-23). 

Begrebshistorie er derimod i højere grad optaget af begreber som forandrende størrelser, der er 

nært forbundne med specifikke historiske kontekster. Begrebshistorie er også mere sprogligt 

fokuseret og har derfor i kombination med den kontekstuelle dimension en stærk tilknytning 
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til hermeneutikken og Hans-Georg Gadamers (1900-2002) arbejde. Gadamer var i en periode 

selv redaktør på Archiv für Begriffsgeschichte, og i 1985 holdt Koselleck en tale, Historik und 

Hermeneutik, i anledning af Gadamers 85-års fødselsdag. På baggrund af Gadamer 

fremhævede Koselleck, at mening og forståelse er sprogligt medieret, og at historisk 

fortolkning antager dialogform (Koselleck 1967, 91), men selvom begrebshistorie anerkender, 

at mening er sprogligt medieret, er der ikke tale om en ekstrem konstruktivisme, hvor mening 

anses som værende et næsten autonomt sprogligt fænomen. Ud over det sproglige 

fortolkningsmæssige niveau lægger Cambridge-skolen inden for begrebshistorie og idehistorie 

vægt på, at det i princippet er brugen af begreberne, som vi kan studere, mere end det er selve 

begreberne. Fælles for dem er dog, som Quentin Skinner (1940-) har formuleret det, at ”[n]o 

[…] concepts can have definitions: they only have histories”, og at de derfor bør studeres 

historisk (Lévy og Tricoire 2007). 

Ord og begreb 

Ved at foretage et metodisk skel imellem ’ord’ og ’begreb’ kan vi forsøge at uddybe, hvad 

Skinners udtalelse egentlig indebærer. Et ord kan her siges at være den særlige sammensætning 

af sproglige tegn, som fx ses i ordet ’teosofi’. Men hvad betyder ordet ’teosofi’? Det er her, 

’begreb’ kommer ind i billedet. Et begreb kan til forskel fra et ord siges at være den mening, 

forståelse, erfaring, genstand eller oplevelse, der, af nogen, knyttes til ’ordet’. 

Vi har fx en fælles oplevelse af, hvordan det føles at høre den skærende lyd af kridt på 

en tavle, men vi har ikke på dansk et særligt ord for denne oplevelse. Sådan er der visse 

begreber, som vi ikke nødvendigvis har et ord for, og der er mange ord – for ikke at sige alle – 

som vi ikke har en entydig definition af. Nogle sprog har fx ord for ting, oplevelser eller 

tilstande, som andre ikke har, og forskellige sprog har forskellige tegnsammensætninger, altså 

ord, for mere eller mindre samme begreb. Hygge bliver ofte fremhævet som noget særligt 

dansk, og der er flere ord, som henviser til næsten det samme, såsom begejstret og henrykt. 

Dette skel imellem ord og begreb er dog heuristisk, altså metodisk, men det kan hjælpe os til 

at forstå, at sammenknytninger af de to – ord/tegn og begreb/mening – ikke er faste og statiske. 

Hvis vi fx historisk undersøger ordet ’skole’, så kommer det af det græske schole, som betyder 

fritid. Der er dog næppe mange skolebørn i dag, der anser skolegang som fritid, men i den 

oprindelige kontekst var skole fritid fra praktisk arbejde. Der er altså en meningsforskydning 

imellem ord og begreb. Imidlertid skal ’begreb’ i ’begrebshistorie’ ikke tolkes som en 

henvisning til ’begreb’ frem for ’ord’, da begrebshistorie dækker over dem begge. Den 

historiske del af ordet begrebshistorie lægger vægt på meningsforskydninger og lægger op til 
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en forståelse af, at helt centrale ord som demokrati, frihed og terror har en historie og i praksis 

ofte bruges som politiske våben, da den egentlige betydning (begreb) ikke er fast, men er åben 

for diskussion (Koselleck 1985, 108; Koselleck 2007, 33, 72, 106).  

I religionsvidenskaben 

Begrebshistorie er en af de tilgange, som mange, der arbejder med religion, kender og helt 

naturligt anvender. De fleste religionsvidenskabelige særundersøgelser indeholder således en 

indgående begrebsafklaring af de centrale termer, der anvendes af de religiøse personer eller 

tekster, der undersøges. På et mere generelt plan er der dog beklageligvis kun skrevet 

forholdsvist lidt om selve metoden og dens anvendelse i denne sammenhæng. Standard-

metodehåndbøger såsom The Routledge Handbook of Research Methods in the Study of 

Religion (2014), Theory and Method in the Study of Religion: Twenty Five Years On (2013) og 

The Oxford Handbook of the Study of Religion (2016), for blot at nævne tre ud af mange, 

indeholder overraskende nok ikke et kapitel om netop denne metode. Metoden er dog særligt 

kendt i religionsvidenskaben i forbindelse med de utallige debatter i årenes løb om 

religionsdefinitioner: hvad begrebet ’religion’ er, og hvordan det kan anvendes. I den 

forbindelse finder vi Brent Nongbris bog Before Religion: A History of a Modern Concept 

(2013). Begrebshistorie er vigtig i debatten om religionsdefinitioner, da ordet religion er et 

latinsk ord og derved ikke oprindeligt var at finde i fx Indien og andre steder i verden. Betyder 

det så, at der ikke var religion i Indien? Måske har der alligevel eksisteret et begreb i Indien for 

det, man i Europa har kaldt religion? Hvad nu, hvis europæere kalder visse traditioner i Indien 

for religion, er det så o.k., eller er det et problem? Er religion overhovedet et ord, der henviser 

til et alment fænomen – altså noget konkret, som det peger hen på? Der er en lang række 

metodiske og politiske problemer forbundet med den slags begrebsanvendelse af ordet religion, 

som ikke kan uddybes her, men det viser dog, at begrebshistorie og begrebsproblematikker er 

helt centrale områder for studiet af det, som vi kalder religion. 

Analyseredskaber 

Hensigten med enhver form for metodebrug er dels på faglig vis at lukke op for det udvalgte 

kildemateriale – altså at opnå forståelse og/eller forklaring – og dels at skabe gennemsigtighed 

i forhold til, hvordan analysen foretages, og hvordan resultaterne opnås. Dette kapitels 

indledende citat vil ved første øjekast formentlig være næsten uforståeligt for de fleste nye 

læsere, hvor teksten dog er forholdsvis karakteristisk for mere filosofisk orienterede religiøse, 

herunder nærmere bestemt esoteriske, tekster fra det 19. århundrede.  
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Inden vi går i gang med selve den begrebshistoriske analyse, er det værd konkret at 

klarlægge de analyseredskaber, der med gavn kan anvendes. Det første skridt i en 

begrebshistorisk analyse af et eller flere begreber i en tekst vil være at identificere følgende 

grundlæggende kildekritiske elementer: (1) Hvem er forfatteren, (2) hvilken type tekst har vi 

med at gøre, (3) hvornår og (4) hvorfor er denne tekst skrevet? Med andre ord, (a) hvem bruger 

begrebet (her teosofi), som den begrebshistoriske analyse koncentrerer sig om, og (b) hvorfor 

bruges dette begreb netop her? 

Punkt 1-3 tjener til en historisk, filologisk og biografisk kontekstualisering af ordet. 

Punkt 4 tjener til en tydeliggørelse af de mulige diskursive, retoriske og argumentative 

kontekster, ordet/begrebet indlejres i. 

De næste og primære skridt i den begrebshistoriske analyse vil være at opklare, hvordan 

begrebet bruges i teksten – dette er den egentlige begrebshistoriske analyse, og den kan siges 

at bestå af to dele: 

a. En begrebshistorisk kortlægning. Dette indbefatter en kortlægning af, hvordan ordet er 

blevet brugt igennem historien og i hvilke forskellige kontekster, hvilket også inkluderer 

forfatterens andre værker. Med andre ord, hvordan er ord og begreb blevet knyttet sammen? 

Her kan det ofte være en fordel at undersøge (a:1) ordhierarkier: altså hvilken status ordet har 

i forskellige kontekster; (a:2) modsætninger: altså hvad ord evt. direkte modstilles; (a:3) 

inklusion/eksklusion: altså hvad der inkluderes i ordet, og hvad der udelukkes. Uden en sådan 

historisk kortlægning vil det ikke være muligt at identificere meningsforskydninger eller at 

have noget at sammenligne med. Det vil fx ikke være muligt kritisk at etablere, om det, 

Blavatsky siger om teosofi i det indledende citat, er noget, hun selv finder på, eller om det er 

det samme, som alle andre har sagt/ment, at ordet betyder.  

b. Identifikation af meningsindhold: På baggrund af den historiske kortlægning i punkt (a) 

bliver det muligt at identificere det meningsindhold, som Blavatsky reproducerer, samt den nye 

eller særlige måde, som hun anvender ordet på, dvs. at besvare spørgsmålet om, hvorfor 

begrebet bruges netop her.  

Grafisk kan vi opstille den metodiske proces i punkt (a) og (b) på følgende måder: 

1. Den ’arkæologiske’ model 
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Vi kan for illustrationens skyld kalde denne første model den ’arkæologiske’, i og med at den 

på samme måde som arkæologien forholder sig til forskellige lag. Her er det blot begrebslige 

betydningslag. I den arkæologiske model ses der tre lag. Det umiddelbare lag består af den 

foreliggende tekst og det ord, der ønskes en nærmere undersøgelse af. Desuden lægges der op 

til et studie af tekster fra samme forfatter, der gør brug af ordet. Det næste lag, som metaforisk 

befinder sig under ’jordens overflade’, er et lidt mere skjult lag, der på samme tid peger lidt 

længere tilbage i tiden. Her finder vi de ’direkte kilder’, altså de kilder/værker, som Blavatskys 

tekst har gjort brug af. Det er værd at være opmærksom på, at betydningen af det undersøgte 

ord i dette lag kan afvige fra det første lag. Det sidste lag, der går forud for de to øvrige lag, 

udgør hele den lange begrebshistorie knyttet til det undersøgte ord. Først når der ’graves’ ned 

i disse lag og gøres ’arkæologiske fund’, bliver det muligt at analysere den foreliggende tekst 

begrebshistorisk.  

2. Historisk meningsforskydning og meningsfornyelse  

Fortidige betydninger  

Tidligere tiders brug af ordet  Ordets historiske oprindelse 

De direkte kilder  

Tekster, der henvises til Anden brug af ordet i tiden 

Nuværende betydning 

Blavatskys tekst Blavatskys brug af ordet 
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Dette diagram illustrerer det ovenfor omtalte forhold imellem ord og begreb og viser ikke 

mindst, at forholdet imellem de to er afhængigt af den specifikke historiske kontekst, som de 

er en del af. Ethvert ord er således tillagt betydning/begreb på baggrund af kontekst. Forholdet 

imellem de tre er aldrig statisk, men altid skiftende. Dernæst illustrerer diagrammet, at det 

bliver muligt at analysere forholdet imellem de tre, når processen illustreret i diagram 1 er 

kortlagt.  

3. Begrebssammenhæng 

(a:1) ordhierarki   (a:2) modbegreb  (a:3) inklusion/eksklusion

  

                             

Diagram 3 illustrerer ’begrebssammenhæng’ og følger som arbejdsproces efter diagrammerne 

1 og 2. I (a:1) ses, hvordan enhver tekst og/eller brug af et begreb uundgåeligt indgår i en 

hierarkisk struktur. I eksemplet ses det fx, hvordan teosofi, som i det indledende citat, 

værdimæssigt sættes over religion, filosofi og videnskab (som et synteseskabende begreb). Et 

Ord/tegn 

Kontekst Begreb 

teosofi 

filosofi 

religion 

videnskab 

teosofi sekterisme 

materialisme 
universalisme 

spiritualitet 

visdom 

esoterisk 

sekterisme 

materialisme 

blind tro 

eksoterisk 
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andet eksempel, som er typisk for begrebshistorie, er, hvordan ordet demokrati i forskellige 

kontekster og tidsperioder er blevet tildelt forskellige placeringer i ordhierarkiet. I (a:2) 

illustreres (på samme måde som i diskursanalyse), hvordan et begreb altid anvendes modsat et 

eller flere andre begreber. Et analytisk greb er således at etablere de modsætningsforhold, der 

forekommer i brugen af det undersøgte ord (teosofi modstilles fx ofte sekterisme og 

materialisme). I forlængelse af (a:2) viser (a:3), hvordan ordbrug altid indgår i en sammenhæng 

på positiv eller negativ vis. Visse ord bliver derved tæt og positivt knyttet til det undersøgte 

ord, hvorimod andre ord bliver det i mindre grad eller på negativ vis. Hele arbejdsprocessen 

anviser, som illustreret i dette diagram, hvordan meningsforskydning på mere detaljeret vis kan 

udforskes, og at det vil være nødvendigt at fortage denne arbejdsproces i forbindelse med hvert 

af de tre tidligere omtalte ’arkæologiske’ lag og dernæst sammenligne dem alle.     

Begrebets historie og skiftende betydninger  

Følgende begrebshistoriske gennemgang har som sigte at optegne de overordnede linjer ved 

brugen af ordet teosofi (for en mere omfattende gennemgang, se Rudbøg 2012, 74-135). Det 

er forholdsvis almindeligt kendt, at Blavatsky ikke selv fandt på ordet teosofi. Det engelske 

ord ’theosophy’ kan udledes af det græske substantiv θεοσοφία (théosofia, fra θεός: theos eller 

guddommelig, og σοφία: Sophia eller visdom). 

Ordets nøjagtige oprindelse er ukendt, men et nærmere begrebshistorisk studie viser, at 

det er blevet brugt som substantiv omkring 92 gange af nyplatoniske og kristne tænkere i 

debatter om højere intuitiv viden og åbenbaret viden i perioden fra år 200 til 1453 i sine 

forskellige kasusbøjninger, såsom théosofia (θεοσοφία, ental-nominativ), théosof (Θεοσοφίαν, 

ental-akkusativ), teosofier (Θεοσοφίας, ental-genitiv) og théosofia (θεοσοφίᾳ, ental-

dativ/ablativ) (Rudbøg 2012, 74-75).  

I den tidlige moderne kontekst blev ordet i visse esoteriske værker, såsom Arbatel 

(1575), anset som ensbetydende med en teknisk viden om de forskellige niveauer i kosmos og 

deres herskere. En brug af ordet blev videreført af Heinrich Khunrath (1560-1605) i hans 

Amphitheatrum sapientiae aeternae (1595), hvor titelsiden er underskrevet ”Henricus 

Khunrath Lips. Theosofiae Amator, Et Med. Doct.” og også inkluderer titlen ”Theosofice 

Doctis”, samt af andre, bl.a. den radikale protestantiske pastor Valentin Weigel (1533-1588). I 

samme periode bliver særlig den indflydelsesrige tyske, protestantiske mystiker Jacob Böhme 

(1575-1624) så kendt for brugen af ordet, at han senere blev kaldt den teosofiske filosof par 
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excellence. 

Når vi når oplysningsperioden, er ordet teosofi mere alment kendt, hvilket ses, i og med at den 

franske oplysningsfilosof og encyklopædist Denis Diderot (1713-1784) skrev en artikel om 

teosofi til sin store og berømte Encyclopédie (1750-1765). Ved den victorianske tidsalders 

begyndelse var ordet på forskellige måder fortsat til stede. Den velkendte Thomas Carlyle 

(1795-1881) skrev fx med den Jacob Böhme-inspirerede teosofi i tankerne i 1831, at ”Among 

the Germans, That deep-feeling, deep-thinking, devout temper, now degenerating into abstruse 

theosophy [...] was awake in this era” (Carlyle 1872, III 194). I denne periode begynder vi også 

at kunne spore værker, der direkte indgår i Blavatskys arbejde med og brug af ordet teosofi. I 

Tyskland skrev Joseph Ennemoser (1787-1854) om ”Die Theosophen” fra det 16. og 17. 

århundrede, som søgte efter det guddommelige lys og naturens hemmeligheder, i sin berømte 

Geschichte der Magie (1844). R. A. Vaughan udgav sit nu klassiske værk Hours with the 

Mystics, et værk, som opsummerede næsten hele teosofiens tradition (Vaughan 1893 [1856], 

39). 

I relation til Blavatsky er særligt den amerikanske lærde platoniker Alexander Wilder 

(1823-1908) også værd at nævne. Han tilføjede yderligere neoplatoniske associationer til 

udtrykket i sin New Platonism and Alchemy: A Sketch of the Eclectic Philosophy of the 

Alexandrian School (1869). Wilder skrev fx: 

Writers have generally fixed the time of the development of the Eclectic theosophical 

system during the third century of the Christian era. It appears to have had a 

beginning much earlier, and, indeed, is traced by Diogenes Laertius to an Egyptian 

prophet or priest named Pot-Amun, who flourished in the earlier years of the dynasty 

of the Ptolemies. 

The first proposition set forth by Ammonius was that of a primeval system of 

theosophy, a system which was essentially alike, at first, in all countries. 

Proclus elaborated the entire theosophy and theurgy of his predecessors into a 

complete system (Wilder 1975 [1869], 3, 4, 18, se også 9, 11, 12, 17). 

Udtrykket teosofi blev således, som vist ovenfor, kontinuerligt brugt op til dannelsen af 

Theosophical Society i 1875 i New York, hvor ordet uden tvivl var kendt, ikke kun i de 

esoteriske, kulturelle kredse, men også blandt teologer, historikere og filosoffer. 
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Datoen, den 17. november 1875, anerkendes generelt som den officielle dato for 

indvielsen af Theosophical Society, men hvorfor blev samfundet navngivet ’Theosophical’, og 

hvem foreslog ordet? I sin Old Diary Leaves mindes Henry Steel Olcott (1832-1907) valget af 

ordet ’Theosophical’ ved en præ-oprettelsessamling 13. september 1875:  

The choice of a name for the society was, of course, a question of grave discussion 

In Committee. Several were suggested, among them, if I recollect right, the 

Egyptological, the Hermetic, the Rosicrucian, etc., but none seemed just the thing. 

At last, in turning over the leaves of the Dictionary, one of us came across the 

word ”Theosophy,” whereupon, after discussion, we unanimously agreed that was 

the best of all; since it both expressed the esoteric truth we wished to reach and 

covered the ground of Felt’s methods of scientific research (Olcott 2002 [1895], I 

132). 

Den person, der var ansvarlig for at bladre i ordbogen og lande på ordet ’Theosophy’, som 

nævnt af Olcott ovenfor, betragtes generelt som værende boghandler Charles Sotheran (1847-

1902), der den 1. december 1875 holdt et foredrag med titlen ”Ancient Theosophy or Spiritism 

in the Past” for den nystartede forening, som i høj grad bidrog til den tidlige forenings og 

Blavatskys konceptualisering af teosofi (Gomes 1987, 87). 

Det vides ikke specifikt, hvilken ordbog der blev brugt, men den teosofiske historiker 

Michael Gomes har undersøgt Olcotts egen Webster’s American Dictionary fra 1868, som er 

signeret af Olcott i 1872 og nu befinder sig i Adyar i Indien. Definitionen af teosofi, der findes 

deri, er som følger: 

Supposed intercourse with God and superior spirits, and consequent attainment of 

superhuman knowledge by physical processes, as by the theurgic operations of some 

ancient Platonists, or by chemical processes of the German fire philosophers; or as 

a direct, as distinguished from revealed knowledge of God, supposed to be attained 

by extraordinary illumination; specially, a direct insight into the processes of the 

divine mind, and the interior relations of the divine nature (Gomes 1987, 87; 

Blavatsky 1967 [1879], 87; Webster’s American Dictionary 1868, 1373). 

Denne definition spillede formodentlig en rolle i de grundlæggende medlemmers forståelse og 

brug af ordet, hvilket afspejler sig i den første ”Preamble and By-laws of the Theosophical 
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Society” dateret 30. oktober 1875.  

The title of the Theosophical Society explains the objects and desires of its founders: 

they seek ”to obtain knowledge of the nature and attributes of the Supreme Power 

and of the higher spirits by the aid of physical processes.” In other words, they hope, 

that by going deeper than modern science has hitherto done, into the esoteric 

philosophies of ancient times, they may be enabled to obtain, for themselves and 

other investigators, proof of the existence of an ”Unseen Universe,” the nature of its 

inhabitants, if such there be, and the laws which govern them and their relations with 

mankind (”Preamble and By-laws of the Theosophical Society” 1875, 515-18). 

Forestillingen om at få viden om de okkulte aspekter af naturen via ’physical processes’ 

afspejler klart Websters ordbog. Inspiration til at bevise eksistensen af det usynlige univers og 

dets usynlige beboere kommer bland andet fra et foredrag holdt lige før stiftelsen samfundet af 

George H. Felt (1831-1906) om "The Lost Canon of Proportion of the Egyptians, Greeks and 

Romans." Felt havde stillet i udsigt, at han kunne frembringe ellers usete væsener for det blotte 

øje, og at han havde fundet ud af, hvordan man gjorde dette ved at studere gammel viden. 

Ovenstående er formodentlig grunden til, at ordet ’Theosophy’ blev valgt, da det bedst fanger 

ønsket om at undersøge, fremstille og bevise okkulte fænomeners natur ved ’physical or 

chemical processes’ og gennem viden om gamle mysterier, snarere end ved moderne 

spiritualistiske midler.  

Betydning og tidligere betydninger i teksten  

Først nu, hvor vi har etableret ordets/begrebets historie, bliver det muligt at identificere 

Blavatskys inspiration og de tidligere ’arkæologiske’ lag af mening forbundet med 

ordet/begrebet, som er indlejret i Blavatskys tekst. Som det fremgår af citatet, bliver følgende 

elementer direkte forbundet med ’teosofi’: 

Først får vi at vide, at Websters definition, som faktisk blev brugt i forbindelse med 

Theosophical Societys grundlæggelse, er forkert. At teosofi ikke handler om fysiske processer, 

men nærmere neoplatonisk guddommelig, åndelig visdom. Blavatsky søger tydeligvis her at 

genforhandle eller ændre den samtidige opfattelse af ordet og den sammenknytning af ord og 

begreb, som Theosophical Society startede ud med. Vi får endvidere at vide, at teosofi er en 

arkaisk visdomsreligion. Vi får også at vide, at denne lære var hemmelig, men at den engang 

var kendt i alle lande. Ud over denne historiografiske dimension pointerer tekststykket, at 
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teosofi er en slags emanation af det guddommelige princip kendt under mange forskellige 

navne i forskellige lande. Endelig får vi også at vide, at teosofi enten er lig med eller er det, der 

kan opnås adgang til igennem en højre erkendelse eller intuition, en indsigt, som kan skue ind 

i den indre usynlige verden. Den måde, hvorpå teosofi bliver defineret her, er samtidig stærkt 

eklektisk og komparativ, hvilket til dels kommer af, at Blavatsky søgte at udfordre sekteriske 

religioner, men også at hun var dybt inspireret af de komparative religionsstudier i tiden og 

søgte at finde bag om de mange ord til det, hun anså som en evig visdom (Rudbøg 2012, 136-

205). På baggrund af vores kortlægning af ordets historie kan vi også se, at Blavatskys 

definition er polyvalent, dvs. indeholder flere betydningsfacetter fra forskellige kontekster, 

såsom tanken om en urgammel visdom, et guddommeligt princip eller en mystisk intuition.  

En analyse af de direkte kilder, der er væsentlige for Blavatskys artikel, specielt med 

henblik på det valgte uddrag, afslører, at Blavatsky frem for Webster især anvendte Wilders 

New Platonism and Alchemy og Vaughans Hours with the Mystics, da Wilder, som tidligere 

vist, fremhæver nyplatonikerne og en universel, antik religion og Vaughan den intuitive evne. 

Der er altså tale om en eksklusion af ’physical processes’, som Webster fremhævede, og en 

inklusion af nyplatonikere og en guddommelig intuition/oplevelse. 

Selvom Blavatsky lægger vægt på nogle facetter frem for andre, kan næsten alle 

kildetekstens forskellige betydningslag spores tilbage til tidligere brug. Der er dog en 

begrebsmæssig eller betydningsmæssig dimension, som må antages at være ny med Blavatsky, 

hvilket er hendes identifikation af teosofi som visdomsreligion, som hun benævner ’Wisdom-

Religion’. For at forstå denne nye betydning af ordet teosofi i ovenstående citat er det derfor 

nødvendigt kort at undersøge dette ord/begreb nærmere, sådan som det optræder i Blavatskys 

tekstkorpus. 

Den nye mening og betydning i teksten  

I det indledende citat sidestiller Blavatsky teosofi direkte med ’Wisdom-Religion’, men som 

allerede påpeget har den historiske kortlægning af ordet teosofis historie tydeliggjort, at dette 

er en ny sammenknytning af begreb og ord. ’Wisdom-Religion’ blev så vidt vides konstrueret 

af Blavatsky for første gang i hendes omfattende værk Isis Unveiled (1877), altså to år før vores 

kildetekst. Men hvad er betydningen af dette ord/begreb, og hvorfor brugte hun det? Allerede 

på de første sider i Isis Unveiled introducerede Blavatsky ordet/begrebet ’Wisdom-Religion’ 

på følgende måde: ”Our work, then is a plea for the recognition of the Hermetic philosophy, 

the anciently universal Wisdom-Religion, as the only possible key to the Absolute in science 
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and theology” (Blavatsky 1877, I vii). Ideen, der introduceres her, er, at den såkaldte ’Wisdom-

Religion’ er en gammel tradition, og at den er den eneste løsning på det 19. århundredes 

konflikt mellem videnskab og religion. Blavatsky var overbevist om, at de institutionelle 

religioner på den ene side, særligt den katolske kirke, havde fejlet og ikke ville kunne holde 

sand spiritualitet i live med de mange moderne samfundsforandringer. Videnskab – på den 

anden side – var så materialistisk, at den ville ende med at reducere mennesket til et grådigt og 

blindt dyr. Alternativet, som hun søgte, var således at vise, at religion og videnskab har 

eksisteret i en renere og forenet form i de ældste kulturer.  

’Wisdom-Religion’ blev således præsenteret som den oprindelige kilde, hvorfra alle 

verdensreligioner afledte deres ideer, og som den dybeste af alle filosofier (Blavatsky 1877, II 

39, 216). Dens første spor i kendt historie kan findes i, hvad Blavatsky benævner præ-vedisk 

brahmanisme (Blavatsky 1877, II 142, 289, 392, 417), og den ser ud til at være bevaret i visse 

hellige bøger; den blev og holdes fortsat hemmelig, men studeres stadig blandt indviede i Asien 

(Blavatsky 1877, II 392).  

Hun forbinder også sidstnævnte med en præ-skismatisk zoroastrisme i Indien og 

hævder, at den samtidig er identisk med de hemmelige doktriner hos de persiske ”Magi”, 

”Chaldean kabalists”, ”Jewish Nazars” og ”hierophants of the Egyptian Thoth or Hermes” 

(Blavatsky 1877, II 39, 142). 

Blavatsky var yderst optaget af det væld af materiale fra Asien, der for første gang blev 

tilgængeligt på europæiske sprog i det 19. århundrede, og anså som mange andre i tiden de 

mange umiddelbare lighedstræk som evidens for, at de mange forskellige mytologier og 

religioner alle måtte være udsprunget fra samme historiske kilde. 

I sine afsluttende bemærkninger i Isis Unveiled opsummerer Blavatsky fx sin holdning 

til ’Wisdom-Religion’ på følgende måde: 

Our examination of the multitudinous religious faiths that mankind, early and late, 

have professed, most assuredly indicates that they have all been derived from one 

primitive source [i.e. the Wisdom-Religion]. ... As the white ray of light is 

decomposed by the prism into the various colors of the solar spectrum, so the beam 

of divine truth [i.e. presumably the Wisdom-Religion], in passing through the 

three-sided prism of man’s nature, has been broken up into vari-colored fragments 

called RELIGIONS. And, as the rays of the spectrum, by imperceptible shadings, 

merge into each other, so the great theologies that have appeared at different 
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degrees of divergence from the original source, have been connected by minor 

schisms, schools, and off-shoots from the one side or the other. Combined, their 

aggregate represents one eternal truth [i.e. the Wisdom-Religion]; separate, they 

are but shades of human error and the signs of imperfection (Blavatsky 1877, II 

639 [parenteser er mine]). 

Mens Blavatskys begreb her inkluderer konnotationen af en transcendental guddommelig 

visdom direkte baseret på Godfrey Higgins’ (1772-1833) omfattende arbejde, Anacalypsis. An 

Attempt to Draw Aside the Veil of the Saitic Isis: or an Inquiry into the Origin of Languages, 

Nations and Religions, og hans begreb om en universel ’wisdom’ (Higgins, I xx-xxi, 187-90, 

204, 234, 308, 444, 518, 533, 629, 699, 700, 731-33, 755, 786, 796, 807, 808, 822, 825; II 128, 

307, 343, 441), bruges ordet ofte, som vist ovenfor, til at udtrykke den første manifestation af 

denne visdom i historien – den historiske kilde til alle religioner. Dette historiske aspekt 

udtrykkes tydeligt, når Blavatsky skriver: 

As cycle succeeded cycle, and one nation after another came upon the world’s 

stage to play its brief part in the majestic drama of human life, each new people 

evolved from ancestral traditions its own religion, giving it a local color, and 

stamping it with its individual characteristics. While each of these religions had its 

distinguishing traits, [...] all preserved a common likeness to one prototype. This 

parent cult was none other than the primitive ”wisdom-religion” (Blavatsky 1877, 

II 216). 

I dette citat er ’Wisdom-Religion’ tydeligt historisk og af højeste værdi, da den var den 

oprindelige kilde til alle religioner. Som noget forholdsvist nyt og som en afspejling af tidens 

orientalisme er det også Indien, der er udgangspunktet. 

I The Secret Doctrine skriver hun på samme måde som i Isis: ”The aim of this work 

may be thus stated: to rescue from degradation the archaic truths which are the basis of all 

religions; and to uncover, to some extent, the fundamental unity from which they all spring” 

(Blavatsky 1888, I viii). I The Secret Doctrine fastholdt Blavatsky, at denne oprindelige kilde 

engang var den almindelige religion for hele menneskeheden (Blavatsky 1888, I xxxiv, xxxviii; 

II 760), og at menneskeheden også på et tidligt tidspunkt i historien delte det samme ”universal 

mystery language” (Blavatsky 1888, I xliii, 303-23; II 760). Denne oprindelige kilde til alle 

religioner, denne ’Wisdom-Religion’, er nu den samlede arv for hele menneskeheden, hvis 

elementer stadig findes i symbolikken og mytologierne i antikkens religioner og filosofier, 
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særligt i Indien, hvilket er baggrunden for, at Blavatsky og teosoffer generelt lægger så stor 

vægt på sammenlignende metode i studiet af religioner (Blavatsky 1888, I xviii, 303-23, 379; 

II 438). 

Denne tekstuelle kontekst og konstruktion af begrebet visdomsreligion udgør Blavatskys 

selvbestaltede universalistiske projekt og giver en indikation om, hvorfor ordet teosofi blev 

afskrællet sine Websterske konnotationer om fysiske og okkulte processer til fordel for 

’Wisdom-Religion’. Det er dog interessant at bemærke, at selvom ordet teosofi ikke tidligere 

har været knyttet sammen med ordet visdomsreligion, så indeholder ordet visdomsreligion 

begrebslige/betydningsmæssige elementer såsom tanken om en eklektisk, universel og 

urgammel visdom, som siden antikken har været tilskrevet ordet teosofi (Siémons 1988, 11-

12).  

Konklusion 

Som indledningsvist angivet var det dette kapitels hensigt at introducere begrebshistorie og at 

foretage en begrebshistorisk analyse af begrebet teosofi, som det forekommer i det indledende 

kildetekst-citat. Når den udefrakommende læser først møder tekststykket fra artiklen ”What is 

Theosophy?” og læser, at teosofi ikke skal forstås, som Websters klassiske ordbog definerer 

det, vil det være vanskeligt at vurdere for denne læser, om dette er korrekt, hvad der er nyt eller 

unikt i teksten, og på hvilken baggrund denne kritik i det hele taget kommer i spil. Det er netop 

disse spørgsmål, den begrebshistoriske tilgang rent metodisk kan tjene til at afdække, og derfor 

er den relevant for religionsvidenskabeligt arbejde i det hele taget. Hvis vi genbesøger den 

’arkæologiske model’, så kan vi nu konkret se, at Blavatsky ikke selv har fundet på begrebet 

teosofi, og at flere af de betydningslag, som hun fremhæver i kildeteksten, såsom henvisning 

til nyplatonikerne, guddommelig visdom og intuition som erkendelsesredskab, går tilbage til 

senantikken, igennem middelalderen og frem til hendes egen tid. Vi kan dog også se, at 

Blavatsky primært gør brug af sine umiddelbare eller mere samtidige kilder såsom Wilder og 

Vaughan samt af den betydning af teosofien, der blev knyttet sammen med stiftelsen af 

Theosophical Society fire år tidligere med direkte reference til Webster's Dictionary. Helt 

konkret viser analysen således, at Blavatskys tekst arver, gør brug af og tager stilling til 

begrebsligt indhold (her særligt teosofi) fra et væld af tekster fra den bredere historiske 

kontekst, som den er skrevet i. Af denne årsag er der en tæt forbindelse imellem begrebshistorie 

og metoden intertekstualitet, der dog mere specifikt fokuserer på forholdet mellem tekster. 
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I relation til sin samtid var Blavatsky optaget af at få ordet teosofi indpasset 

betydningsmæssigt i sit universalistiske, anti-sekteriske og anti-materialistiske projekt, hvorfor 

en undersøgelse af Blavatskys andre værker også var nødvendig. Begrebsbrug er således ikke 

alene kontekst-baseret men også kontekst-afslørende på en og samme tid. I Blavatskys tilfælde 

er det særligt ordet ’visdomsreligion’, der helt konkret viste sig at være et nyt emic 

betydningslag, og som derved var med til at skabe en meningsforskydning i ordet teosofi; både 

fra brugen ved etableringen af Theosophical Society og fra tidligere tiders brug af ordet. 

Teosofi bliver således, som en emic reaktion på tidens debatter om religion og videnskab, løftet 

op til et hierarkisk højsæde i direkte opposition til materialisme og sekterisme. 

Oplysningstidens diskurser om korrekt viden medførte en udskillelse af de okkulte 

videnskaber, teosofi og såkaldt ’overtro’ fra de dominerende vidensfelter, men Blavatsky søgte 

at gøre disse relevante igen ved at gentænkte dem. Videnskab og ’moderne religion’ eller 

spiritualitet – adskilt fra materialisme og sekterisme – blev således hos Blavatsky inkluderet i 

ordet teosofi for at generobre en plads for begrebet teosofi – ikke kun for ordet i sin samtid. 

Begrebshistorie kan således på baggrund af ovenstående siges at være et effektivt 

metodisk religionsvidenskabeligt redskab til at analysere, hvordan og hvorfra mening etableres 

og struktureres på et emic niveau, som tydeliggøres ved en analytisk opstilling af ordhierarkier, 

modsætningspar og/eller eksklusioner/inklusioner, samt til at forstå den meningsforskydning 

eller innovation, der dannes i de religiøse kildetekster. Begrebshistorisk metode fordrer derfor 

ny etic eller religionsvidenskabelig forståelse, da den uanset valg af kildetekst kan gøre os 

systematisk klogere på den betydning (begrebsdannelse), som religiøse aktører/forfattere 

tillægger de ord, som de anvender, igennem en historisk relativering og kontekstualisering af 

disse. Sagen er netop den, at alle religioner, traditioner og religiøse grupper anvender begreber, 

og at de sjældent opfinder dem fra bunden. En begrebshistorisk undersøgelse af emic 

begrebsbrug giver således væsentligt metodisk religionsvidenskabeligt indblik i den specifikke 

baggrund, mening og betydning, begreberne har og tillægges, hvilket er helt centralt for studiet 

af religioner.   

Bibliografi 

Blavatsky, H. P. 1877. Isis Unveiled: A Master-Key to the Mysteries of Ancient and Modern 

Science and Theology. 2 bind. New York: J. W. Bouton. 

Blavatsky, H. P. 1888. The Secret Doctrine: The Synthesis of Science, Religion, and 



© Forlaget Univers 

 

Philosophy. 2 bind. London: The Theosophical Publishing House. 

Blavatsky, H. P. 1967 [1879]. ”What is Theosophy?”’. Boris de Zirkoff (ed.), H. P. Blavatsky: 

Collected Writings. 15 bind. Wheaton, IL: The Theosophical Publishing House: II, 87-97, 

500-507 [først udg. i The Theosophist, I, 1 (1879): 2-5; La Revue Spirite (1880), som 

”QU’EST-CE QUE LA THÉOSOPHIE?”]. 

 

Brunner, Otto, Werner Conze, Reinhart Koselleck (eds.). 1972-1997. Geschichtliche 

Grundbegriffe: Historisches Lexicon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Bind I-

VIII. Stuttgart: Klett-Cotta Verlag. 

Carlyle, Thomas. 1872. ”Early German Literature”. Critical and Miscellaneous Essays. 7 

bind. London: Chapman & Hall. 

Gomes, Michael. 1987. The Dawning of the Theosophical Movement. Wheaton, IL: The 

Theosophical Publishing House. 

Hammer, Olav og Mikael Rothstein (eds.). 2013. Handbook of the Theosophical Current. 

Leiden: Brill. 

 

Higgins, Godfrey. 1927 [1833-1836]. Anacalypsis. An Attempt to Draw Aside the Veil of the 

Saitic Isis: or an Inquiry into the Origin of Languages, Nations and Religions. 2 bind. New 

York: Macy-Masius Publishers. 

Koselleck, Reinhart. 1985. Futures past: On the semantics of historical time. Cambridge: 

MIT Press. 

--- 1967. ”Richtlinien für das Lexikon politisch-sozialer Begriffe der Neuzeit”. Archiv für 

Begriffsgeschichte, bind. XI: 81-97. 

--- 2007. Reinhart Koselleck: Begreber, tid og erfaring. J. Nevers & N. Olsen (ed.).  

København: Hans Reitzels Forlag. 

 

Lévy, Jacques og Emmanuelle Tricoire. 2007. ”Quentin Skinner: ’Concepts only have 

histories’”. EspacesTemps.net, Laboratory, <www.espacestemps.net/en/articles/quentin-

skinner/> [2020.08.14]. 



© Forlaget Univers 

 

Lovejoy, Arthur O. 2009. The Great Chain of Being: A Study of the History of an Idea. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Olcott, Henry Steel. 2002 [1895]. Old Diary Leaves: The History of The Theosophical 

Society. 6 bind. Adyar: Theosophical Publishing House. 

”Preamble and By-laws of the Theosophical Society”. 1875 [genopt. 1947, September, i The 

Theosophical Forum: 515-18]. 

Rudbøg, Tim. 2012. H. P. Blavatsky’s Theosophy in Context: The Construction of Meaning 

in Modern Western Esotericism. PhD Thesis. Exeter: Exeter University. 

Siémons, Jean-Louis. 1988. Theosophia: in Neo-Platonic and Christian Literature. London: 

Theosophical History Centre. 

Vaughan, Robert Alfred. 1893 [1856]. Hours with the Mystics, 6. udg. London: Gibbings & 

Company, LTD. 

Wilder, Alexander. 1975 [1869]. New Platonism and Alchemy: A Sketch of the Eclectic 

Philosophy of the Alexandrian School. Minneapolis, MN: Wizards Bookshelf. 

  



© Forlaget Univers 

 

Narrative og følelsesteoretiske analysestrategier i religionshistoriske undersøgelser – med 

fortællinger og følelser i den mesopotamiske myte Ninurtas Bedrifter som eksempel 

 

Laura Feldt 

 

Herre med himmelplacering, der præsiderer over herrer fra tronen! Ninurta, du, hvis ord 

ikke kan ændres, hvis beslutninger udføres trofast! Min hersker! An (Himmel) har ligget med 

grønne Ki (Jord), Ninurta! En kriger, som ikke kender frygt, har hun født ham, Asag, et barn, 

som ikke har ligget hos en amme, men alligevel indtaget mælkens kraft. Min hersker! Et 

fosterbarn, som ikke kender sin far, en morder fra bjergene, en ung mand, der er kommet ud 

fra […], som ingen skam kender! Ninurta, han er en frygtindgydende mand, som glæder sig 

over sit eget udseende. Min kriger! -han er en tyr, som jeg ville undgå. Min hersker! Han er 

en mand, som vender hjem til sin by, som handler for sin mors skyld ([?]. I bjergene avler 

han, og dens/hans afkom spreder sig milevidt. Enstemmigt har stenplanterne kaldt ham deres 

hersker, og midt iblandt dem, som en kæmpe vildtyr, rejser han/den sine horn. Shu-sten, 

sajkal-sten, kal-sten, esi-sten og kagen-sten, og heltene, nu-stenene, dens krigere, angriber 

byerne. I bjergene har han fået kushu-tænder til at vokse frem, og han harver med dem. 

Foran hans/dens styrke bøjer alle guderne i de byer sig ned. Min hersker, på denne måde har 

han rejst sig en trone, han sidder ikke uvirksom. Ninurta, ligesom dig dømmer han landets 

ret. Asags ærefrygtindgydende pragt – hvem kan gå op imod den? Dens enorme pande – 

hvem kan stoppe den? Dens ærefrygtindgydende pragt får kroppe til at skælve, frygten for 

den giver gåsehud, alle folks øjne er rettet mod den! Min hersker, bjergene har sendt deres 

ofre til den.  

Kriger, på grund af din far spørger alle til dig! Enlils Søn, Herre, på grund af din store 

styrke søger de dig. Min Mester, på grund af din kraft så overvejer de dig! Ninurta – de siger, 

at uden dig er der ingen anden kriger. De ønsker at kommandere dig … Kriger! Beslutninger 

er blevet truffet om at tage dit kongedømme bort. Ninurta, den/han er selvsikker, han tror, 

han kan få fat i de me’er, som du har modtaget i Abzu. Hans/dens ansigt er deformt, dens 

opholdssted ændrer sig hele tiden. Dagligt lægger Asag nye territorier til sit område. 

Gudernes lænke, du kan ikke fange den!  
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Darahanna, du, som har nedtrampet bjergene med dine hove, Ninurta, Herre, Enlils Søn, 

hvem har været i stand til at modstå dens angreb? (Ninurtas Bedrifter ll. 24-59).75 

   

Indledning76 

Fortællinger har sanselige og kropslige effekter. De spiller vigtige roller i, hvordan religioner 

fungerer, fordi de bevæger modtagerne på forskellige måder. Fortællinger er med til at forme 

identiteter og stimulere engagement i et religiøst forestillingsunivers – ikke kun fordi de 

bidrager med information eller viden om religionen. Religiøse fortællinger udfolder 

alternative verdener, inviterer mennesker til at forestille sig dem, tro på bestemte ting og 

tvivle på andre, men også at hade, elske eller frygte bestemte personer, grupper, handlinger 

eller ting. Fortællinger er grundlæggende i individers og gruppers identitetsdannelse, i 

dannelsen af erindring, i samtidens medie- og populærkultur og i noget af religionshistoriens 

mest klassiske materiale – myter. I denne artikel skal vi bruge en klassisk, mesopotamisk 

myte som eksempel, men de analysestrategier, jeg præsenterer, kan bruges på alle former for 

fortællinger fra oldtidens verden til samtidens kulturer. 

I denne artikel vil jeg præsentere nogle greb til narrativ analyse, men jeg vil 

fokusere særligt på analyse af følelser og følelsesstimulering som et bidrag til viften af 

religionshistoriske analysemetoder. Den narrative analyse anvendes her på en klassisk 

mesopotamisk myte (Ninurtas Bedrifter), men kan i princippet anvendes på alle typer af 

fortællinger – fra vandrehistorier, eposser og legender til selvbiografier i ikke-tekstlige 

medier som film, tv- og tegneserier og meget andet – fra Odysseen, Exodusmyten og 

Perpetua og Felicitas’ Martyrium til Sabrina the Teenage Witch, tv-serien Unorthodox eller 

ISIS’ youtubevideoer. De tilgange, jeg præsenterer, inkluderer ud over de narratologiske greb 

nogle vinkler på, hvordan man kan analysere 1) følelsesudtryk (verbaliserede emotioner), 2) 

følelseseffekter, som er resultatet af fortællingens forløb og struktur, og 3) 

følelsesstimulering. Grundlæggende viser kapitlet, at det er vigtigt at se nærmere på, hvordan 

 
75 Teksten her er i min oversættelse fra sumerisk. Jeg har markeret huller og usikkerheder i teksten med […] og 

[?], men i øvrigt udeladt filologiske kommentarer (bemærk dog, at den sumeriske tekst skiftevis henviser til 

monstret Asag med ’han’ og ’den’, hvilket er medvirkende til at skabe usikkerhed vedr. Asag; dette har jeg valgt 

at markere i oversættelsen, således at den danske læser af teksten kan se, hvem pronomenet henviser til). 

Bemærk, at An på sumerisk betyder ’himmel’ og Ki ’jord’, samtidig med at de er gudenavne. En filologisk og 

religionshistorisk analyse og diskussion af teksten kan findes i Feldt (2011). Den sumeriske tekst med en 

engelsk oversættelse kan findes på det forskningsbaserede tekstudgivnings-site ledet af Black et al., The 

Electronic Text Corpus of Sumerian Literature: http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.6.2#   
76 Denne artikel bygger direkte på min engelske artikel ”Feeling Narrative Cultures: Analyzing Emotions in 

Religious Narratives with Examples from Old-Babylonian Ninurta Myths”, Feldt (2020), som jeg her har 

forkortet og tilpasset nærværende bog med tilladelse fra – og tak til – Brill. 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=t.1.6.2
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følelsesnormer og følelsespraksisser skabes og vedligeholdes i religioner ved hjælp af 

fortællinger. Dette er et led i, hvordan religioner påvirker deltagernes sanser og kroppe og 

dermed deres identitetsdannelse samt tilhørsforhold til en gruppe (Feldt 2020b). Tilgangen 

kan således ses som et bidrag til en bredere religionsæstetisk, teoretisk tilgang (mere om 

denne tilgang i Grieser og Johnston 2017), der fokuserer på forskellige former for 

sansestimulering, materialitet, medier i religionshistorien.77 Fra dette perspektiv kan 

fortællinger anskues som medier, som engagerer, stimulerer og påvirker deres publikum ved 

at bevæge dem følelsesmæssigt (Feldt 2017; 2020). Følelser og fortællinger hænger nemlig 

tæt sammen – både i den lange religionshistorie og i samtiden. Religioner spiller en stor rolle 

i følelsesmæssig regulering, stimulering og træning på måder, der kan medvirke til at styrke 

dyrkelsen af overmenneskelige væsener eller autoritetsfigurer, binde medlemmerne stærkere 

til gruppen – og nogle gange støde andre fra sig som fjender, modstandere eller frafaldne. 

Derfor har religionshistorikere brug for nogle metodiske greb, der støtter ikke alene analyser 

af narrativitet, men også af følelser. 

Narratologi og kulturanalyse 

Narratologi er en term for teorier, der hjælper forskere med at analysere fortællinger. 

Narratologi er blevet associeret med former for formalistisk og strukturalistisk analyse, som 

spillede en stor rolle i narratologiens formative år, men det er en alt for begrænsende 

forståelse af narratologi eller narrativ analyse i dag, hvor narratologi er en kulturanalytisk 

tilgang. ’Narrativ analyse’ refererer således til et nuanceret teoretisk felt, som behandler 

analysen af fortællinger tværkulturelt og på tværs af medier. Narratologi som felt er tæt 

forbundet med andre felter som kognitionsteori, mediestudier, religionsstudier og 

følelsesteori (jf. eksemplerne i litteraturlisten).  

 Identitet handler om, hvem man er. Det gælder helt personligt – hvem er jeg? – men 

det gælder også for de større grupper, vi alle er en del af: Hvem er vi? Hvem jeg er, og hvem 

vi er, formes og forandres hele tiden i vores relationer til andre mennesker, både individer og 

grupper, og gennem brug af bl.a. fortællinger og materielle medier. Fortællinger eller 

narrativitet er et dynamisk fænomen og en del af enhver menneskelig kultur. Narrativitet er 

også grundlæggende for kognition, erindring og identitetskonstruktion for hvert enkelt 

menneske. Fortællinger udgør desuden ofte forbindelsesleddet mellem kollektive former for 

identitetsdannelse og individuelle (Geertz og Jensen 2011; Feldt 2011). Kreativiteten og 

 
77 Religionsæstetik som term peger på den græske betydning af ordet æstetik (aisthesis), der betyder sansning, 

og ikke på æstetik som relateret til kunst og kunsthistorie (Grieser og Johnston 2017).  



© Forlaget Univers 

 

fleksibiliteten i selve det at fortælle historier i forskellige kulturelle og sociale kontekster er 

en del af narrative kulturers dynamik. Fortælling og identitet hører derfor tæt sammen. For 

selvom vi mennesker måske har de samme oplevelser og erfaringer, så former det os på 

forskellige måder. Det handler om, hvordan vi fortæller historier om vores oplevelser og 

erfaringer – om os selv og vores rolle i begivenhederne – og disse fortællinger er med til at 

definere, hvem vi er. Vi fortæller også historier forskelligt over tid – om man er 16 år eller 

46, betyder meget for, hvordan man fortæller – og i forskellige kontekster – med få, nære 

venner eller offentligt. Vi positionerer også andre ved hjælp af fortællinger. Der er fx stor 

forskel på, om man er helt eller modstander i fortællingen, hovedperson eller biperson, ven 

eller fjende. Vores billede af os selv skabes på den måde i kommunikation med og relation til 

andre og ved, at vi cirkulerer fortællinger om os selv blandt andre. Vi prøver dem af på 

familie, på venner og veninder, hører deres respons – og ændrer vores selv- og 

livsfortællinger, lidt efter lidt. Men vi konstruerer vores fortællinger om os selv ikke alene ud 

fra vores egne oplevelser, og hvordan andre reagerer på dem, men også i interaktion med 

nogle bredere ’scripts’ i samfundet om, hvordan fx piger, drenge, rødhårede, sorte, skatere, 

revisorer, skolelærere, læger, muslimer eller jediister ’plejer’ at være. Sådanne scripts eller 

fordomme er populærkultur og medier med til at afspejle og forme – så hvad vi ser i tv, på 

film og på nettet er med til at forme vores fortællinger om os selv, både bevidst og ubevidst, 

positivt og negativt. Ofte konstruerer vi fortællinger om, hvem vi er, der involverer noget, vi 

ikke er. Det gælder individuelt, men også kollektivt, at vi mennesker er gode til at konstruere 

identitet via modbilleder – vi placerer ’os’ i modsætning til ’dem’. Det er nogle af de måder, 

hvorpå fortællinger spiller en stor rolle i samfund og kultur, herunder religion. Bl.a. derfor 

kan narratologiske analysegreb være nyttige. 

Som narratolog og kulturforsker Mieke Bal har foreslået, så behøver pointen 

med narrativ analyse ikke at være at fastslå, at noget er ’narrativt’, at det rummer en særlig 

struktur eller kategorisering og klassificering af del-elementer. I stedet fremhæver hun, at 

pointen med narratologisk analyse er at forstå kulturer (Bal 1997, 221-222). Herunder hører 

religion naturligvis. Narrativ analyse er et godt redskab til religionshistorikere, fordi den 

hjælper os til at stille bedre spørgsmål. Ikke bare om hvem der taler eller svarer i en bestemt 

social kontekst eller i en fortælling, eller hvem der gøres til helte eller skurke, men også om 

hvem der ser – hvem fokaliserer – og om hvad der foreslås for publikum at tro på, se foran 

os, hade, elske, beundre, frygte – og af hvem (Bal 1997, 224). Her berører Bal følelser som et 

grundlæggende aspekt af narrativ analyse, men mange narratologier, inklusive hendes egen, 

er generelt fattige på konkrete analysestrategier til at analysere følelser og emotionalitet 
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(Hogan 2011, 1.10-18).78 Jeg vil her både fremhæve nogle grundlæggende narratologiske 

greb og siden kombinere dem med greb til analyser af følelser. 

 For at analysere, hvordan fortællinger konstrueres, skelner man i de fleste 

narratologier mellem, hvad der fortælles (’story’, ’fabula’, ’historie’ er forskellige termer for 

dette niveau), og hvordan det fortælles (’discours’, ’ sjužet’, ’plot’ er almindelige termer for 

det andet niveau). Med andre ord så skelner man i narrativ analyse mellem mindst to niveauer 

– mellem hvad og hvordan der fortælles (Bal 1997, 78-80). Men i den analysestrategi, jeg vil 

anbefale, skal vi skelne mellem tre niveauer: fabula, plot og text.79 Fabula er en term for 

serien af logisk forbundne og kronologisk fremadskridende begivenheder, vi kan identificere 

i en fortælling; begivenheder, som forårsages eller opleves af aktører i fortællingen. Plottet er 

fabulaen præsenteret på en særlig måde. Plottet kan altså i princippet fortælle fabulaen på 

flere måder, ikke nødvendigvis i kronologisk rækkefølge eller fuldstændigt. Med text skal 

forstås den konkrete samling af materielt medierede tegn – dvs. mundtlige ord, skrevne 

sætninger på papir, filmbilleder i bevægelse, relieffer, tegneseriebilleder m.m. – som 

artikulerer fortællingen. Fabulaen er således, hvad der fortælles, mens plottet er, hvordan der 

fortælles, og texten henviser til de konkrete og materielle manifestationer af fortællingen (Bal 

1997, 5-10).80 

 En af de helt store fordele ved en tredeling er, at en narrativ analyse ikke stopper med 

en analyse af narrativ struktur eller med en distinktion mellem fabula og plot, men at den 

materielle form eller det udtryksmedie, fortællingen bruger, tages med i betragtning. Den 

religiøse fortælling, vi skal se på her, har en grundstruktur, som kan kaldes 

’heltemytefabulaen’,81 fordi den omhandler en helts kamp mod og sejr over en fjende eller et 

monster (Feldt 2011). Det er en grundstruktur, som vi finder både i oldtidens myter, i 

legender fra middelalderen, i Harry Potter-bøgerne og i særligt amerikanske actionfilm, hvor 

den hvide, mandlige helt som regel besejrer den onde skurk til sidst. Denne fabula er ofte 

 
78 Hos Hogan finder man også et brugbart overblik over tidligere forskning i narratologi og følelser. 
79 Den treleddede tilgang stammer fra Bal (1997, 5-7). På engelsk kalder hun disse fabula, story og text, hvilket 

jeg har valgt at gengive med fabula, plot og text. Jeg har beholdt betegnelsen ’text’ for at skelne dette analytiske 

lag tydeligt fra en mere almindelig brug af det danske ord ’tekst’. 
80 Jeg har her udvidet Bals tilgang med et fokus på medier og materialitet. 
81 Min tilgang her er ikke relateret til J. Campbells monomyte-teori, men involverer i stedet en analyse af 

fabulaen (strukturen) i en række mesopotamiske heltemyter og -eposser, ikke alene mhp. at finde en fælles 

struktur i dem alle, men med et komparativt formål, mhp. at kunne diskutere ligheder og forskelle på tværs af et 

korpus af heltefortællinger på en måde, der er metodisk eksplicit og reflekteret. Selve strukturanalysen går 

tilbage til den russiske formalist Vl. Propp (1973) (se her også Forsyth 1987). Det er imidlertid vigtigt at 

understrege, at en strukturanalyse ikke er et formål i sig selv, men alene en lille del af en mere omfattende 

narrativ analyse, som involverer mindst tre niveauer. For en diskussion af heltemyters forskningshistorie i 

religionshistorien, se Segal (2000, 1-38). For en introduktion til myteteorier kan Jensen 2009 og Segal 2015 

anvendes. 
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blevet læst således, at den støtter den herskende ideologi i et samfund, at den er med til at 

opretholde den gældende kulturelle orden. Men hvis vi ikke stopper analysen, når vi har 

kigget på strukturen, men fortsætter til niveauerne plot og text, når vi også kigger på 

karakterkonstruktion, fokalisering, billedsprog og følelsesstimulering m.m., så ser vi mange 

af de måder, hvorpå en mere omfattende narrativ analyse kan ændre, hvad vi ser som 

betydningen af fortællingen. Der er trods alt meget langt fra fremstillingen af Bruce Willis 

over for de tyske skurke i gamle Die Hard-actionfilm til de drejninger af heltefigurer, skurke 

og selve plottet i de nyeste filmatiseringer af Wonder Woman eller Fantastic Beasts and 

Where to Find Them. Hvis vi vender os mod oldtidsmyter, så er de ofte blevet forstået som 

rammesættende for oldtidsmenneskenes verdenssyn, som fortællinger, der bidrog til 

magtfulde ideologier og normer, og ikke som potentielt subversive, transformative, legende 

eller fantasy-agtige fortællinger – fordi man ofte primært har set på den narrative struktur. 

Men ligesom med analyser af moderne materiale kan en mere detaljeret narrativ analyse i 

flere lag være en frugtbar måde at åbne for religiøse fortællingers flertydigheder og 

fortællemæssige kompleksiteter. Det er vigtigt at se det større spektrum og de ofte mange lag 

af kompleksitet og nuancer også i oldtidens, middelalderens og andre fortællekulturer. Derfor 

skal vi hinsides strukturanalyser, og her kommer den treleddede analysetilgang til sin ret. Jeg 

kombinerer her ovenstående narrative greb med et fokus på følelsesstimulering i fortællinger. 

Narrativitet og følelser 

Forskningsfeltet, der kigger på følelser og fortællinger, omfatter aktuelt mange discipliner. 

Både psykologer, litterater, sociologer, religions- og medieforskere m.fl. er interesserede i at 

undersøge de måder, hvorpå fortællinger stimulerer følelser gennem karakterer, 

fortællerstemme og følelsesudtryk m.m. Fortællinger er generelt afgørende i forhold til at 

fremkalde og forme følelser.82 Narrativer kan stimulere et bredt spektrum af 

følelsesreaktioner hos læsere og publikum på flere forskellige måder, og narrativer er også 

blevet forstået som et af de bedste værktøjer til at håndtere følelser. Mange følelsesforskere er 

enige om, at følelser har et fælles, tværkulturelt kognitivt og kropsligt fundament.83 Alligevel 

er følelser historisk og kulturelt ret variable mentale og kropslige processer, og derfor er 

 
82 Forskerne er uenige om, hvorvidt følelser, emotioner og affekter er det samme. Her anvender jeg ordene 

følelser og emotioner som synonymer, mens jeg bruger termen affekt til at angive kropslige former for respons. 

Hogan skelner mellem forskellige komponenter af følelser på en brugbar måde (Hogan 2011, 2-4). Alle slags 

medier kan potentielt fremkalde følelser, se Hogan 2011, 1-28. Mere detaljeret om, hvordan følelser og 

fortællinger er forbundet, se Feldt 2020. 
83 Med forskelligt fokus og forskellige indvendinger regner historisk orienterede følelsesforskere som Joanna 

Bourke (2014), Monique Scheer (2012) og Barbara Rosenwein (2010) alle med et fælles kropsligt og kognitivt 

fundament, selvom de også understreger historisk og kulturelt skiftende kontekster. 
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historisk og filologisk kontekstualisering meget vigtig. Kulturhistoriker Joanna Bourke har fx 

demonstreret, hvordan følelser af smerte stimuleres socialt, trænes og overvåges forskelligt i 

forskellige historiske kontekster, og hvordan dette påvirker, hvilke følelser der overhovedet 

kan fortælles og af hvilke køn og aldersgrupper (Bourke 2014). Hverken kropslige eller 

kognitive forudsætninger eller social og historisk kontekst determinerer dog følelser 

fuldstændigt. Det viser de mange historiske forandringer og udfordringer af følelsesnormer 

gennem historien. Vi kan således skelne mellem affekter som kropslige responsformer og 

følelser eller emotioner som de verbaliserede reaktioner og følelsesudtryk, selvom denne 

terminologi til dels er omstridt.84 Det interessante er nemlig bl.a., at betydningen af kropslige 

reaktioner ikke umiddelbart eller altid er fuldt meningsfulde. Vi kan bedst forstå følelser, når 

vi sætter ord på dem – når vi fortæller dem (Greenberg og Angus 2004, 333) – eller med 

andre ord: Vi kan kun forstå og kommunikere følelser i et samspil med et følelsesudtryk 

(Hogan 2003, 239-64; Rosenwein 2010; Scheer 2012). Hvordan vi fortæller om følelser, 

påvirker således følelsesreaktioner, følelsesstimulering, -træning og -håndtering. Selve det at 

fortælle om følelser kan fremkalde følelser. 

 Nogle følelsesforskere har foreslået at se følelser som begivenheder (Bourke 2014) 

eller endda som fortællinger (Hogan 2011). De argumenterer for, at vi mennesker giver 

mening til følelser gennem fortællinger og narrative framings; at det simpelthen er gennem 

fortællinger, at vi får adgang til vores egne følelser – og til andres. At fortælle følelser er 

således afgørende i intersubjektiv forståelse og empati. Så på den ene side er forskerne enige 

om, at brugen af fortællinger, om det er via synssansen, høresansen eller audiovisuelt, 

stimulerer affektive-følelsesmæssige reaktioner. På den anden side er følelser i sig selv også 

narrativt baseret – og omvendt er narrativer følelsesmæssigt baseret. Så følelser og 

fortællinger hænger ret intimt sammen. Narrativer bevæger mennesker, fremkalder følelser 

og stimulerer følelsesreaktioner. Og de følelsesreaktioner er ikke afsluttede, de er udstrakt i 

tiden – de er begivenheder (Keen 2011), dvs. narrative og bliver hele tiden fortalt. Derfor skal 

vi som religionshistorikere kunne analysere, hvordan fortællinger stimulerer følelser, men 

også hvordan følelser udfolder sig over tid, fordi det også har betydning for selvfortællinger, 

gruppedannelse, kulturel erindring og identitetsformative fortællinger i forskellige religiøse 

bevægelser og kontekster. Sådanne analyser kan også hjælpe os til at forstå relationerne 

 
84 Det er svært at opstille skarpe distinktioner. Evolutionspsykologien forstår følelser som adaptive programmer 

med funktionelle specialiseringer mhp. overlevelse og reproduktion. Der er også noget forskning inden for 

socialpsykologien vedr. narrativ stimulering af følelser; her har man fokuseret på følelser som led i 

gruppemedlemskab (Keen 2011). Disse tilgange analyserer dog sjældent følelser i fortællinger og er fattige på 

konkrete analysestrategier i så henseende. 
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mellem de overmenneskelige karakterer og de mennesker, der dyrker dem, og hvordan de 

forstår sig selv som del af et større plot med helte og skurke. Religiøse fortællinger, der høres 

eller læses igen og igen, træner nemlig følelsesreaktioner og -normer hos medlemmerne og 

udgør et vigtigt aspekt af, hvordan religioner former følelsespraksisser med det formål at 

fastholde medlemmerne i gruppen. Her vil jeg primært fokusere på, hvordan en religiøs 

fortælling kan stimulere følelser på forskellige måder, og hvordan det spiller ind i vores 

forståelse af en narrativ kultur – her den mesopotamiske. Oldtidsmyter er ofte komplekse 

litterære kompositioner, og de kan italesætte intense følelser i forhold til de 

overmenneskelige karakterer, kriser eller katastrofer, den religiøse gruppe eller dens fjender 

og de forestillede interaktioner mellem denne verden og den anden verden.  

 I den følgende analyse fokuserer jeg på den rolle, som følelser spiller i fortællingen 

om guden Ninurta i en udvalgt oldbabylonsk, sumerisk85 myte, og jeg kigger på 1) hvilke 

følelsesudtryk86 der anvendes, og 2) hvilke følelses-effekter der stimuleres via den narrative 

komposition. I analysen trækker jeg på de tre narrative niveauer, som jeg præsenterede 

ovenfor. Analysen af, hvilke følelsesudtryk der anvendes i teksten, er placeret på text-niveau, 

mens analysen af, hvordan narrativ konstruktion – altså fortællingens opbygning – bidrager 

til at frame og fremkalde følelser, involverer en sammenligning af fabula og plot. Min tilgang 

til følelsesudtryk i teksten er, at disse udtryk taler om følelsesmæssige idealer, normer, 

konventioner og kulturelle scripts i forhold til følelsespraksisser. Jeg antager, at tekstens 

status som en officielt anerkendt, nedskrevet og transmitteret tekst indikerer, at den faktisk 

påvirkede følelsesnormer, følelsesstimulering, -træning og -håndtering. Analysen af det andet 

trin, hvordan narrativ konstruktion kan have følelsesmæssige effekter på plotniveau, 

indebærer, at vi må sammenligne fabulaen med plottet. Det er vigtigt, at analysen af følelser i 

fortællinger går hinsides verbaliserede udtryk, da det er helt afgørende for netop fortællinger, 

at de kan opnå følelseseffekter uden at sige det eksplicit med følelsestermer. Humor er et godt 

eksempel – historier kan være utrolig sjove, uden at vi behøver en fortællerstemme, der siger: 

”Dette er sjovt,” eller: ”Le venligst her.” Det samme gælder horror, som fremkalder stærke 

reaktioner af gys og gru, uden at nogen i filmen eller bogen siger ligeud, at nu skal vi være 

bange. Flertydigheder eller uventede plot-twists, som ofte har følelseseffekter, kræver en 

 
85 Oldbabylonsk er en betegnelse for en særlig periode i Mesopotamiens historie, dvs. ca. første halvdel af det 2. 

årtusind f.v.t. Sumerisk er betegnelse for et særligt oldtidssprog fra det mesopotamiske område. 
86 I følelseshistoriens felt har historikeren William Reddy foreslået termen ’emotiver’ for verbaliserede 

følelsesudtryk og understreget deres performative natur, og hvordan emotiver kan bruges til at fremkalde 

følelser (Reddy 2001). Det første trin er meget komplekst at undersøge i sig selv, da alene identifikationen af 

følelsesudtryk på sumerisk er en stor filologisk og kulturhistorisk diskussion i sig selv. 
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allerede eksisterende viden om det forventede perspektiv, en velkendt fabula, genre og 

kulturel kontekst, for at fungere. Men følelser kan også stimuleres, når narrativer helt enkelt 

lever op til forventningerne. Så er der tale om tilfredsstillelse og sikkerhed som forventede 

reaktioner – når den gode helt lykkes med at bekæmpe det onde, når de rette elskende får 

hinanden til sidst, når kernefamilien bevares i familiefilmen, når hunden Lassie kommer hjem 

til sidst. Derfor må vi inkludere et tredje trin i analysen af følelser og fortællinger, nemlig en 

vurdering af emotionalitet komparativt i fortællekonteksten. Her kan vi skelne mellem 

elementer, der forøger følelsesmæssig og sansemæssig stimulans, og elementer, der 

modererer denne. Nyskabelser, overraskelser, flertydigheder, kompleksitet, perspektivskift, 

horror og lignende fortællestrategier forøger stimuleringen af følelser, mens velkendte 

mønstre, anvendelsen af standardiserede eller normative kulturelle forestillinger om køn, 

samfund, overmenneskelige aktører, hverdagsbegivenheder og kendte roller formindsker 

sansemæssig stimulering og følelsesmæssig oprørthed.  

 Analyserne, der følger, er forkortede og eksemplariske i forhold til den ovenfor 

præsenterede analysestrategi.87 Efter analysen diskuterer jeg følelser og fortællinger i relation 

til Mesopotamien i oldbabylonsk periode og vender derefter tilbage til en diskussion af 

metoden. 

Det frygtindgydende monstrøse i Ninurtas Bedrifter 

De sumeriske fortællinger fra oldbabylonsk periode vidner om en litterær skriftkultur og om 

at være nedskrevet af eksperter, akademikere og religiøse specialister i en epoke, hvor 

sumerisk var dødt eller døende som talesprog. Flere af de oldbabylonske sumeriske 

fortællinger om guden Ninurta var kulturelt autoritative og øvede stor indflydelse på 

mesopotamisk kultur (Michalowski 2003). Ifølge Hogan er kulturelt anerkendte fortællinger 

et godt materiale til at studere en narrativ kultur via de følelser, som afspejler og præger 

kulturen. Oldbabylonske fortællinger er sammensatte og resultatet af mange genskrivninger 

og redigeringer i en højlitterær kultur.88 Teksterne er skrevet ned af mennesker, hvis talesprog 

var det semitiske sprog akkadisk; dette aspekt viser endnu tydeligere den kulturelle prestige, 

teksterne besad, og den kulturelle selektion af, hvilke fortællinger der blev udvalgt til 

nedskrivning og tradering. I oldbabylonsk periode anså man sumerisk for at være 

 
87 Jeg kan fx af omfangshensyn ikke gå ind i interessante diskussioner vedr. sumerisk filologi eller yderligere 

narrative aspekter, der kan være relevante, selvom disse er vigtige. Interessen for følelser er voksende i 

assyriologien. 
88 Særligt i Ninurtas Bedrifter ser vi en ansamling af forskellige teksttyper – myte, ritual, visdom, sang, lyrik, 

listeform o.a. – sammensat af flere forskellige kilder. I forhold til manuskripter er der ikke ét, som er ’teksten’, 

vi har kun kopier af kopier af kopier. 
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højdepunktet af dannelse og kultur (Veldhuis 2003).89 I dette religiøse-litterære miljø 

udvalgte man Ninurtas Bedrifter, og de mesopotamiske skrivere videretraderede den trofast 

og nøjagtigt på kileskrift helt ned i det 1. årtusind – dvs. hen over en periode på over et tusind 

år. 

 Ninurtas Bedrifter (Lugale) er en 728 linjer lang komposition, som fortæller historien 

om, hvordan guden Ninurta bekæmper et farligt monster, Asag, og hans stenkrigere i 

bjergene.90 Efter sejren fastlægger Ninurta skæbnerne for sine modstandere og omorganiserer 

bjergegnene.91 Derpå vender han hjem til landet for at modtage velsignelser og belønning. I 

tidligere forskning har jeg argumenteret for, at der ligger en fælles fabula bag denne og andre 

mesopotamiske heltefortællinger, som så udfoldes vidt forskelligt på måder, som 

grundlæggende ændrer kommunikationen (Feldt 2011). Denne fabula er en heroisk struktur, 

som kan forstås inden for Hogans ide om narrative universalstrukturer, baseret på den 

narrative struktur ’heroisk tragikomedie’, som kan genfindes på tværs af kulturer, og som er 

følelsesbaseret (Hogan 2003, 11; kap. 3, især 109-117). Dvs. at den er struktureret i forhold 

til prototypiske betingelser for lykke- og tilfredshedsfølelser (Hogan 2003, 118) i forbindelse 

med heltens sejr over fjenderne – og ydermere er den i dette tilfælde yderligere relateret til 

opnåelsen af social og politisk magt (2003, 121). En mere detaljeret analyse viser imidlertid, 

at plot og text-niveauerne i fortællingen omhandler andre aspekter af følelser, end et snævrere 

fokus på fabula eller struktur kan bringe frem. Tekstens fabula omhandler en helts kamp mod 

en monstrøs fjende, og denne fabula – og heltegudens endelige sejr – er ofte blevet forstået 

således, at fortællingerne dermed opretholder og bekræfter den eksisterende orden og støtter 

den herskende ideologi, der stiller en god helt op over for en ond og monstrøs fjende. I 

forhold til følelsesmæssigt fundament og respons kan man sige, at denne fabula taget i sig 

selv lægger op til følelser af sikkerhed og bekræftelse, dvs. lykkefølelser (Hogan 2003, 109-

121). Men som en mere detaljeret analyse viser, så frembringer plot og text-niveauer helt 

andre perspektiver, som ændrer billedet. Den samlede narrative analyse viser således, at der 

kan rejses tvivl om ideen om, at kampmyter eller heltemyter som disse altid og uvægerligt 

fejrer magten og støtter den herskende ideologi. Inden vi går videre skal en grundlæggende 

fabula-analyse dog præsenteres (figur 1). Den er inspireret af Forsyth (1987) og baseret på en 

analyse af et bredere korpus af Ninurta-tekster (se Feldt 2011): 

 
89 Sumerisk henviser her alene til sproget og ikke til en etnisk gruppering. 
90 For yderligere information vedr. tekstens historie, datering, genre, proveniens osv., se Feldt 2011. 
91 At fastlægge skæbner var af stor betydning i oldtidens Mesopotamien; det var gudernes ret og relateret til 

skabelsen og opretholdelsen af orden. Det betød mere end blot at tildele en straf til slagne fjender. Ninurtas 

fastlæggelse af skæbner involverer naturen, funktionen og brugen af Asag og stenkrigerne i fremtiden. 
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Figur 1 

Modelstruktur Attesteret i Ninurtas Bedrifter 

a: Mangel/fjendtligt angreb En trussel mod Ninurtas guddommelige 

styre, linje 24-69 

b: Helten står frem  Ninurta 

c: Hjælp eller rådgivning Ikke attesteret 

d: Rejse Linje 70-118, 151-167 

e: Kamp Linje 168 ff. kampen mod Asag og 

stenkrigerne 

f: Indledende nederlag Beskrevet i linje 168-186 

g: Hjælp eller rådgivning Guden Enlil giver råd og hjælp, linje 187-243  

h: Helten kommer sig Ja 

i: Kampen genoptages Fra linje 244 ff. 

j: Sejr Fortælles fra linje 289 ff. 

k: Fjenden straffes, verden omorganiseres Linje 300-644 

l: Hjemrejse Linje 645-680 

m: Triumf, pris, belønning af helten Linje 681-725 

 

Ærefrygt, angst, tøven og forvirring i Ninurtas Bedrifter 

To versioner af Ninurtas Bedrifter er kendte, en sumerisk version fra oldbabylonsk periode 

(ca. 2004-1595 f.v.t.) og en tosproget sumerisk-akkadisk version fra 1. årtusind f.v.t. Her 

anvender jeg alene den oldbabylonske sumeriske version. Jeg går her til teksten som et 

produkt af de oldbabylonske skriverskoler, og jeg ser først på verbaliserede følelsestermer og 

derpå på aspekter af narrativ konstruktion, og jeg vurderer den overordnede 

følelsesstimulering undervejs. 

 Selvom Ninurtas Bedrifter som nævnt er struktureret af et basalt narrativt mønster, 

som vi kender som heltefabulaen, så viser en analyse af samspillet mellem fabula og plot, at 

teksten bruger et væld af forskellige metaforer til at beskrive de overmenneskelige personer i 

indlejrede taler. Disse elementer maksimerer flertydighed og usikkerhed i beskrivelser og 

billedsprog og anvender også andre desorienterende strategier, som øger den følelsesmæssige 

stimulering. Teksten afbryder det narrative flow med omfattende, flertydige og 

modsætningsfyldte metaforiske beskrivelser i tillæg til et meget højt fokus på de sidste led i 

fortællestrukturen (leddene k, l og m fylder næsten halvdelen af teksten, jf. figur 1). Både 
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verbaliserede følelsestermer og ploteffekter bør derfor spille ind i diskussionen af 

følelsesstimulering i denne fortælling. 

 De følelser, der tydeligst udtrykkes i teksten om guden Ninurta, handler om at 

formidle en stemning af ærefrygt, frygt og respekt, særligt i forhold til hans styrke og 

magtfuldhed, som vi kan se i dette citat fra den indledende hymne (ll. 1-16): ”… søn, over 

hvis styrke hans far jubler, hans magtfuldhed dækker bjergene, han slipper raseriet løs mod 

de oprørske lande.” De termer, der relaterer sig til ærefrygt, frygt og respektfuld beundring, 

kan eksemplificeres i de sumeriske udtryk, der knyttes til Ninurta, og som fortæller, at han 

besidder melammu (l. 1), ni2 (l. 14), ni2-gal (l.17), ni2 og me-lem4.92 Det er alle sumeriske ord, 

som relaterer sig til den frygtelige, frygtindgydende og undervækkende awesomeness, som 

tilskrives guderne. Interessant nok udtrykkes de stærkeste følelser i teksten imidlertid ikke 

om guden Ninurta, men om hans monstrøse fjende, Asag: Asag er en kriger, som ikke kender 

frygt, hans ansigt kender ikke skam, han er fræk og arrogant, han besidder en 

rædselsvækkende stråleglans, folk er angste for ham, og frygten giver dem endda gåsehud (jf. 

ll. 24-47). Himlen, dvs. guden An, og Jorden, dvs. gudinden Ki, skælver og kryber sammen 

ved Ninurtas fødder af rædsel for Asag. Ki græder (ll. 70-95). Menneskene beskrives som 

fulde af rædsel for Asag (ll. 96-118), de ser på Asags fødselsdag som en katastrofens dag. 

Frygten for Asag beskrives således i mange flere detaljer og mere levende end de følelser af 

ærefrygt og respekt, som knyttes til Ninurta. Mennesker, planter, sten og hele bjergområder, 

samt de andre guder, beskrives som bange for Asag i fortællingens første del, indtil Ninurta 

overvinder ham. Asags handlinger er så frygt-stimulerende, at endda guderne er bange: 

An var overvældet, krøb sammen, vred sine hænder mod sin mave; Enlil 

stønnede og gemte sig i et hjørne, Anuna’erne93 gjorde sig selv flade op ad 

væggene, huset/templet var fyldt af frygtsom sukken som af duer (ll. 182-185). 

Fortællingen engagerer således sine lyttere og læsere og får dem til at deltage i rædslen og 

frygten for den monstrøse modstander ved at beskrive alle de andre guder, bjergenes 

indbyggere samt Ninurtas våben-hjælper Sharur som rædselsslagne. Det sker ved hjælp 

afverbaliserede følelsesudtryk og billeder af frygtsomme handlinger som forsøg på at gemme 

sig, kryben sammen, hændervriden, sukken, m.m. Derfor kan vi sige, at et af de primære 

følelsesudtryk (verbaliserede emotioner) er frygt, og at frygt især udtrykkes om den 

monstrøse modstander. Denne stærke rædsel for Asag kaster et usikkert lys tilbage på 

 
92 Tallene ved disse sumeriske ord er markører, der relaterer sig til transskriptionen af kileskrift. 
93 Anuna er en term for en gruppe af guder; An, Enlil og Ninlil er gudenavne som optræder i teksten.  
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Ninurta: Vil han virkelig være i stand til at overvinde en så stærk modstander med så mange 

tilhængere? 

 En anden central følelse, der udtrykkes direkte og ofte i teksten, er vrede. 

Fortællesegmenter placeret med jævne mellemrum beskriver Ninurtas vrede (ll. 96-118) og 

fremstiller ham som en rasende storm, som angriber bjergområderne (ll. 122-134). Dette 

billede kulminerer i slaget mod Asag, i hvilket Ninurta smadrer, ødelægger og dræber i sin 

vrede (251-264). Ninurta hyler, brøler og får bjergene til at jamre sig (281-284). Efter sejren 

bemærker teksten, at Ninurta begynder at køle ned (299); den sumeriske term indikerer 

rolighed, kulde eller reduceret hede. Ninurtas vrede er således en stærk kraft, som hjælper 

ham med at overvinde modstanderen. I den på sejren følgende meget lange sektion, i hvilken 

Ninurta velsigner og forbander stenkrigerne, alt efter om de hjalp ham i slaget eller kæmpede 

mod ham (416-644), er de mest brugte følelsestermer relateret til frygt og vrede (fx 418, 422, 

544 og flere andre steder). Disse udtryk tjener sandsynligvis til at øge følelsesstimulering i 

retning af ærefrygt, respekt, frygt osv. i forhold til Ninurta efter slaget, men samtidig viser 

den lange liste, at der både var stenkrigere, der hjalp Ninurta, og stenkrigere, der hjalp Asag. 

Stenkrigerne er altså ikke entydigt fjendtlige; det monstrøse er ikke automatisk det onde.  

De nævnte følelsesudtryk udtømmer bestemt ikke alt det følelsesmæssige 

arbejde, som teksten performer og stimulerer. Teksten rummer også plot-effekter, som 

fremmer desorientering, forvirring og usikkerhed, hvilket øger sansestimuleringen. Mens den 

narrative sekvens, ifølge hvilken helten drager ud og bekæmper en monstrøs fjende, sagtens 

kan identificeres i Ninurtas Bedrifter, så overvældes eller overtages denne narrative struktur 

næsten af de omfattende, metaforiske beskrivelser, som ofte anvender modsætningsfyldte 

billeder om de samme karakterer og beskriver Ninurta og hans modstander på måder, der gør 

dem svære at skelne fra hinanden (Feldt 2011). Tillige indlægges en del hymniske passager 

og taler ved karaktererne, som også giver en desorienterende lytter-/læser-oplevelse. Det er 

undervejs vanskeligt at skelne den narrative struktur, og dette kombineres så med den 

desorientering, der skabes ved hjælp af meget komplekse, konfliktende og forvirrende 

metaforiske karakterbeskrivelser, der nærmer Asag og Ninurta meget til hinanden. Dette er 

følelsesstimulerende strategier på plotniveau, som er velegnede til at generere usikkerhed, 

tøven og forvirring hos modtagerne. Sådanne former for eksplicit tekstlig leg med forskellene 

mellem de to hovedpersoner – dvs. manglen på forskel – åbnede muligheder for at stille 

spørgsmål til den kulturelle orden og ikke kun bekræfte den. Endvidere er kompleksitet, leg 

med ord og flertydigheder centrale træk ved Ninurtas Bedrifter (Feldt 2011). Hvis vi som her 

ser på følelsesstimulering, så støtter en analyse af emotionalitet faktisk denne analyse på visse 
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måder. For narrativ kompleksitet kan være noget, der karakteriserer oldbabylonsk narrativ 

kultur i mere bred forstand. I tillæg til de træk, jeg nævnte ovenfor, rummer myten endvidere 

visse passager, som anvender horror-effekter, dvs. effekter, som også øger 

følelsesstimulering, som fx i denne passage: 

Asag sprang op og ind i slaget. Som kølle trak den Himlen op ved rode og tog 

den i hånden; som en slange lod den sit hovede glide hen ad jorden. Den var en 

gal hund der angreb for at dræbe de hjælpeløse, den dryppede af sved fra 

flankerne. […] Som en forbandet storm hylede den med hæs stemme; som en 

gigantisk slange brølede den ad landet. Den udtørrede bjergenes vand, trak 

tamarisk-træerne væk, rev Jordens kød af og dækkede hende med smertefulde 

sår. Den satte ild til sivene, badede Himlen i blod, vendte op og ned på den og 

fordrev alle folk der. I det øjeblik, på den dag, blev markerne til sort spyt, hen 

over hele horisontens udstrækning, det hele var rødfarvet – sandelig var det! 

(168-186). 

Den ødelæggende kampkølle satte ild til bjergene, det morderiske våben 

smadrede hjerneskaller med sine smertefulde tænder, køllen, som river indvolde 

ud, hobede næser op. Lansen var kastet i jorden, og bjergspalterne fyldt op med 

blod. I de oprørske lande slikkede hundene blodet op som mælk (256-260). 

Horror-effekter stimuleres i disse passager ikke alene ved hjælp af overdrivelser og 

gigantisme (fx at Asag bruger himlen som kølle), men også ved at tage elementer af 

velkendte naturfænomener og blande dem sammen eller vende dem på hovedet for at opnå en 

effekt af overskridelse af den normale og velkendte verden. På den måde kommer det, der 

typisk er baggrund, ind i forgrunden og forstyrrer normaliteten, som en himmel badet i blod 

eller en dynge af næser. Det er sandsynligt, at sådanne billeder stimulerer reaktioner af gys, 

gru og fascination. Kombineret med de ovennævnte narrative konstruktionsstrategier kan vi 

sige, at publikum her skubbes hen imod en forhøjet følelsesstimulering, særligt i forhold til 

helten, såvel som hen imod en usikkerhed på den kulturelle orden og suveræniteten. For hvis 

den store helts modstander konstrueres som meget lig ham, hvis han har en trone, tilhængere 

og undersåtter på præcis samme måde som Ninurta, og hvis nogle af stenkrigerne faktisk 

hjalp helten i slaget, så er bjergene, periferien, måske ikke så monstrøse endda? Og måske, 

som vi ser her, er heltens jagt på suverænitet og magt mindst lige så blodig, gruopvækkende 

og voldelig som modstanderens? Måske er helten dermed en smule flertydig også? Måske er 

der andre guder, der er lige så eller mere frygtindgydende og magtfulde end Ninurta? Alle 

disse narrative strategier betyder samlet set, at Ninurta fremstår flertydig i fortællingen, og at 
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de andres orden – bjergenes – ligner ’vores’ orden ganske meget. Suverænitet – hvem der har 

magten – præsenteres som noget forbigående, som noget, der kan gribes af den stærke, 

forandres, flytte sig til andre hænder. På sådanne måder kan man sige, at fortællingen i sin 

form og sit indhold foreslår eller muliggør en metarefleksion over den narrative heltekultur. 

Den indeholder bestemt også hymniske sektioner, som udtrykker følelser af respekt og 

ærefrygt over for den guddommelige hovedperson, men i kombination med de 

flertydighedsmaksimerende og følelsesstimulerende narrative strategier får vi altså en 

heltemyte, der ikke bare simplistisk bekræfter kulturens orden og de dominerende normer, 

men som rummer et væld af flertydigheder, og som maksimerer usikkerhed og desorientering 

og dermed muliggør en metarefleksion over heltekulturen. 

Narrativ kultur i old-Babyloniens Mesopotamien 

Vi har nu kigget på et eksempel på følelsesstimulering i en religiøs fortælling fra oldtidens 

Mesopotamien. Hvilke følelser blev udtrykt, hvilke former for følelsesreaktioner blev 

stimuleret af fortællestrukturen, og hvilke relationer til guderne blev muliggjort og formet? 

Hvordan kan en analyse af følelsesstimulering i fortællinger kaste lys over en religion eller et 

religiøst felt i en særlig periode? Ovenstående eksempel med Ninurtas Bedrifter vidner om en 

vis refleksion over, at den kulturelle orden kan konstrueres på flere måder, og at alternativer 

kan tænkes. Analysen viser, at de sumeriske litterater og religiøse eksperter (som var de 

samme personer) kunne lege lidt med guderne og deres fremstillinger og reflektere over deres 

relationer til verden omkring dem. Suverænitet og heltestatus er noget, flere karakterer slås 

om, og magten fremstilles som noget forbigående, som fjenden også kan besidde. Vores tekst 

blev fundet i samme arkæologiske kontekst – ”Bredgade 1” i byen Ur, som rummede en 

skriverskole – som en velkendt Ninurta-parodi (Ninurta og Skildpadden) fra samme periode 

og sammen med flere andre Ninurta-tekster, som også kommer ind på Ninurtas ambivalente 

og monstrøse kvaliteter. Dette tyder på, at sådanne træk kunne være vigtige karakteristika ved 

oldbabylonsk narrativ kultur – at man værdsatte kompleksiteter, ordspil, flertydigheder og 

parodiske elementer og på den måde rummede et stort mål af refleksion over den religiøse 

orden i de religiøse fortællinger. Samme billede har analysen af følelsesstimulering 

understøttet.  

Et billede, der ofte tegnes af religiøse fortællinger, handler om, at de ofte er 

seriøse, prædikende, ideologiske og forsøger at forme deres publikum til at tro, føle og handle 

på bestemte måder, at de forsvarer orden over for uorden, kosmos over for kaos m.m. Og det 

er der meget ofte noget om. Men her har vi altså en fortælling, som fungerer lidt anderledes. 
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Den oldbabylonske narrative kultur fokuserede på flertydigheder, kompleksitet, flere 

forskellige perspektiver og stimulerede fascination og nogle gange humor.94 Det har den 

niveau-inddelte narrative tilgang hjulpet os til at se, og analysen har desuden bragt frem, hvor 

tæt forbundet følelsesstimulering er til plotkonstruktion og til fælles forventninger i en delt 

narrativ kultur. Dette hænger godt sammen med Hogans påpegning af, at heltenarrativet ofte 

undermineres eller kritiseres i heltefortællinger, og hans pointe om, at flertydighed kan 

manifestere sig i helteplot på måder, som ikke er konsistente med dominerende ideologier 

(Hogan 2011, 22.249-251). Men i tillæg til de træk, som vi har analyseret frem her, kan dette 

faktisk være træk, som kan kultivere empati på tværs af gruppegrænser (mellem ’dem’ og 

’os’) ved at svække identifikationen med den interne gruppe (’os’). 

 Forskning i den oldbabylonske skriveruddannelse demonstrerer også, at en stor grad 

af individualitet opdyrkedes i skriverskolemiljøerne, og at ideer om standardisering og 

originaltekster ikke hørte hjemme i denne skriftkultur. I stedet værdsatte man – og 

fremelskede – variationer, innovation, flertydighed og kompositorisk frihed. 

Skriveruddannelsen lagde desuden vægt på elementer som innovation og nye måder at skabe 

og vedligeholde viden, ligesom man værdsatte nye påhit (Crisostomo 2015, Veldhuis 2014; 

Kleinerman 2011). Her skal vi huske, at vi har at gøre med en oldtidslitteratur, hvor guderne 

deltog i snart sagt alle fortællekontekster. Vores fortælling her passer meget godt ind i dette 

billede af en skriftkultur, som ikke værdsatte dogmatisk seriøsitet, men i stedet litterær 

kunnen, legelyst, mange perspektiver på guderne og en vis humoristisk sans.  

Disse aspekter af oldbabylonsk narrativ kultur kan relateres til eksistensen af 

kulturelt forbundne netværk af konkurrerende bystater i det babylonske område, uden at der 

fandtes en imperial stat. Denne sociale struktur kan have støttet denne slags avanceret 

kulturel selvrefleksion, ligesom en klasse af veluddannede litterater/religiøse eksperter, som 

konkurrerede med hinanden over spidsfindigheder, tydeligvis formåede at klare sig 

økonomisk. Franco Moretti har vurderet, at mellem 99 % og 99,5 % af alle litterære værker i 

verdenshistorien går tabt på den ene eller den anden måde i det lange løb (Moretti 2000). Selv 

hvis en sådan rate er højt sat i forhold til oldtidens Mesopotamien, til dels på grund af den 

enorme udgift, lange uddannelse i kileskriftens vanskelige univers og den sjældenhed, der var 

forbundet med at bruge tid og kræfter på at nedfælde en komposition på skrift, så illustrerer 

Morettis pointe alligevel, hvor relativt sjælden kulturel selektion af skriftlige værker er. 

 
94 Det betyder ikke, at vi ikke kan finde den type fortælling i Mesopotamien; her vil jeg fx pege på myten 

Enuma elish som et godt eksempel. 
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Ninurtas Bedrifters transmissionshistorie er i dette lys virkelig slående. Teksten blev 

transmitteret trofast hen over en periode på over tusind år. Den hører således til gruppen af 

kulturelt selekterede og prestigiøse fortællinger, som var en kerne-del af den oldbabylonske 

edubba (skriverskole), ligesom den var en del af senere mesopotamisk skriverkultur. Ninurtas 

Bedrifter hører til de få sumeriske fortællinger, som blev oversat til akkadisk, og som forblev 

en del af den akkadiske litterære ’kanon’, indtil den mesopotamiske kultur døde og forsvandt.  

Ninurtas Bedrifter er også en fortælling, der er let at forstå som myte eller 

religiøs fortælling. Dvs. at set med religionshistoriske standardperspektiver har den haft 

vigtige formative og autoritative funktioner for det samfund, den var en del af, ligesom den 

sandsynligvis var vigtig for normsættelse i relationerne mellem guden og menneskene. 

Ninurta forblev desuden en af de centrale guder i alle de tre årtusinder, hvor vi kan tale om en 

mesopotamisk religionshistorie. Fortællingen deltog således i den bredere forestilling om og 

følelsesmæssige binding til guden Ninurta i oldtiden. Dens karakteristika er interessante at 

sætte i forhold til myteteorier i religionshistorien, da disse ofte betoner myters funktioner, 

hvad angår at legitimere normer og social orden, forme og orientere identitet, vedligeholde og 

understøtte institutioner og social og kulturel orden. Analysen her viser, at de følelser og 

narrative effekter, vi har set på, er forskellige fra, hvad der ofte forventes. Derfor er det 

vigtigt at kigge konkret og detaljeret på, hvordan forskellige narrative kulturer skaber og 

understøtter følelsesnormer og -praksisser, hvordan de engagerer publikum, hvordan de 

bevæger dem ved hjælp af følelser – ved at projicere karakterer foran den religiøse gruppe, 

hvoraf nogle fremstilles som idealer, respektindgydende og imponerende, mens andre er 

rædselsvækkende, gruopvækkende eller afsky- eller lattervækkende.  

 Religiøse fortællinger er hele tiden i en transformationsproces. De er dynamiske og 

forandrer sig både i forhold til tidligere fortællinger inden for samme kulturelle kontekst og i 

forhold til fortællinger, der støder til, eller som folk møder på rejser eller via nye medier. 

Ingen fortællinger fortælles eller skrives helt fra bunden, for alle fortællinger bygger på 

eksisterende fortællinger, relaterer sig til dem og deltager i intertekstuelle dialoger med 

tidligere værker og historier. Selvom dette kan forstås i en udvidet forstand,95 så ligger det 

dog fast, at produktionen af nye fortællinger altid rummer former for gen-fortælling, 

reception og transformation af tidligere narrativer eller bidder af narrativer. Det vil sige, at 

 
95 Processerne er ofte implicitte og kun erkendbare for specialiserede læsere eller er idiosynkratiske. Men 

problematikken er relevant for myter i oldtiden såvel som for genbrug af myter i samtidens populærkultur. Se en 

udvidet diskussion heraf i Feldt 2009. 
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religiøse fortællinger er mere flydende, dynamiske og foranderlige, end vi nogle gange har 

tendens til at antage. 

Konklusion 

Dette kapitel har kort præsenteret nogle grundlæggende aspekter af narrativ analyse. Det har 

jeg kombineret med et fokus på følelsesstimulering som en religionshistorisk analysestrategi, 

der kan hjælpe os med at analysere religiøse fortællinger på en mere kompleks måde ved at 

fokusere på, hvordan fortællingerne kultiverer særlige effekter – inklusive følelseseffekter. 

Religiøse fortællinger bevæger nemlig modtagerne, deltagerne i den religiøse gruppe, de får 

de overmenneskelige væsener og religiøse autoritetspersoner til at fremstå engagerende, 

relevante og idealiserede; de kultiverer, fremmer og træner særlige følelsespraksisser og -

normer. De greb til narrativ analyse, jeg har præsenteret, har til dels bygget på klassiske 

narratologiske tilgange, men har også inkluderet ny forskning i, hvordan følelser og 

fortællinger er tæt forbundne. Den præsenterede analysestrategi gik frem i tre trin: 1) analyse 

af følelsesudtryk i teksten, 2) analyse af følelseseffekter stimuleret via fortællingens 

konstruktion og 3) en vurdering af det overordnede niveau af følelsesstimulering i den 

narrative kontekst. Narrativ analyse er en form for kulturanalyse og dermed relevant for 

religionshistorikere, og i den komplekse form med tre narrative niveauer – fabula, plot og text 

– kan den kaste lys over fortællingers rolle i kultur og samfund. Det er vigtigt ikke alene for 

at forstå religiøs identitetskonstruktion og kulturel erindring, som både på kollektivt og 

individuelt plan er intimt forbundet med narrativitet og følelser, men også for at forstå 

religiøse forestillinger. De forekommer nemlig aldrig i en ’ren’ form, men er indlejret i 

narrative kontekster, som hjælper os til bedre at forstå, hvordan mennesker bevæges til at 

binde sig til religiøse fællesskaber. Via narrative strukturer og plot, der kommunikeres i 

forskellige medier, kan mennesker stimuleres og trænes til at lytte til autoritetspersoner og 

dyrke guder og andre overmenneskelige væsener og magter, eller til at se andre grupper som 

fjender. Det sker som regel ikke via abstrakt information eller kommunikation af begreber 

eller dogmer, men via følelsesmæssigt engagerende fortællinger, der gør, at mennesker bliver 

draget ind på særlige – og forskellige – måder.  
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Tværkøn og religion med Michel Foucault og Judith Butler – metodiske skridt i en 

kønskritisk analyse af en tidlig rabbinsk kategorisering af ’den androgyne’ 

Marianne Schleicher 

 

3. Den androgyne har træk, som findes hos mænd, træk, som findes 

hos kvinder, træk, som findes hos både mænd og kvinder, og træk, 

som findes hos hverken mænd eller kvinder.  

4. Trækkene, som findes hos mænd, er hos ham, at han med sit hvide 

udflåd gør uren. Ligesom mænd kan han gifte sig, men ikke 

bortgiftes. Ligesom mænd må han ikke forsamles med kvinder. 

Ligesom mænd modtager han ikke døtres underhold. Ligesom mænd 

må han ikke klæde sig eller lade sig klippe [som kvinder]. Ligesom 

mænd [af præstelig slægt] må han ikke gøre sig uren ved de døde. 

Ligesom mænd må han ikke klippe håret ved tindingerne eller studse 

skægget. Ligesom mænd er han forpligtet på alle bud nævnt i Torah. 

5. Trækkene, som findes hos kvinder, er hos ham, at han med sit røde 

udflåd gør uren. Ligesom kvinder må han ikke forsamles med mænd. 

Ligesom kvinder kan han ikke være løser i et svogerægteskab. 

Ligesom kvinder kan han ikke få del i sønners arv. Ligesom kvinder 

[af præstelig slægt] kan han ikke få del i de højhellige [gaver]. 

Ligesom kvinder er han ugyldig som vidne i alle Torah-relaterede 

sager. Ligesom kvinder vil han efter en forbudt form for samleje være 

uegnet som modtager af de præstelige privilegier. 

6. Trækkene, som findes hos både mænd og kvinder, er hos ham, at 

man ansvarliggøres for skade forrettet mod ham ligesom mod mænd 

og kvinder. Dræber man ham med vilje, skal man selv dræbes. Hvis 

drabet var uforsætligt, sendes man i eksil. [Hans moder skal på grund 

af ham afvente sit blods renhed ligesom ved en drengefødsel] og 

ligesom ved en pigefødsel. For ham skal hun bringe et offer som efter 

både en drenge- og en pigefødsel. Ligesom andre mænd og kvinder 

[uden søskende] er han arveberettiget. Ligesom mænd og kvinder [af 

præstelig slægt] kan han få del i de hellige [gaver, der også gives 

uden for Jerusalems] grænse. Selvom man om ham måtte sige: ”Se, 
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denne nasiræer er både mand og kvinde!”, skal han anses for 

nasiræer. 

7. Trækkene, som findes hos hverken mænd eller kvinder, er hos ham, 

at han ikke ansvarliggøres for sin urenhed med et synd- eller 

brændoffer. Modsat mænd og kvinder kan han ikke takseres eller 

sælges som hebræisk slave, men selvom man om ham ville sige: ”Se, 

denne nasiræer er hverken mand eller kvinde!”, skal han anses for 

nasiræer. R. José sagde, at den androgyne er en egenartet skabning. 

De vise kunne ikke afgøre, om han var en mand eller kvinde.  

Tosefta, traktat Bikkurim 2:3-796 

 

Køn er et af de fænomener, som religioner på tværs af tid og sted bidrager til at regulere for at 

sikre en optimal reproduktion og udnyttelse af kropslige forskelle ved fx arbejdsdeling, så 

kulturernes overlevelse sikres. Det til trods tænkes køn sjældent som et oplagt fænomen for 

religionsvidenskabelig analyse. Kapitlet vil af den grund konkretisere en kønskritisk analyse 

af en religionshistorisk kildetekst, hvor der både introduceres til nogle brugbare 

analysestrategier og argumenteres for det erkendelsesmæssige potentiale ved et 

religionshistorisk fokus på køn som fænomen. Som empiri har jeg valgt et uddrag fra 

Tosefta,97 som er en jødisk, primært hebræisksproget samling af religiøse lovtekster fra 

Palæstina fra det 3. århundrede e.v.t. ’Tosefta’ betyder tilføjelser og gengiver netop de tidlige 

rabbineres tilføjelser til og diskussioner af det bibelske lovstof, som var blevet behandlet i 

Mishnah98 (ca. 200 e.v.t.), og som de udlagde, så jøders religiøse traditioner kunne 

videreføres, til trods for at alle jøder siden 135 e.v.t. havde levet i eksil uden et eget land og 

uden en tempelkult. Ovenstående tekstuddrag om et menneske med tværkønslige træk er 

særstof i Tosefta99 og står opført i den traktat, der benævnes ’Bikkurim’. Bikkurim betyder ’de 

første frugter’ og refererer til førstegrødeofferet (Lev 2,12-16), som agerdyrkende israelitter 

skulle bringe, men hvor kun israelitiske mænd skulle takke for førstegrøden ved at recitere 

 
96 Kildeteksten har jeg oversat fra hebræisk fra Saul Liebermans udgivelse af Tosefta (2001). Liebermans 

udgivelse, der regnes for den mest autoritative, baserer sig primært på det eneste, næsten komplette Wien-

manuskript fra ca. 1300, der kan besigtiges på Østrigs nationalbibliotek. Meget få foliosider, dvs. 

pergamentsider, mangler. I sådanne tilfælde har Lieberman suppleret med tekst fra det såkaldte Erfurt-

manuskript, der regnes for ca. 40 år ældre, men som mangler ca. en tredjedel af teksterne. Den første trykte 

version af Tosefta blev udgivet i Venedig i 1521. 
97 Ved kildehenvisning til Tosefta skrives et lille ’t’ efterfulgt af traktatens navn, fx tBikkurim. 
98 Ved kildehenvisning til Mishnah skrives et lille ’m’ efterfulgt af traktatens navn, fx mBikkurim. 
99 En mere gennemredigeret version af tekstuddraget er senere blevet tilføjet Mishnah-traktaten Bikkurim som 

kapitel 4. 
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Deut 26,3, fordi det var mænd, som modtog landet, og deres sønner, som arvede det. At 

kildeteksten italesætter eksistensen af et menneske med tværkønslige træk, som i kildeteksten 

benævnes ’den androgyne’,100 skyldes i første ombæring, at rabbinerne var i tvivl om, 

hvorvidt den androgyne kun måtte frembære førstegrødeofferet, eller om den androgyne med 

reference til sine mandlige træk også skulle recitere Deut 26,3. Som min analyse vil vise, var 

der dog mere på spil end blot at overveje en tænkt situation i forhold til en tempelkult, der 

ikke længere fandtes, men herom senere. 

Mens andre tekster fra oldtiden og antikken fra forskellige verdensdele har omtalt 

tværkønnethed og forbundet det med myter om frugtbarhedens oprindelse,101 repræsenterer 

Tosefta, Bikkurim 2:3-7 (fremover tBikkurim 2:3-7), den så vidt vides ældste 

religionshistoriske kildetekst, der italesætter en overvejelse over, om der findes mere end to 

køn. I dag vurderes det inden for den medicinske forskning, at et ud af ca. hvert 1.500 

levendefødte barn har tværkønslige karakteristika (Blackless et al. 2000, 161).102 Mange af 

disse opereres umiddelbart efter fødslen, således at de rent udseendemæssigt kan passe ind i 

en af de bipolare kønskategorier, ’mand’ eller ’kvinde’, dog med svære fysiske og psykiske 

komplikationer til følge, herunder en selvmordsrate på 19 procent (Chase 2003; Jones et al. 

2016, 121). Forekomsten af børn født med tværkønslige træk har ikke nødvendigvis været 

lige så høj i antikken som i dag, men fænomenet var kendt, hvilket tBikkurim 2:3-7 vidner 

om. Kildeteksten har haft kønspolitisk effekt, især i moderne jødedom, hvor den har været 

anvendt til at legitimere en inklusion af tvær- og transkønnede i de liberale jødiske 

retninger.103 Dette kapitels interesse er imidlertid metodisk og erkendelsesmæssig, nemlig at 

spørge til, hvilken viden om religion og religionshistorie en kønskritisk analyse af 

tværkønnethed kan afstedkomme, og hvad der var på spil, siden rabbinerne som religiøse 

specialister investerede i at udvide deres viden om kønslig kompleksitet i forhold til datidens 

bipolare kønsskildringer fx i Torah, hvor Gud skabte mennesket som mand og kvinde (Gen 

1,27). 

 
100 Om rabbinernes indlån af det græske ord ’androgyn’, se note 7 nedenfor. 
101 Her kan nævnes ”Parusha Sukta” fra Rig Veda 10,90, men for så vidt også Platons Symposion 189c-193d. For 

en komparativ religionshistorisk introduktion til fænomenet ’androgyni’, se Schleicher 2018. 
102 I dag er det både medicinsk og politisk mest korrekt at tale om tværkønnede træk hos et menneske, således at 

hele mennesket ikke stemples som fx ’den androgyne’. Betegnelserne hermafroditisme og androgyni er 

lægefagligt set misvisende, fordi man bør sondre mere præcist mellem de mere end 25 p.t. kendte kropslige 

forhold, der forårsager kønslig differentiering, der afviger fra den bipolare sondring mellem mand og kvinde. 

Man foretrækker derfor samlebetegnelsen ’intersex’, som jeg oversætter til ’tværkønnethed’ eller ’tværkønnet’ 

for at sikre en dansk fagterminologi. I min analyse benytter jeg dog begrebet ’androgyn’ i de tilfælde, hvor jeg 

forholder mig til kildetekstens omtale heraf. 
103 Se fx http://www.transtorah.org/PDFs/Trans-Sensitive-Spiritual-Care.pdf. 
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Kritisk kønsteori og analysemetodiske konsekvenser 

En kønskritisk analyse kan i princippet trække på et væld af teorier, der skeptisk spørger ind 

til køns fremtrædelsesformer og funktioner.104 Her lader jeg kildetekstens fokus på 

vidensindsamling om den androgyne og de religiøse handlinger, som den androgyne har 

adgang til, være afgørende for, at jeg vælger at trække dels på Michel Foucaults refleksion 

over vidensindsamlingens betydning for magt i forbindelse med seksualitet, dels på Judith 

Butlers viderebearbejdelse deraf i hendes performativitetsteori om de gentagelige handlingers 

betydning for køn. Hverken Foucault eller Butler er religionshistorikere og indgår derfor 

sjældent i en religionsvidenskabelig forskningshistorie, selvom de spiller en stor rolle i 

mange grene af religionsvidenskab i dag.105 De trækkes ind her, fordi de begge har produceret 

en overordnet teori om henholdsvis magt og køn, som jeg som religionshistoriker vælger at 

anvende på en konkret kildetekst som et redskab til at diskutere elementer i kildeteksten, 

herunder dens ærinde og udsigelser om religion og religionshistorie. For at få Foucault og 

Butlers teorier i spil skal de kort præsenteres og operationaliseres til analysemetodiske greb. 

 

Foucaults forståelse af magt 

Den franske idéhistoriker Michel Foucault (1926-1984) bidrog fra begyndelsen af 1960’erne 

og frem til den konstruktivisme, der ville afsløre, at strukturer og kulturelle systemer var 

konstrueret af lokale behov og magtforhold. Magt i forhold til køn og seksualitet står centralt 

i hans måske kendteste værk, Viljen til viden. Seksualitetens historie 1 fra 1976 (dansk 

oversættelse fra 1978). Her gør han op med en juridisk forståelse af magt som noget stabilt og 

som noget, nogen skulle have og fastholde gennem autorisation og lovgivning. Foucault 

argumenterer i stedet for, at magt er en mangfoldighed af styrkeforhold. Magten er 

allestedsnærværende, en kompleks strategisk situation, der forbinder modsætninger og 

investerer i visse former for modstand og afvigelse med en overordnet intention om at sikre 

kulturens overlevelse og udvikling. Institutioner og sociale skel og enheder er således ikke 

udgangspunkter for magt, men snarere magtens forankringspunkter (Foucault 1978, 98-102).  

Magt er ifølge Foucault vidensbaseret, da viden er et middel til at regulere kulturen. Af 

den grund investerer kulturer i at indsamle viden om medlemmerne. I denne 

 
104 For en dansksproget gennemgang af den akademiske kønsforsknings udvikling, se Schleicher 2015. 
105 Foucault og senere Butler bidrog fra 1970’erne og frem til et opgør med strukturalisme og essentialisme. For 

en gennemgang heraf, se fx kapitlet om Foucault i Lars Bo Kaspersen og Heine Andersen, Klassisk og moderne 

samfundsteori, 6. udgave 2020. 
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vidensindsamling vil nogle fænomener gå – eller holdes – under radaren og dermed forblive 

usynlige, mens andre fænomener undergår en proces fra at være usynlige til at blive 

erkendbare – en proces, der sættes i gang ved vidensindsamling og dertilhørende sproglig 

betegning. Foucault nævner selv som eksempel, hvordan samleje mellem mænd i førmoderne 

tid blev betragtet som en kriminel handling. Udviklinger inden for psykiatrien afstedkom en 

interesse for menneskers drift, hvorfor den østrig-ungarske journalist Karl-Maria Kertbeny 

omkring 1870 foreslog fire neologismer, dvs. nye ord, til at kategorisere drift, nemlig 

heteroseksualitet, homoseksualitet, monoseksualitet og analseksualitet, som led i sin kamp 

imod, at homoseksuelle skulle straffes for udlevelsen af deres drift. Hans opfattelse virkede 

tilbage på psykiatrien, hvor homoseksualitet nu blev forstået som en – vel patologisk – 

variation af seksualitet. Vigtig for denne drifts erkendbarhed var, at den fik et navn. Dermed 

gav homoseksualiteten ”sig til at tale om sig selv, at gøre krav på sine rettigheder eller på sin 

’naturlighed’” (Foucault 1978, 108). Kulturens konstante investering i vidensindsamling 

medførte i den forbindelse dens konstante udvidelse. Samleje mellem mænd havde udviklet 

sig fra kriminel handling over patologisk seksualdrift til liberal frihedsrettighed. Sideløbende 

med en sådan vidensindsamling opstod der, hvad Foucault benævner en ”uklar tolerance” 

(Foucault 1978, 107) over for homoseksuelle som investeringsegnede modstandspunkter. Vel 

har kulturen sanktioneret imod og reguleret homoseksuelles råderum og rettigheder, men 

reguleringen har også indebåret en synlighed, en gradvis inklusion og en relativ tolerance, 

fordi de på andre felter end det rent reproduktionsmæssige kan vise sig attraktive for kulturen 

i forhold til at sikre dens overlevelse og udfoldelse. 

’Diskurs’ er et begreb, som Foucault hyppigt anvender uden helt at specificere sin 

forståelse heraf. Det bliver dog klart undervejs, at kulturelle diskurser i hans perspektiv ikke 

blot er konkrete samtaler og fremstillinger, sådan som man betragter diskurser i lingvistikken. 

I stedet skal kulturelle diskurser hos Foucault forstås som summen af mulige udsagn, der kan 

udsiges om et emne. Hermed afspejler en diskurs hos Foucault en form for kulturelt 

samtalerum, hvor det, der kan siges, er betinget af, hvad der gennem tidligere 

vidensindsamling er gjort erkendbart. I ’samtalerummet’ er det ikke kun nogle udsagn, der 

dominerer. Som med alle andre magtforhold gælder det, at styrkeforholdene er ustabile, 

hvorfor dominerende udsagn konstant brydes med modstandsytringer, der forsøger at ændre 

på de dominerende måder, hvorpå vi erkender og taler. 

Mens Foucaults diskursbegreb således skal forstås på abstrakt vis som summen af 

mulige udsagn i en given historisk kontekst, er hans diskursanalyse yderst konkret. Han drog 
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selv fire analysemetodiske konsekvenser af sin teoretiske magtforståelse, som han benævnte 

”metodiske … forsigtighedsregler” (Foucault 1978, 104): 

1) Immanensreglen anfører, at vidensindsamling og udsigelser skal analyseres i det 

immanente, dvs. i det konkret foreliggende. Skal man have hold på, hvordan dominerende 

udsagn brydes med modstandsytringer, skal man foretage det analytiske greb at lede efter 

lokale brændpunkter. Lokale brændpunkter kan genkendes ved, at der er kamp og 

trængsel, altså en uenighed i en given situation, om at konstituere, bestride og investere i, 

hvordan et fænomen skal fremstilles (Foucault 1978, 104-105). Uenigheden kan typisk tage 

sig ud som inkonsistenser og modsigelser inden for eksempelvis et tekstmateriale. 

➢ I nedenstående analyse melder uenigheden mellem de unavngivne rabbinere og 

Rabbiner José sig som et brændpunkt, ligesom reproduktionsmæssige, økonomiske, 

juridiske og kærligheds-/omsorgsmæssige interessesammenstød vil udgøre 

brændpunkter.  

2) Reglen om de stadige variationer understreger, at magten aldrig er stabil. Selvom 

styrkeforholdene i et momentant snit kunne ligne, at en part har magt til at undertrykke, 

mens en anden må underkaste sig magten, så er der netop kun tale om et udsnit af en 

udvikling, hvor magten er dynamisk, kompleks og altid foranderlig. Et analysemetodisk 

greb til at italesætte magtens ustabilitet er derfor at lede efter foranderlige styrkeforhold og 

udpege deres transformationsmatricer (Foucault 1978, 105), altså omdrejningspunkter for 

forandring. Her skal man udnytte sit religionshistoriske kendskab til udviklinger i tid og 

forholde dem til fænomenet i fokus. 

➢ Som nedenstående analyse vil nævne, så præsenterer Rabbiner José indirekte et 

forslag om en tredje kønskategori i kontrast til flertallets insisteren på at forstå den 

androgyne ud fra kun to kønskategorier. Netop Rabbiner Josés forslag er i de 

seneste årtier blevet ’transformationsmatrice’, dvs. afsæt for jødiske LGBTQ+-

personers kamp for inklusion og tolerance i religiøse kontekster. 

3) Reglen om det tosidede betingelsesforhold hviler på den antagelse, at kulturens 

overordnede strategi om at sikre overlevelse og tilpasning er betinget af diskursernes 

adgang til konkrete sammenkædninger og relationer, der kan fungere som støttepiller og 

forankringspunkter (Foucault 1978, 105-106). Et analysemetodisk greb vil her være at lede 

efter de forankringspunkter, hvor diskurserne bliver konkretiseret og dermed får effekt. 

➢ Nedenstående analyse vil vise, at ægteskab, familie, socialisering, slavestatus, 

arveregler, vidnestatus og juridiske rettigheder udgør støttepiller og 

forankringspunkter for de tilstedeværende diskurser. 
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4) Reglen om diskursernes taktiske polyvalens anfører, at kulturen af taktiske grunde, jf. 

overlevelse og tilpasning, kan binde sig til og investere i mange forskellige diskurser og til 

både dominerende og oppositionelle udsagn. At kulturen på den måde ’spiller på flere 

heste’, skyldes ofte konkrete omstændigheder, der afslører svagheder i de momentant 

dominerende udsagn (Foucault 1978, 108). Et analysemetodisk greb vil derfor være at 

undersøge, hvilke diskurser en konkret kildetekst binder sig til, om kildeteksten anfører 

dominerende og/eller oppositionelle udsagn, og hvilke lokale historiske forhold der kan 

forklare de observerbare styrkeforhold i kildeteksten. 

➢ I nedenstående analyse trækker jeg på min religionshistoriske viden, når jeg vil 

forstå rabbinernes kønskategorisering i forhold til lokale historiske forhold. Jeg 

fremdrager den decimerede mandlige population blandt jøder i det 1. og 2. 

århundrede e.v.t., fraværet af et kultisk og geografisk centrum samt generelle 

minoritetserfaringer blandt jøder for at forklare, hvorfor de forskellige diskurser på 

dominerende vis værner om reproduktion, men også hvordan en form for 

kærligheds-/omsorgsdiskurs præsenterer mere oppositionelle udsagn, hvormed 

lovteksten tager hensyn til familiers følelsesmæssige bånd til samtlige 

familiemedlemmer – også dem med tværkønnede karakteristika. 

 

Kønskritisk performativitetsteori ifølge Butler 

Den amerikanske filosof Judith Butler har en grundlæggende foucaultiansk forståelse af 

kultur, men hvor Foucault reflekterer overordnet over kulturens mangfoldige måder at virke 

på, reflekterer Butler over individets adgang til at blive erkendbart, yde modstand, skabe 

forandring og trods normafvigelse opnå kulturens investering og tolerance. Butlers tanker 

herom er et filosofisk bidrag til identitetstænkning og kendes som hendes 

’performativitetsteori’. Den præsenterede hun første gang i Gender Trouble: Feminism and 

the Subversion of Identity fra 1990 (med vigtigt nyt forord i andenudgave fra 1999), hvor tre 

analytiske begreber står helt centralt: ’performativitet’, ’agens’ og ’subversion’. Individer, der 

kropsliggør aspekter af kønslig normafvigelse, har begrænset adgang til erkendbarhed, 

hævder Butler, fordi disse individer kun kan trække på eksisterende diskurser (i foucaultiansk 

forstand som summen af allerede mulige udsagn) for at opnå erkendbarhed (Butler 1999, 44-

45). For at anvise en vej til øget erkendelse af komplekse og normafvigende identiteter peger 

Butler derfor på, hvordan både talehandlinger og kropsliggjorte handlinger er gentagelige 

med Jacques Derridas pointe om, at enhver gentagelse indebærer et element af variation 
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(Butler 1999, XV, 191), der forandrer den identitetsgivende praksis og den deraf følgende 

erkendbarhed.  

Butlers analytiske begreb performativitet antager gentagelsens identitetsgivende 

funktion. Her anfører hun, at individet ikke har en på forhånd givet kønsidentitet, men at det 

derimod opnår en kønsmæssig erkendbarhed gennem deltagelse i kulturens gentagelige 

handlinger, fx ritualer, der konstruerer og vedligeholder køn (Butler 1999, 34, 185-186). Et 

eksempel kunne være, at kristne forældre iklæder deres spædbarn en dåbskjole med 

henholdsvis blåt eller lyserødt bånd, alt efter om barnet har mandlige eller kvindelige 

kønsdele, hvorefter selve dåbshandlingen i kirken konstituerer barnets dobbelte erkendbarhed 

som henholdsvis kristen og bipolart kønnet som enten dreng eller pige. Samme dobbelte 

erkendbarhed vedligeholdes senere ved konfirmationen, hvor iklædning af tøj alt efter 

kroppens kønsdele igen udgør en gentagelig handling. Et analysemetodisk greb i forlængelse 

af Butlers performativitetsbegreb vil være at undersøge éns empiri for beskrivelser af 

gentagelige handlinger, herunder ritualer, hvormed et individ kan ’gøre’ sit køn og således 

opnå en genkendelig/erkendbar kønsidentitet. 

➢ I nedenstående analyse hæfter jeg mig ved autonome, kropsligt gentagelige 

handlinger såsom sædafgang og menstruation. Jeg observerer, hvem der kan gifte 

sig, arve og modtage underhold og kultiske privilegier. Jeg iagttager, hvem der 

påbydes at klæde og klippe sig på hvilke måder; hvem der kan omgås de døde, 

udføre hvilke bud, vidne i retten, have samleje med hvem, få oprejsning og opnå 

kultisk soning, og endelig hvem der kan indtræde i rollen som nasiræer og slave. 

Mange af disse handlinger indskriver dem, der udfører dem, i en kønnet identitet. I 

nogle tilfælde er identiteten, som nedenstående analyse vil vise, dog ikke kønnet, 

men trods alt en platform for andre former for performativitet, dvs. erkendbar 

identitet gennem handling. 

Ikke alle har lige adgang til kulturens gentagelige handlinger. I den forbindelse er 

Butlers analytiske begreb agens vigtigt. Egentlig betyder det vel handleevne, men oversættes 

i en butlersk sammenhæng bedst som adgang til at deltage i de gentagelige handlinger (Butler 

1999, 198). Uden en sådan adgang holdes mennesker og andre fænomener hen i 

uerkendbarhed, nogle gange ved hjælp af det, som Butler benævner ’diskursiv vold’. 

Diskursiv vold er et aspekt af kulturel regulering, der sikrer, at det delvist uerkendbare lider 

nederlag i forhold til at få adgang til de gentagelige handlinger og dermed nå fuld 

erkendbarhed, oftest fordi kulturen fornemmer en form for trussel (Butler 1999, 127-144). Et 

eksempel på diskursivt voldsramte kunne være polyamorinere, der ønsker at leve flere 
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sammen i et etableret kærlighedsforhold. De søger at blive synlige som etablerede elskende, 

men sammen tilkendes de ingen juridiske rettigheder i forhold til gruppens børn og formue, ej 

heller har de adgang til en form for ægteskab eller registreret partnerskab, der kunne gøre 

dem synlige som socialenhed på linje med mennesker i et parforhold. En analysemetodisk 

konsekvens af Butlers agensbegreb er derfor at notere sig aktørers adgange til gentagelige 

handlinger og undersøge reguleringer, der enten muliggør eller forhindrer disse. 

➢ Nedenstående analyse noterer sig, at den tværkønnede mere eller mindre formenes 

adgang til handlinger, der kan påvirke entydige mænds reproduktion, arv/ejerskab af 

jord og formue samt arbejdsfællesskaber. Til gengæld har den tværkønnede adgang til 

indlejring i socialenheder som familie og ægteskab og til religiøse funktioner og 

privilegier. 

For nogle lykkes det, som Butler benævner subversion, dvs. underminering af en eller 

flere normer i de gentagelige handlinger med konsekvens for de deraf afledte identiteter. Her 

er det en pointe, at det, der hidtil har været uerkendt, kan blive erkendbart, og de, der hidtil 

ikke har haft adgang, får adgang, hvis de demonstrerer en loyalitet over for kulturen og 

respekterer, at vejen til erkendbarhed og tolerance går gennem accept af og deltagelse i de 

gentagelige handlinger indefra (Butler 1999, 199). Et eksempel på vellykket subversion er, at 

kristne danske par af samme køn fik adgang til vielse i folkekirken i 2012, fordi det for dem 

var en pointe, at de respekterede og ønskede kirkens velsignelse af deres parforhold og 

kærlighed. Ingen tvivlede på parrenes loyalitet over for folkekirken, fordi de netop var 

medlemmer af folkekirken, der ønskede adgang til deres egen kirkes ritual. Endelig er det en 

pointe for Butler, at subversion ikke altid skyldes bevidste forsøg på markant normforandring 

eller -underminering. Nogle gange kan det ske ved en fejl eller et tilfælde, der viser sig at 

have en fordelagtig virkning for kulturen. Fx var det et tilfælde i form af 2. Verdenskrig, der 

medførte, at mange kvinder i Vesten blev ansat som ufaglært arbejdskraft i industrien, mens 

størstedelen af den mandlige arbejdsstyrke var indkaldt til diverse militære enheder. Efter 

krigen tvivlede industriens ledere ikke på kvindernes loyalitet, ej heller deres evner, hvilket 

subverserede kønsfordelingen i industrien i årtierne, der fulgte, med den fordel for kulturen, 

at arbejdsstyrken potentielt set kunne fordobles. Som analysemetodisk konsekvens af Butlers 

subversionsbegreb skal man lede efter varierede elementer i den gentagelige handling og 

spørge til den kulturelle loyalitets- og fordelagtighedsgrad i variationen. Undersøg, hvor 

loyale afvigere inkluderes, og med hvilken effekt de udvider grænserne for hidtil kendte 

fænomener. 
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Nedenstående analyse vil notere, at den androgyne kan udnytte sit råderum som 

medlem af en familie og en religiøs gruppe til at demonstrere sin loyalitet over for andre i 

kulturen. Analysen noterer især, at den androgynes kropslige overskud af køn udgør en 

variation over, hvem der normalt har adgang til gøremål som ægtemand, hvilket leder til en 

delvis vellykket subversion. 

 

Analyse 

tBikkurim 2:3 åbner med at anføre den overordnede problemstilling for de tidlige rabbineres 

diskussion i den gengivne kildetekst, nemlig kønskategorisering af det menneske, som 

Tosefta benævner androgynos. De unavngivne rabbinere vælger sammenligning med de to 

bipolare kønsidentiteter ’mand’ og ’kvinde’ som kategoriseringsstrategi. Den eneste 

navngivne rabbiner, José, der i den rabbinske litteratur ofte stiller sig i opposition til flertallet, 

foreslår som afslutning i tBikkurim 2:7 at tænke ud over den bipolare kønskategorisering, idet 

han påpeger den androgynes egenart; dvs. at den androgynes køn ikke er sammenligneligt 

med de to bipolare køn. Upåvirkede af Rabbiner Josés forslag slår redaktørerne fast, at 

flertallet ikke kunne afgøre den androgynes køn inden for de to kendte kønskategorier. 

Allerede her anvender jeg det analysemetodiske greb at være opmærksom på brændpunktet i 

kildeteksten: udpegning af ’den androgyne’ til kategorisering, de unavngivne rabbineres 

strategi kontra Rabbiner Josés alternativ og, som det skal vise sig, et væld af logiske 

inkonsistenser i de unavngivne rabbineres kategorisering. Den følgende analyse skal forsøge 

at dekonstruere, hvad der er på spil for disse religiøse specialister, siden kategoriseringen af 

den androgyne fremstår som et brændpunkt. 

’Den androgyne’ er min oversættelse af אנדרוגינוס [androgynos], der allerede i Mishnah 

blev indoptaget i det hebræiske sprog fra græsk til at betegne et menneske med tværkønslige 

træk.106 Den græske betegnelse ’hermafrodit’ var også kendt blandt jøder i antikken, men på 

grund af det ords konnotationer til de to græske guder Hermes og Afrodite og myten om 

deres tværkønnede barn, Hermafroditos, valgte man at låne det mere religiøst neutrale 

androgynos, som andre jøder, herunder Filon fra Alexandria, tidligere havde anvendt, når de 

skrev på græsk.107 Androgynos er en sammensætning af de græske ord for mand og kvinde, 

 
106 I Mishnah omtales den androgyne i forskellige traktater, fx hvor det handler om den androgynes urenhed ved 

sæd (mZavim 2:1), fritagelse fra pligt til svogerægteskab (mYevamot 8:6), manglende ret til underhold 

(mBabaBatra 9:2), og hvorvidt omskærelse af den androgyne må ske på en sabbat (mShabbat 19:3). 
107 Se Septuaginta til Ordsprogenes Bog, kapitlerne 18,8 og 19,5; Philo: On the Virtues 21; Who is the Heir 274. 
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nemlig andro- og gyné, og passer således også sprogligt ind i rabbinernes strategi med at 

kategorisere den androgyne ud fra de to kendte kønskategorier ’mand’ og ’kvinde’. 

Rent kombinatorisk lægger den anmeldte kategoriseringsstrategi i tBikkurim 2:3 op til 

fire mulige kønsidentiteter ud fra to variabler (’mand’/’kvinde’), alt efter om deres respektive 

træk er til stede eller ej. I en sådan kønsdiskurs vil den androgyne altid være 

mere/mindre/både-og/hverken-eller erkendbar som mand og kvinde. Fordi de vil forstå noget, 

som ligger uden for det hidtil kendte, ved at sammenligne med noget allerede kendt, får vi her 

et eksempel på, hvad Foucault og Butler understreger, nemlig at mennesker kun kan øge 

deres viden med det sprog, som altid allerede er tilgængeligt, indlejret i og dermed begrænset 

af kulturen. Et andet eksempel på sprogets begrænsende effekt er, at den hebræiske tekst 

bruger det maskuline pronomen ’han’ om den androgyne. 

Min fremgangsmåde for analysen vil være en kort forklaring og tematisk gennemgang 

af, hvad jeg vurderer som en præstelig og en deuteronomistisk diskurs i foucaultiansk 

forstand, der udgør betingende rammer for, hvad der kan siges i dette religiøse samtalerum. 

Disse diskursers funktion synes imidlertid blot at være, som jeg vil vise, at fodre de 

unavngivne rabbinere med et vokabular til kategorisering. Hernæst vil jeg mere kritisk 

vurdere, hvilke underliggende diskurser og forankringspunkter der på polyvalent vis, jf. 

Foucault, binder sig til hinanden. Med denne tematiske gennemgang diskuterer jeg på tværs 

af tekstens fire kønskategorier for med påpegning af fx logiske inkonsistenser at dekonstruere 

adskillige brændpunkter, hvor flere diskurser kæmper om at konstituere, bestride og investere 

i kønskategoriseringen, og således vurdere, hvad der er på spil og hvorfor. 

 

Den præstelige diskurs som tema i kønskategoriseringsstrategien 

Det kan virke som en anakronisme at påstå, at et arkaisk fænomen som præstelig teologi 

indgår som diskurs i en tekst fra det 3. århundrede e.v.t., især fordi templet i Jerusalem var 

nedbrændt, og fordi jøder af præstelig linje kun havde minimal autoritet og funktion. Jeg gør 

det dog, fordi kildeteksten eksemplificerer, hvad Foucault ville kalde en vidensudvidelse – i 

dette tilfælde om køn – ved hjælp af logikker og begreber hentet fra en allerede kendt diskurs, 

nemlig den præstelige. På overfladen forholder teksten sig til kultisk urenhed, jf. omtale af 

legemsvæsker og omgang med de døde, offergaver og nasiræerløfter, som er typiske 

elementer i en præstelig diskurs. Uden et tempel og en fungerende præstestand er 

overtrædelser imidlertid i vid udstrækning uden effekt. Logikkerne bag de præstelige regler 
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for mænds og kvinders performativitet og agens i kulten benyttes dog som afsæt for at 

indskrive den androgyne i en allerede kendt bipolar antropologi, dvs. lære om mennesket.  

Åbningen af tBikkurim 2:4 og 2:5 fremhæver, at den androgyne principielt både kan 

afstedkomme kultisk urenhed ved udflåd med sæd og med menstruationsblod. Denne 

bemærkning aktiverer Torah som ’intertekst’, hvilket er et begreb, som den bulgarske lingvist 

Julia Kristeva introducerede for at kunne italesætte, hvordan andre tekster kan overføre 

betydningsindhold til teksten i fokus.108 Især Lev 15 fungerer i tBikkurim 2:3-7 som 

intertekst. Den bibelske tekst sondrer mellem legemsvæsker, der flyder fra henholdsvis 

mandens og kvindens kønsorganer. Her repræsenterer sæd og menstruationsblod en livskraft i 

denne verdens afgrænsethed, hvor mennesker i princippet kan få børn, men på et tidspunkt 

selv skal dø. Sæd og menstruationsblod er potentielt livgivende, men potentialet er kun til 

stede i en mands eller kvindes kønsorganer. Uden for disse markerer de et tab af 

livspotentiale og dermed indirekte død. Denne begrænsede livskraft og dødelighed er på alle 

måder ontologisk inkompatibel, dvs. væsensmæssig uforenelig, med opfattelsen af guden 

Jahve som den, der aldrig dør. Med reference til den ontologiske inkompatibilitet kan 

mennesket derfor ikke nærme sig det hellige uden først at være kultisk ren for konnotationer 

til livsbegrænsning og død. I den rabbinske kildetekst har rabbinerne ikke skullet vogte over 

et tempels hellighed. De har højst skullet sikre, at ingen jødisk mand havde samleje med en 

menstruerende kvinde (Lev 18,19), fordi det ville betyde et symbolsk møde mellem liv og 

død. Tilmed har de fleste rabbinere nok højst hørt om androgyni og næppe selv skullet 

afgøre, om en androgyns sæd eller menstruationsblod gjorde uren i nogen konkret situation. 

Irrelevansen af disse træk kan derfor forklare, hvorfor rabbinerne så næsten lemfældigt i 

tBikkurim 2:7 fritager den androgyne for at sone sin kønslige urenhed med et synd- og 

brændoffer (Lev 15,15.30), og at fokus på sæd og menstruationsblod blot tjener til at forankre 

den androgyne i en af de to kendte kønskategorier og dermed gøre h/ende109 delvist 

erkendbar. 

At den androgyne ikke må gøre sig uren ved kontakt til lig, kæder h/ende sammen med 

en anden intertekst, nemlig Lev 21,1, der gælder for mænd af præstelig slægt. Israels folk er 

opdelt i kohanitter, levitter og israelitter, og en androgyn kan dermed fødes ind i en 

kohanitisk, altså præstelig, slægt. H/endes mandlige træk i kombination med det præstelige 

 
108 For introduktion til intertekstbegrebet og intertekstualitet i religiøs litteratur, se Schleicher 2007, 9-13, 17-24. 
109 For at skelne mellem kildetekstens ’han’ eller ’ham’ og mit ønske om sprogligt at kunne indfange bare lidt 

mere af den kønslige kompleksitet vælger jeg i mine kommentarer at indskyde en skråstreg i de personlige 

pronominer og trække han/hun og ham/hende sammen til h/un eller h/ende, så personens enhed anerkendes. Her 

følger jeg Butler 1999, fx 127. 



© Forlaget Univers 

 

bevirker, at h/un ikke må komme i kontakt med en afdød slægtning, endsige forberede 

vedkommende til begravelse, medmindre der er tale om en fra den allernærmeste familie. En 

sådan kontakt til en afdød ville gøre den androgyne uren og dermed inkompatibel med det 

hellige og dets område. Med Butlers fokus på adgang udsiger tekstpassagen indirekte, at den 

androgyne kunne have adgang til at tjene i helligdommen. Der fandtes krav om, at en kohanit 

ikke måtte have legemlige defekter, herunder knuste testikler (Lev 21,20), men den 

androgyne har for så vidt ingen synlige defekter, men derimod et kønsligt overskud, og det 

regulerer Torah ikke for. Med fokus på adgang ville den androgyne således kunne blive 

erkendbar som mandlig kohanit, blot h/un undgik kontakt med lig. En af de få funktioner, 

som mandlige kohanitter havde efter templets fald, var at lyse den aronitiske velsignelse i 

forbindelse med gudstjenester. I princippet lægger tBikkurim 2:4 derfor op til, at en androgyn 

kohanit kunne få adgang til at lyse velsignelsen.110 

En androgyn kohanits participation i det kvindelige sætter i tBikkurim 2:5 nogle 

begrænsninger for adgange og handlinger, der involverer helliggaver, som israelitter skulle 

give til kohanitter som tiende, dvs. 10 procents skat af husstandens afgrøder. Som ovenfor 

forklaret anfører mBikkurim 1:5 allerede, at en androgyn kohanit vel kunne nyde en 

helliggave som førstegrødeofferet, men ikke skulle recitere Deut 26,3 på grund af manglende 

status som ejer af landet.111 Toseftas tilføjelse til Mishnahs Bikkurim-traktat præciserer 

imidlertid, at køn og dermed også kategoriseringen af den androgyne er afgørende for, om 

man har adgang til højhelliggaver eller kun til almindelige helliggaver.112 Ifølge tBikkurim 

2:5 er højhelliggaver forbeholdt mænd, men ikke androgyne, af præsteslægt. Til gengæld, 

hvad angår almindelige helliggaver, bestemmer tBikkurim 2:6 med indirekte forankring i Lev 

22, at medlemmer af en præsts familie uanset køn kunne modtage og indtage de typisk 

spiselige helliggaver, der blev givet både uden og inden for Jerusalems grænse, så længe alle 

blot var i en tilstand af kultisk renhed. 

Adgang til de præstelige privilegier, primært de almindelige helliggaver, mister en 

androgyn kohanit ifølge tBikkurim 2:5, hvis h/un har haft forbudt samleje. Man kunne tænke, 

at de forbudte samlejeformer refererede til forbuddene i Lev 18 imod ikke-reproduktiv sex, 

sex med for nære relationer eller med fremmede, men hertil gælder særegne og strengere 

 
110 I dag diskuterer moderne ortodokse posekim, som afgør diskussioner om jødisk lovstof, stadig, om en 

androgyn af præstelig slægt ligesom mandlige kohanitter må lyse den aronitiske velsignelse under en jødisk 

gudstjeneste. I nogle ortodokse menigheder må h/un. Se Cohen 1999. 
111 I både mBikkurim 1:5 og tBikkurim 2:2-7 er den præstelige og enklavistiske diskurs smeltet sammen på en 

måde, som er typisk for rabbinsk jødedom, nemlig at de kultiske renhedsforskrifter så vidt muligt overføres på 

måder, hvorpå jøder kan helliggøre sig som pagtsfolk. 
112 Skellet nævnes kort i Lev 21,22. 
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straffe. Derfor må bestemmelsen gå på Lev 22,12, der vedrører præstedøtre, der ikke må 

giftes med uindviede mænd, hvis præstedøtrene fortsat skal have del i netop de præstelige 

privilegier. Uindviet skal her forstås i forhold til at være født ind i Arons slægt, der 

oprindeligt blev viet til at tjene Jahve. Tosefta-passagen præciserer hermed, at ligesom med 

en præstedatter vil en androgyn som barn af en præst falde fra præstestanden, hvis h/un 

giftede sig med en levitisk eller israelitisk mand, endsige en ikke-israelitisk mand. Dette er 

imidlertid logisk inkonsistent med det rabbinske forbud i tBikkurim 2:4 imod ægteskab 

mellem en androgyn og en entydig mand (se nedenfor). Denne selvmodsigelse fremhæver, at 

de unavngivne rabbineres kategoriseringsstrategi kommer til kort over for kompleksiteten i 

tværkønnethed som fænomen, når de insisterer på, at h/un skal forstås ud fra variablerne 

mand/kvinde. Uanset hvad er det ikke den androgynes kønslige afvigelse fra de bipolare 

kønskategorier, men h/endes participation i kvindelighed, der begrænser h/endes adgang til 

helliggaver. H/endes erkendbarhed som medlem af en præstefamilie gennem de dertilhørende 

handlinger forbliver uanfægtet. Skulle en androgyn, der ikke er af præstelig slægt, ønske at 

gøre sig religiøst erkendbar, dog som nasiræer, tjener Numeri, kapitel 6, som støttepille hertil. 

Med Num 6 som intertekst præciserer tBikkurim 2:6, at en androgyn ligesom både mænd og 

kvinder har ret til at aflægge nasiræerløfte.113 

For en moder til en nyfødt androgyn bestemmes det, at hun kan genetablere sin kultiske 

renhed ved at gennemgå to renselsesprocesser, én på baggrund af den androgynes mandlige 

træk og én på baggrund af h/endes kvindelige træk. Lev 12 påbyder en moder til et nyfødt 

drengebarn at forblive i hjemmet en uge på grund af sin kultiske urenhed som under sin 

menstruation. Hertil kommer så 33 renselsesdage, hvor hun fortsat kan overføre urenhed til 

det, der er helligt. Føder kvinden derimod et pigebarn, er hun uren som under sin 

menstruation i 14 dage, hvorefter indledes 66 renselsesdage. Når urenheds- og 

renselsesperioden er afsluttet, skal moderen uanset barnets bipolare køn bringe et brænd- og 

et syndoffer til en præst ved helligdommen, som så ofrer det for at sone den mængde kultisk 

urenhed, der opstår i kombinationen af blod og den nyfødtes køn. Ifølge tBikkurim 2:6 skal 

en moder til et androgynt spædbarn sone begge bipolare kønslige træk, hvilket hun gør ved at 

sidde de 14 plus 66 dage for pigebarnet, hvor drengebarnets kortere periode så tænkes 

 
113 At tBikkurim 2:7 gentager retten til nasiræeridentiteten i kategorien ”hverken mand eller kvinde”, tilbyder en 

juridisk undtagelse for den androgyne fra det ellers gældende princip, der kun tillader taksering af en entydig 

mand eller kvinde af israelitisk herkomst til fx tempeltjeneste, jf. mArakhin 1:1, hvilket antyder, at 

nasiræeridentitet nok indebar tjenester for templet. 
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indeholdt.114 Religionshistorisk virker den dobbelte soning på mange måder som en 

helgardering for at undgå en fejlkategorisering af en af Jahves skabninger. Der synes her at 

være en konkret bekymring for uforvarende at smitte det hellige med urenhed gennem 

moderens blod eller at forholde Jahve de ofre, som han har krav på. I begge tilfælde ville 

fejlkategorisering afstedkomme udeblivelse af gudens velsignelser med konsekvens for hele 

folket. I et kønskritisk, nærmere bestemt butlersk perspektiv bidrager moderen loyalt med 

sine dobbelte handlinger til folkets fortsatte velsignelse og til, at det androgyne barn på trods 

af kønsligt overskud på subversiv vis indskrives i bipolare kønskategorier. 

 

Den enklavistiske diskurs som tema i kønskategoriseringsstrategien 

Overholdelse af buddene i Torah som en loyal ihukommelse af, hvad Jahve har gjort for 

Israels folk, og hvorpå man har forpligtet sig med pagten, er et centralt kendetegn i en 

enklavistisk diskurs.115 Selvom en enklavistisk diskurs har sit udspring i Deuteronomium, 

fortsætter denne form for teologi, selvfølgelig i adapteret form, ind i rabbinsk jødedom, hvor 

man når frem til, at Torah indeholder 613 bud, hvoraf nogle er påbud og andre forbud, nogle 

tidsbestemte og andre ikke-tidsbestemte. Jøder markerer deres loyalitet over for Jahve ved de 

bud, de udfører, og her er det vigtigt at notere sig, at udførelsen allerede i Mishnah defineres 

som forskellig, alt efter om man er mand eller kvinde. Mænd er forpligtet på udførelsen af 

samtlige bud, mens kvinder kun er forpligtet på alle forbud og de ikke-tidsbestemte påbud 

(mKid 1:7) ud fra devisen, at Gud ønsker, at en kvinde først og fremmest tager ansvar for 

familien, især børnene, der kan have behov for hende på alle tidspunkter af døgnet, hvor fx en 

tidsbestemt forpligtelse til at bede ikke må stå i vejen for, at hun kan løfte sit ansvar som 

moder eller hustru. Jødiske mænd har til gengæld kunnet etablere og vedligeholde deres form 

for både jødisk og maskulin identitet ved at handle gennem livet ud fra alle 613 for- og 

påbud. Når den androgynes participation i mandlighed er nok til i tBikkurim 2:4 at forpligte 

h/ende på samtlige 613 bud, kan den androgyne i princippet ’gøre’ sin identitet som jødisk 

mand. Det lettes i samme vers med specifikationen af, at den androgyne skal klæde og klippe 

sig som en mand, hvilket refererer til den bibelske bestemmelse om, at man ikke må bære det 

modsatte køns klædedragt (Deut 22,5). I Tosefta-teksten er rabbinerne tro mod denne 

 
114 Tak til overrabbiner Jair Melchior for hjælp til at fastslå, at soning for drengebarnet er indeholdt i urenheds- 

og renselsesperioden for pigebarnet. At renselsesperioden for de mandlige træk hos en androgyn ikke tænkes 

som supplerende, men som inkluderet i renselsesperioden for de kvindelige træk i barnet, fremgår af mNid 3:5 

og af, hvordan en kvinde soner efter fødsel af tvillinger bestående af en dreng og en pige. 
115 Jeg følger her Lundager Jensens erstatning af betegnelsen ’deuteronomisme’ med ’enklavisme’, jf. Jensen 

2021, 165-222. 
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investering i et bipolart skel ved at placere den androgyne ikke i en både-og-kategori, men i 

kategorien for mandlige træk. Hertil hjælper formodningen om, at den androgyne kropsligt 

tænktes i stand til at producere skæg, hvormed han fik mulighed for at ’gøre’ sit hår og skæg 

ligesom en mand, som tilmed var en måde for israelitiske mænd at markere deres etniske 

identitet i modsætning til fx egyptiske mænd, der var kendt for en anderledes hårmode. Den 

enklavistiske diskurs sikrer således med sin overordnede tolerance den androgynes 

umiddelbare erkendbarhed som jødisk mand. 

 

Forankringspunkter for diskurserne i kønskategoriseringsstrategien 

Ifølge Foucault kan institutioner og socialenheder betragtes som forankringspunkter for en 

kulturs mange diskurser. I Tosefta-passagen reguleres en androgyns erkendbarhed også 

gennem forankringspunkter, som jeg opregner som ægteskab og familie, socialisering, 

slavestatus, arveregler, vidnestatus og juridisk beskyttelse. 

Mens en senmoderne familie forbindes med en kernefamilie, så kunne en familie i 

antikken være udvidet med flere generationer. Mænd kunne have flere koner, som igen var 

mødre til hver deres børn. Ugifte søskende kunne bo hjemme, uanset om de havde ægteskab 

foran eller bag sig, jf. enkestand og skilsmisse. Hertil kommer, at man til familien regnede 

mandlige og kvindelige slaver, der igen kunne være enten hebræiske eller fremmede. Typisk 

fungerede den ældste mand, der samtidig var sammenkædet med flest medlemmer af 

storfamilien, i rollen som patriark, dvs. var talerør for familien udadtil, men også 

forankringspunkt indadtil for de kulturelle diskurser. Som socialenhed i eksilsk tid, altså efter 

135 e.v.t., blev familien det absolut vigtigste forankringspunkt. 

I forhold til at indgå ægteskab og principielt set få adgang til at etablere en familie 

præciserer tBikkurim 2:4, at den androgyne kan gifte sig som en mand, men ikke bortgiftes til 

en mand. Med især Foucaults forventning om, at kultur regulerer seksualiteten med henblik 

på at sikre kulturens overlevelse ved hjælp af fx reproduktion, så kan det undre, at den 

androgyne som en mand kan gifte sig og dermed få adgang til samleje med en kvinde. Her 

skal to intertekster inddrages. Den hebræiske bibel forbyder en mand at ”have samleje med 

en mand, som man har samleje med en kvinde” (Lev 18,22). Den androgynes delagtighed i en 

mandlig identitet synes at være tilstrækkelig til, at frygten for det, som vi i dag kunne 

benævne homoseksualitet, får den androgynes adgang til ægteskab til at fremstå som et 
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brændpunkt.116 Skulle man med Foucault spørge ind til, om særlige lokale historiske forhold 

har nødvendiggjort denne regulering, så kunne man pege på, at især den mandlige jødiske 

befolkning var blevet decimeret efter Den Jødisk-romerske Krig (67-70/73 e.v.t.) og Bar 

Kokhba-oprøret (132-135 e.v.t.). Skulle folkets og religionens overlevelse sikres, var det 

derfor afgørende, at ingen frugtbar mand ’spildte’ sin sæd i et ægteskab med en androgyn 

med henvisning til h/endes manglende fødeevne. Mishnah præciserer, at ”manden befales at 

være frugtbar og talrig, men ikke kvinden” (mYevamot 6:6; min oversættelse). Ved 

kategorialt at gøre den androgyne til en mand på det ægteskabelige felt gik det således kun ud 

over en kvinde, der ikke på samme vis var forpligtet på reproduktion. Den androgynes 

adgang til et ægteskab med en kvinde er dog et butlersk eksempel på subversion, hvor det 

kønslige overskud hos den androgyne udgør det varierede element i de ægteskabsrelaterede 

handlinger. H/endes jødiskhed synes tilstrækkelig til at garantere loyalitet, og 

samfundsmæssigt er det også fordelagtigt, at h/un forankres i en genkendelig socialenhed. At 

h/un tilmed tilskrives funktion af ægtemand og dermed potentielt familiens overhoved, 

overrasker dog. En sådan overraskelse skal analytisk set anspore til mistankens 

hermeneutik:117 Ganske rigtigt modificeres den androgynes ret til at etablere familie i det 

følgende afsnit (tBikkurim 2:5), hvor det præciseres, at en androgyn ikke kan fungere som 

vidne i en Torah-relateret retssag. Juridisk set betyder det, at den androgyne ikke ville kunne 

repræsentere sin egen familie som overhoved. H/un ville ligesom kvinder, slaver og børn 

være afhængig i en retssag af repræsentation ved den patriark, som h/un hørte under.118 

Med henvisning til den androgynes mandlige træk i tBikkurim 2:4 må den androgyne 

ikke forsamle sig alene med kvinder, og med henvisning til h/endes kvindelige træk i 

tBikkurim 2:5 må h/un ikke forsamle sig alene med mænd. Princippet refereres til på 

hebræisk som yichud og trækker på en specifikation i mKiddushin 4:12-14, der forbyder 

personkonstellationer, der kunne indbyde til forbudt samleje og voldtægt, altså en form for 

beskyttelse af individet. Den diskursive vold, der imidlertid rammer den androgyne med dette 

dobbelte forsamlingsforbud, består i, at den androgyne kun ville kunne omgås sin egen 

storfamilie og socialisere i blandede forsamlinger, som uden for familien næppe har været 

mange. Det dobbelte forsamlingsforbud ville især forhindre h/ende i at indgå i 

arbejdsfællesskaber, der i antikken typisk var kønsopdelte, og som i mange tilfælde var 

 
116 I mYevamot 8:6 præciseres det, at en mands samleje med en androgyn bør straffes med stening til døde af 

den penetrerende mand. 
117 Se Borups kapitel i denne bog. 
118 Den juridiske logik er ifølge Mishnah, at ingen økonomisk afhængig skal vidne imod de hænder, der 

brødføder vedkommende (mBaba Kamma 1:3, 8:4; mBaba Metzia 1:5). 
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adgangsbillet til at kunne tjene til dagen og vejen. En sådan social udstødelse og 

usynliggørelse samt manglende adgang til økonomiske indtjeningsmuligheder er i den 

tidligere forskning blevet overset, men noget, jeg under inddragelse af Foucault og Butlers 

antagelser om usynliggørelse og mangel på erkendbarhed til gengæld har fremdraget.119 

Uden mulighed for at tjene til livets opretholdelse i kønsopdelte arbejdsfællesskaber 

kunne man jo tænke, at den androgyne så kunne arbejde som slave, men det præciseres i 

tBikkurim 2:7, at det må h/un ikke. Det fremgår af Ex 21,2-6, at en hebræisk træl kan have 

funktion af sæddonor til undfangelse af børn, der så fødes ind i og hører patriarkens 

storfamilie til. Denne funktion vil en androgyn på grund af ufrugtbarhed ikke kunne varetage. 

Den manglende adgang til en status som slave kan også skyldes Deut 15,12, der bestemmer, 

at en hebræisk mand eller kvinde kan sælge sig selv til en landsmand, hvor Torahs 

specifikation af entydigt køn får kanonisk status, hvorfor taksering af den androgyne var 

forbudt, eftersom h/endes køn ikke var entydigt. Endelig kan forbuddet imod, at den 

androgyne kan sælges som slave, bero på en form for beskyttelse af h/ende med reference til 

Lev 25,39-43, hvor det præciseres, at ingen landsmand må behandles som en slave, dog gerne 

som daglejer eller tilflytter. Selvom den androgyne ikke har adgang til et erkendbart køn, 

beskyttes h/un for så vidt af sin etniske identitet, der dog samtidig betyder, at h/un formenes 

adgang til at ernære sig som slave. 

Hvad angår den androgynes manglende reproduktionsevne, har det konsekvenser for 

den arveret, som regulerer den androgynes adgang til formue. Familien er som ovenfor anført 

forankringspunkt for reproduktion, men samtidig også for økonomi i den forstand, at 

akkumuleret land, ejendom og formue ifølge Bibelen transmitteres ad en patrilineær linje, 

altså fra fader til søn/-ner, endda med den specifikation, at den ældste søn arver dobbelt i 

forhold til sine brødre (Deut 21,17). Døtre arver ikke, medmindre de ingen brødre har, og i så 

fald må de ikke lade sig gifte med andre end mænd fra egen fædrene linje (Num 27,8, 36,8). 

Når døtre blev bortgiftet ifølge de bibelske tekster, modtog fædrene ofte en brudesum, hvoraf 

noget tilfaldt bruden (Gen 24,53; Ex 22,15-16). I rabbinsk jødedom præciseres det, at en 

datter, der bortgiftes, som underhold skal modtage mindst 50 zuzim120 (mKetubot 6:5), som 

hun skal have udbetalt i tilfælde af senere skilsmisse eller enkestand. I tBikkurim 2:4 oplyses 

det, at den androgyne på grund af sine mandlige træk ikke kan modtage underhold, mens 

tBikkurim 2:5 med henvisning til h/endes kvindelige træk præciserer, at h/un ikke kan arve. 

 
119 Se Schleicher 2017. 
120 En zuz var lavet af ca. 17 gram sølv. 
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Kildeteksten får karakter af brændpunkt, fordi den reproduktionsmæssige og økonomiske 

diskurs investerer i at holde den androgyne uden for adgang til både underhold og arv. 

Investeringen er så vigtig, at kildetekstens redaktører overser, at den androgynes træk hermed 

er hverken som en mands eller kvindes, hvorfor den manglende adgang til underhold/arv 

burde have været behandlet i den fjerde og sidste kategori i tBikkurim 2:7. Med Butlers 

begreb om diskursiv vold kan vi se, hvordan den androgynes manglende adgang til 

underhold/arv får konsekvenser for h/endes evne til at bekoste en etablering af egen familie, 

medmindre h/un kan tjene en løn selv, hvilket h/endes manglende adgang til kønsopdelte 

arbejdsfællesskaber har så godt som umuliggjort. Så mens h/un i princippet må gifte sig med 

en kvinde, må h/un og en eventuel hustru skulle påregne at leve i en storfamilie under ledelse 

af en forælder eller bror. Den økonomiske diskurs’ usynliggørelse af den androgyne er dog 

ikke total. H/un indregnes i tBikkurim 2:6 som arving, ifald h/endes forældre dør, og der ikke 

efterlades andre børn med entydigt bipolart køn. Dette ’træk’ i kategoriseringsforsøget burde 

dog være blevet behandlet i kategorien ”ligesom kvinder” i tBikkurim 2:5. Den manglende 

konsistens i kategoriseringen vidner om intens investering og afslører, at der er tale om et 

brændpunkt. 

I forlængelse af arveretten og dens binding til de reproduktionsmæssige og økonomiske 

diskurser kædes disse sammen med de bibelske bestemmelser om leviratægteskab, også 

kaldet svogerægteskab, der præciserer, at en afdød og samtidig barnløs mands broder skal 

gifte sig med afdødes enke for med den patrilineære linjes sæd at avle en arving til afdødes 

ejendom og formue (Deut 25,5). I tBikkurim 2:5 præciseres det, at en androgyn ikke kan 

træde til som levir, dvs. løser, og ægte sin barnløse svigerinde, der er blevet enke, på trods af 

at den androgyne ellers gerne må ægte en kvinde. Forklaringen er logisk, eftersom pointen 

med leviratægteskab er befrugtning af enken, og her regnes den androgyne som steril. Med 

andre ord ville h/un ikke kunne løfte opgaven. 

Juridisk beskyttelse af den androgyne imod drab og skade er imidlertid et sidste 

forankringspunkt, som jeg vil gennemgå. tBikkurim 2:6 aktiverer passager fra den hebræiske 

bibel, hvor manddrab straffes med eksil (Deut 4,41-43; Jos 20), og overlagt drab straffes med 

døden. Mens Ex 21,12-13 italesætter overlagt drab på mænd, forholder Leviticus sig til drab 

på ”ethvert levende menneske” (Lev 24,17; min oversættelse). Fordi den androgyne har både 

mandlige og kvindelige træk, er det netop i kategorien for både mænd og kvinder i tBikkurim 

2:6, at det fremhæves, at h/un som ethvert andet levende menneske er beskyttet. Vel er den 

androgynes køn til stor debat, men ingen betvivler den androgynes menneskelighed, hvilket 

er et eksempel på relativ inklusion og tolerance. Tolerancen i tilfælde af drab eller vold 
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kommer imidlertid ikke den androgyne til gode, hvis h/un først er død eller har mistet 

førligheden. Til gengæld er der noget fordelagtigt ved at betænke de efterladtes følelser for 

den androgyne, h/endes uerstattelighed og de efterladtes eventuelle ønske om hævn, således 

at de efterladte/pårørende ikke mister deres loyalitet over for den religiøse kultur. Det 

forklarer, hvorfor drab på en androgyn skal udlignes med dødsstraf til morderen (Lev 24,17), 

og legemsbeskadigelse gengældes med et legemsbeskadigende indgreb ud fra princippet ”øje 

for øje, tand for tand” (Lev 24,19). Her er det den androgynes indlejring i en familie og en 

erkendelse af familiemedlemmernes positive følelser for h/ende, der bliver en form for 

diskursiv modmagt og modstand imod de reguleringer, der ellers synes at usynliggøre h/ende 

i den økonomiske diskurs’ forankringspunkter. 

 

Opsummering af analysen 

På basis af Tosefta, traktat Bikkurim 2:3-7, har jeg undersøgt, hvilken viden om religion og 

religionshistorie en kritisk analyse af køn kan afstedkomme generelt og i forhold til netop 

denne kildetekst. For at besvare det spørgsmål lod jeg mig inspirere af Michel Foucaults 

dynamiske magtforståelse og Judith Butlers performativitetsteori om kønslig identitet. 

Analysemetodisk har Foucaults magtforståelse inspireret mig til at undersøge en kildetekst 

for magtens forankringspunkter, investeringer og tolerance, her et antikt jødisk forsøg på at 

udvide en religiøs kulturs viden om køn, men de analytiske greb kan også anvendes på andre 

typer kildemateriale. Jeg har ledt efter ”lokale brændpunkter”, hvor forskellige diskurser er 

stødt sammen, og fandt, at præstelige og enklavistiske diskurser dominerede i overfladen af 

kildeteksten og tilbød allerede kendte kategoriseringer af religiøse domæner og funktioner for 

henholdsvis mænd og kvinder til at konstruere den androgynes køn. En mere dybdegående 

analyse af selv samme viste sammenfiltringer med reproduktionsmæssige, økonomiske og 

juridiske diskurser med hver deres styrkemæssige potentiale alt efter kontekst. Nærlæsning af 

netop denne kildetekst afslørede en lokal frygt for, at den androgynes ufrugtbarhed skulle 

’true’ frugtbare mænds reproduktion, slægtens videreførelse af land, ejendom og formue samt 

retssikkerheden i de jødiske eksilsamfund, som rabbinerne som religiøse specialister har følt 

sig ansvarlige for. Den viste imidlertid også en religiøs vilje til tolerance, inklusion og 

beskyttelse, hvormed kildeteksten, der jo genremæssigt er en lovtekst, også er blevet et 

’modstandspunkt’. Især bestemmelser, der trods alt beskytter den androgyne og indskriver 

h/ende som delvis erkendbar, sammenkædet med Rabbiner Josés forslag om en tredje 

kønskategori, har for moderne liberale jøder vist sig at være en ”investering” og et middel til 
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jødedommens ”overlevelse i og tilpasning til” et mere diversitetstolerant samfund end det 

antikke. Således bliver den bipolare kønskategoriseringsstrategi med Foucaults ord over tid 

en religionshistorisk ”transformationsmatrice” for styrkeforholdene, fordi den får påpeget 

bipolaritetens utilstrækkelighed gennem bindinger til mange forskellige diskurser. 

Diskurserne blev forankret i de kultiske regler, familien, arbejdsfællesskaber, arveret, 

vidneinstitution og retssikkerhed, hvor den religiøse lovtekst tillod uklar tolerance, samtidig 

med at lokale historiske forhold efter Den Jødisk-romerske Krig og Bar Kokhba-oprøret med 

en markant decimering af den mandlige jødiske befolkning nødvendiggjorde et religiøst værn 

om reproduktion som kildetekstens nok vigtigste ærinde. 

Butlers performativitetsteori tilbød andre redskaber til et mere individorienteret 

perspektiv – i dette tilfælde redskaber til at analysere den androgynes adgange til at gøre sig 

erkendbar i den religiøse kultur. De redskaber, jeg har fremhævet her, kan også anvendes på 

andet materiale til at sætte fokus på, hvilke adgange individer har til at gøre køn. I Tosefta-

tekstens tilfælde fik h/un adgang til at gøre sit køn som mand ved, at man forpligtede h/ende 

på alle Torahs 613 bud, herunder at klæde og klippe sig som en jødisk mand. H/un fik i 

princippet adgang til kulten, når h/un var i en tilstand af kultisk renhed både som lægperson 

og som nasiræer; adgang til en kohanitisk identitet, hvor h/un dels som kohanitisk mand 

kunne lyse velsignelsen, dels som kohanitisk kvinde fik samme adgange til helliggaver som 

en præstedatter. Juridisk set havde h/endes efterladte, i tilfælde af at h/un blev udsat for mord 

eller skade, adgang til hævn og kompensation i form af drabs- eller voldsmandens dødsstraf, 

eksilering eller legemsstraf. Man forhindrede h/endes adgang til at begrænse en mands 

reproduktion, men gav h/ende adgang til at stifte familie som en mand. Den adgang var dog 

relativ, idet h/un blev begrænset som familieoverhoved ved, at h/un ikke kunne sikre en 

indkomst ved at arbejde i kønsopdelte arbejdsfællesskaber, ikke kunne investere i egen 

familie med en arv eller underhold, ej heller kunne repræsentere egen familie som vidne i 

retten. Den subversion, der trods disse begrænsninger er muliggjort med lovteksten, er, at den 

har sået tvivl om den bipolare kønskategoriserings berettigelse med Rabbiner Josés forslag 

om en tredje kønskategori og med tekstens logiske inkonsistenser i øvrigt. Når så den 

androgyne med den tvivl in mente tolereres og beskyttes som en del af Israels folk og i øvrigt 

kan indtræde i det ellers så heteronormative ægteskab og i religiøse kontekster og handlinger, 

som ellers kun synes tilgængelige for entydige mænd og kvinder, så bliver vi vidne til en 

religiøs kulturs subversive udvidelse af vokabularet for kønslig kompleksitet for at kunne 

sikre både inklusion af en, om end lille, gruppe mennesker og beskyttelse af reproduktionen. 
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Flere perspektiver på at analysere religion og køn  

Det er bemærkelsesværdigt, at de første kritiske forskningsbidrag om religion og køn ikke 

stammer fra hverken teologi eller religionsvidenskab. De stammer i stedet fra andre 

humanistiske discipliner. Den franske filosof Simone de Beauvoir reflekterer i Det andet køn 

fra 1949 ofte over, hvordan religiøse myter og ritualer bidrager til at forme køn alt efter den 

historiske situation.121 Den bulgarske lingvist Julia Kristeva (1982) analyserer, hvordan 

Leviticus i israelitisk religion med sine forbud og påbud sikrer, at individer udvikler distinkte 

kønsidentiteter. Michel Foucault og Judith Butler, som har fyldt i ovenstående analyse, 

nævner med jævne mellemrum, at religion med sine mange diskurser bidrager til at 

konstruere henholdsvis seksualitet og køn.122  

I dansk religionshistorisk kontekst bidrog Kirsten Nielsen (1982; 1997) og Marianne 

Schleicher (1998; 2000) til analyser af, hvordan kvinder i bibelske og jødiske kildetekster 

præsenteres. Ud fra en ikke-jødisk/kristen religionshistorisk empiri har Marianne Qvortrup 

Fibiger (1999), Catharina Raudvere (2003), Laura Feldt (2017) og Johanne Louise 

Christiansen (2018) bidraget med viden om henholdsvis hinduistiske, muslimske og 

babylonske kvinder og om, hvordan de repræsenteres. 

Foucault- og Butler-inspirerede analyser af religionshistorisk empiri blev i 

internationalt regi indledt af bl.a. Daniel Boyarin (1993), der dekonstruerede diskursive 

interesser bag rabbinske maskulinitetskonstruktioner, og Wendy Doniger (1999), der 

undersøgte de bipolare køns funktion i græske myter. Foucaultianske og butlerske 

perspektiver fik for alvor først indflydelse i dansk religionshistorie fra 2010 og frem som fx 

hos Thomas Hoffmann (2010), Anders Klostergaard Petersen (2010) og Marianne Schleicher 

(2011). Feltet er i stadig udvikling; fx er begrænsninger ved brugen af foucaultiansk og 

butlersk analyse af en religionshistorisk empiri, bl.a. i forhold til at adressere materialitetens, 

især den kønnede krops, effekt på religion, blevet formuleret af Emma Cecilie Sørlie 

Jørgensen (2020) og Marianne Schleicher (2021). 
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Butler, Judith 

 
121 Se fx Beauvoir 1999, I: 20, 260-270; III: 320-329. 
122 Foucault nævner det katolske skriftemåls betydning for vidensindsamling om seksualitet som et eksempel 

(Foucault 1978, 121-122). Butler forklarer et kristent individs forståelse af egen afvigelse fra kønsnormer ud fra 
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religiøse aktører selv bidrager aktivt til at dokumentere et politisk-teologisk behov for forandring. For en 

uddybende omtale heraf, se Schleicher 2015, 207-210. 
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Mundtlighed som metodisk greb i religionshistorie. Eddadigtet Kvadet om Grimner 

 

Simon Nygaard, Aarhus Universitet 

 

Fra Eddadigtet Kvadet om Grimner (13 udvalgte strofer)123 

 

1. 

Hed er du, ild, 

og meget heftig, 

fjern jer, flammer! 

Kappen svides,  

selvom jeg løfter den,  

snart bryder den ud i lys lue. 

 

2. 

Otte døgn sad 

jeg her mellem bål, 

ingen tilbød mig mad 

kun Agnar, som skal 

være enehersker, 

Gejrrøds søn, 

over goters land. 

 

3.  

Agnar! Lykkelig 

lader for evigt 

Vera-Tyr dig være, 

aldrig vil du 

for en enkelt drik 

blive bedre belønnet. 

 

 
123 Rolf Stavnems (2018, 108-23) oversættelse, der er benyttet her, er den nyeste, mest tilgængelige danske 

oversættelse. Den balancerer fint mellem at holde et klart, moderne sprog og at bibeholde nogle af de 

grundlæggende norrøne poetiske træk, fx bogstavrim. Se yderligere om norrøne poetiske træk nedenfor. 
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18.  

I Eldrimner 

lader Andrimner 

Særimner syde, 

det flæsk er bedst, 

men blot få ved, 

hvad einherjer indtager. 

 

20. 

Hugin og Munin 

flyver hver dag 

over den vide verden. 

Jeg frygter, at Hugin 

ikke kommer hjem, 

og endnu mindre Munin. 

 

24. Godt fem hundred 

fyrre rum, tror jeg, 

skal Bilskirnir have i alt, 

af alle boliger 

belagt med tag 

ejer min søn den største. 

 

36. 

Rist og Mist skal 

bringe mig mjød, 

Skægøld og Skøgul, 

Hild og Trud, 

Løkk og Hærfjeder, 

Gøl og Gejrølul, 

Randgrid og Rådgrid 

og Reginlejf, 



© Forlaget Univers 

 

De bærer øl til einherjer.124  

 

45. 

Nu viste jeg ansigt 

til Odins sønner, 

sådan opnås ønsket hjælp 

til alle aser, 

der kommer ind 

til Ægirs bænke, 

til Ægirs drikkegilde. 

 

46.  

Jeg kaldte mig Grim, 

kaldte mig Gangleri, 

Herjan og Hjelmbærer, 

Tek og Tredje, 

Tund og Ud, 

Helblind og Høj.125 

 

51.  

Drukken er du, Gejrrød, 

du drak for meget, 

meget er du blevet berøvet, 

du mangler min, 

alle einherjers  

og Odins støtte. 

 

 
124 Selvom det ofte er overordentlig vanskeligt at oversætte navne, så giver det her mening at forsøge, da 

betydningen af navnene er vigtig i tolkningen af disse mytologiske kvinders funktioner. Navnene gives her på 

norrønt og derefter i oversættelse. Hrist [Den rystende], Mist [Tåge], Skeggjǫld [Øksetid], Skǫgul [Den 

beskyttende], Hildr [Kamp], Þrúðr [Styrke], Hlǫkk [Skrig], Herfjǫtur [Hærlænke], Gǫll [Hyl], Geirǫlul 

[Spydfremstormer], Randgríð [Skjoldivrig], Ráðgríð [Rådivrig] og Reginleif [Mægtig datter]. Se yderligere 

nedenfor. 
125 Her er navnene en måde for den mundtlige digter at referere til Odins store funktionsområde, der ses 

gengivet i betydningen af disse heiti: Grímr [Den Maskerede], Gangleri [Gangtræt], Herjan [Hærfører], 

Hjalmberi [Hjelmbærer], Þekkr [Yndet], Þriði [Tredje], Þundr [Dundrer], Uðr [Bølge], Helblindi 

[Dødsblinderen] og Hár [Høj]. Se yderligere nedenfor. 
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52.  

Meget fik du fortalt, 

du mindes kun lidt, 

din ven ønsker dig ondt, 

dit sværd, min ven, 

ser jeg ligge  

helt badet i blod. 

 

53.  

Den dræbte hærmand 

vil Ygg nu have,  

dit liv, ved jeg, er ude. 

Diser er arrige, 

her ser du Odin, 

kom herhen, hvis du kan. 

 

54.  

Odin hedder jeg nu, 

Ygg hed jeg før, 

endnu tidligere Tund, 

Vak og Skilfing, 

Våfund og Ropt-Tyr, 

Gøt og Jalk blandt guder, 

Ofner og Svafner, 

alle er de opstået 

af mig alene. 

 

Introduktion 

I det norrøne eddadigt Kvadet om Grimner mødes vi af en slående scene:126 En kappeklædt, 

maskeret mand sidder mellem to eller flere bål i en vikingetidshal på niende dag uden mad og 

drikke. Bålene er så store og varme, at pelskanten på hans kappe er begyndt at brænde. Han 

 
126 I de primære middelalderhåndskrifter, hvori digtet er overleveret (GKS 2365 4to og AM 748 I a 4to), findes 

også en lang prosaindledning samt en kort prosaafslutning, som sætter digtet i en narrativ kontekst. Digtets 

strofer kan dog godt læses uden denne prosaramme, hvilket foretrækkes her.   
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løfter kappen op og breder den ud foran sig og takker hallens herskers søn for endelig at have 

givet ham noget at drikke. Denne libation udløser en tour de force i førkristen nordisk 

kosmologi og mytologi fra den kappeklædte, der afsluttes med hallens siddende herskers død 

for eget sværd. Men hvem er den maskerede fremmede mellem bålene? Hvorfor giver 

herskersønnen ham noget at drikke? Og hvem er modtager af al den numinøse viden, som 

digtet indeholder? Kort sagt: Hvad sker der egentlig i dette digt – ikke blot på det litterært 

narrative middelalderplan, men på et oplevet vikingetidsplan?  

 Ved at analysere denne middelaldertekst som et oprindeligt fremført digt med rødder i 

vikingetidens mundtlige tradition vil dette kapitel argumentere for, at digtet kan ses som en 

repræsentation af et poetisk ritual, der kunne have transformeret både omgivelser og 

deltagere. Digtets placering i en halbygning afspejler sandsynligvis ritualets fysiske 

fremførelsesrum, der i forbindelse hermed transformeres til det fremførte, liminale halrum, 

hvori ritualer finder sted. Heri transformeres også den rituelle specialist til guden Odin, og det 

implicitte krigerpublikum i vikingetidshallen til de mytologiske kollektiver einherjer og 

valkyrier. Fremførelsen af dette digt påvirkede altså alle involverede og havde potentielle 

konsekvenser for både individuel og gruppeidentitet blandt vikingetidens krigerelite. At 

analysere og nærlæse digtet som en kilde fra en mundtlig tradition ved brug af performance- 

og ritualteori muliggør denne fortolkning af eddadigtet Kvadet om Grimner som en narrativ 

repræsentation af et fremført mundtligt ritual med rødder i førkristen nordisk religion.  

 

Kontekst: Mundtlighed i middelalderhåndskrifter 

Hvis man er interesseret i vikingetidens førkristne, nordiske religion, er mundtlighed – 

forstået som udpræget skriftløshed127 – et grundvilkår. En institutionaliseret brug af skrift i 

nogen større udstrækning kom først til efter den gradvise kristning af Norden i 800-1100-

tallet (Steinsland 2005, 421-54). Det betyder desværre også, at kilderne til førkristen nordisk 

religions beskaffenhed generelt samt til denne religions ritualer – hvor vores fokus ligger – er 

behæftet med en mængde usikkerheder netop grundet religionens mundtlige ophav. De 

primære skriftlige kilder, som vi har at arbejde med, repræsenterer et outsider-perspektiv på 

forskellige måder: De stammer enten fra en anden kulturel kontekst (fx samtidige latinske og 

arabiske beskrivelser af nordboerne) eller fra en kristen middelalderkontekst. De tidligste 

norrøne håndskrifter indeholdende de mest relevante kilder til førkristen nordisk religion, 

 
127 Brugen af runer i det førkristne Norden er en undtagelse, men regnes umiddelbart som værende en begrænset 

form for skriftlighed for en begrænset gruppe mennesker i samfundet (Steinsland 2005, 40-42). 
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dvs. Snorri Sturlusons (1179-1241) prosaværk Edda (se Lembek og Stavnem 2012, 9-25, om 

Snorri og hans værk) og den anonyme Poetiske Edda (se Stavnem 2018, 7-15, for 

introduktion til dette værk), dateres til henholdsvis ca. 1300-1325 og ca. 1270. Her har vi 

altså med kilder nedskrevet af kristne skrivere i middelalderens Island at gøre. Den poetiske 

Edda (hvorfra dette kapitels teksteksempel stammer) består af en række anonyme, norrøne 

digte samlet i nogle få islandske middelalderhåndskrifter dels på grund af deres form, dels på 

grund af deres indhold. Angående formen, så er digtene komponeret på tre forskellige 

versemål – fornyrðislag [gammelt historieversemål], ljóðaháttr [sang- eller 

besværgelsesversemål] og málaháttr [taleversemål], hvor det sidste versemål ikke benyttes i 

samme grad som de to første. For dette kapitel er ljóðaháttr det mest relevante, hvilket vi 

vender tilbage til. Indholdsmæssigt drejer det sig om 14 digte med mytologisk indhold og 24 

digte med mere heroisk-legendarisk indhold. For en stor del omhandler de heroisk-

legendariske digte Vølsunge-familien med berømte individer som dragedræberen Sigurd 

Fafnersbane og trekantsdramaet mellem ham og de stærke kvinder Gudrun og Brynhild. I 

dette kapitel er det dog de mytologiske digte, som er af størst relevans. Her har vi at gøre med 

digte, der omhandler den førkristne nordiske kosmogoni, kosmologi og eskatologi, samt digte 

med myter om de nordiske guder Odin, Tor, Freyja, Frey, Loke, Frigg og flere. Langt de 

fleste digte centrerer sig dog om guden Odin, og dette er også tilfældet med teksten, der skal 

behandles i dette kapitel: eddadigtet Kvadet om Grimner.  

 Eddadigtene er givetvis påvirket af deres kristne tilblivelseskontekst og repræsenterer 

altså lige så meget teksternes samtidige kristendom som den førkristne religion, der dog også 

er en del af disse kilder. Man må derfor skelne mellem digtene som skriftlige, tekstuelle 

produkter af den kristne middelalder i 1200-1300-tallet (dvs. digtenes sprog og grammatik, de 

fysiske håndskrifter mv.) på den ene side og som mulige udtryk for fragmenterede, 

forskelligartede mundtlige myter hjemmehørende i et førkristent – men ikke nærmere 

daterbart – verdensbillede (digtenes ’indhold’) på den anden side (Steinsland 2005, 36-38). 

Disse omstændigheder stiller nogle krav til, hvordan man som religionshistoriker kan arbejde 

med de norrøne kilder. Når man således har gjort sig klart, hvilket aspekt af fx de norrøne 

eddadigte man er interesseret i at undersøge, kan man beslutte sig for, hvordan man vil 

undersøge det valgte aspekt. Én måde at gøre dette på er at tage udgangspunkt i kildernes 

mundtlige ophav og de muligheder, et sådant perspektiv bringer med sig. Dette er specielt 

relevant for arbejdet med de digte, som man finder i Den poetiske Edda samt mange poetiske 

kilder til andre arkaiske religioner.  
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 Forskningen i mundtlig digtning har en lang tradition bag sig. Helt grundlæggende for 

et moderne syn på mundtlig digtning er det, at mundtlig digtning altid er et produkt af sin 

kultur. Det går altså ikke at tilgå norrøne digte eller vediske hymner med en moderne, vestlig 

forståelse af digte baseret på Shakespeare. Så forstår man ikke digtene på deres egne 

kulturelle præmisser. Det kræver ideelt set, at man tilegner sig et indgående kendskab til den 

pågældende mundtlige kultur, dens verdensbillede, dens mytologi, dens ritualer, dens 

mundtligt poetiske konventioner og ikke mindst dens originalsprog. Først der kan man nærme 

sig en forståelse af stoffet på den mundtlige digtnings egne præmisser. Ydermere forstås 

mundtlig digtning som en flydende størrelse, som dårligt kan fikseres på skrift. Når det sker – 

og det må ske, for at man kan arbejde med teksterne i eftertiden – går meget tabt: hele den 

mundtlige performancekontekst, som skal arbejdes med nedenfor. Ikke desto mindre kan 

man, hvis man holder sig nogle af disse ting for øje, arbejde med mundtlig digtning og 

mundtlig tradition som en kilde til religion og ritualer. 

  I nyere tid er denne forskningstradition blevet udbredt og udviklet af bl.a. 

mundtlighedsforskeren John Miles Foley. Foley arbejdede med angelsaksiske, oldgræske og 

serbokroatiske digte m.m. som værende mundtlige eller mundtligt afledte (altså at de havde 

forbindelse til oprindeligt mundtlige forlæg – mere om dette nedenfor). Gennem sit arbejde, 

der præsenteres glimrende i bogen How to Read an Oral Poem fra 2002, medvirkede Foley 

bl.a. til at videreudvikle, hvad der er kendt som Oral-Formulaic Theory, som oprindeligt blev 

udarbejdet af Milman Parry og Albert B. Lord. Parry og Lord udviklede deres tilgang til 

mundtlig digtning på baggrund af først den homeriske, oldgræske digtning og siden den 

sydslaviske mundtlige digtning i 1920-30’erne. Her var Lord assistent for Parry på deres 

feltarbejde på Balkan, hvor Lord også fortsatte sit eget feltarbejde efter Parrys død. Lord 

syntetiserede derefter deres fælles arbejde i den skelsættende bog The Singer of Tales (Lord 

1960), der må betragtes som en af de mest betydningsfulde bøger om mundtlig digtning. 

Inden for denne Oral-Formulaic Theory arbejdede man oprindeligt med princippet om, at 

mundtlige digte var komponeret in-performance, altså mens de blev fremført. Endvidere 

mente man, at mundtlige digte var bygget op af bl.a. formularer forstået som en gruppe ord, 

der regelmæssigt benyttes under de samme metriske forhold til at udtrykke en given 

grundlæggende ide (Lord 1960, 30). Disse formularer blev med tiden opfattet som en sikker 

lakmusprøve på oprindelig mundtlighed i et senere nedskrevet digt. Ideen var altså, at digtere 

inden for mundtlige traditioner kunne benytte sig af et bagkatalog af sådanne formularer som 

en slags byggeklodser til at komponere digte, mens de fremførte dem. Dette er dog 

efterhånden blevet nuanceret af ikke alene Foley, men også fx en anden fremtrædende 
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mundtlighedsforsker, antropologen Ruth Finnegan. Finnegan påviste bl.a., at digtere fra 

mundtlige traditioner i fx mundtlige afrikanske og inuitsamfund kunne bruge lang tid på at 

komponere meget personlige digte, inden de fremførte dem (Finnegan 1977, 155-57; 2020, 

209), hvilket var med til at rykke ved ideen om The Great Divide, den store kløft, mellem det 

mundtlige og skriftlige. Finnegan advokerede i stedet for at tænke på mundtlighed og 

skriftlighed som et oral-written continuum, et spektrum, hvorpå mundtlig digtning kan 

indplaceres. Foleys arbejde på området nuancerede også forskningen og forståelsen af 

mundtlig digtning og bidrager bl.a. ved at fremhæve, at formularen ikke blot er en byggesten, 

men et idiomatisk udtryk, der er ladet med betydning, som er specifik for den kultur, i 

hvilken det hører hjemme (Foley 2002, 109-25). Når den græske gud Hermes således ofte 

betegnes som ”Argos’ mægtige banemand”, og det endda lige efter sin fødsel, ligger der i 

denne formular al den mytologiske viden om Hermes og hele hans liv og levned (Foley 2002, 

114). På den måde handler identificeringen af formularer i mundtlige digte ikke kun om at 

opfylde metriske krav, men også om at generere mytologisk, traditionel betydning med så få 

ord som muligt, hvad Foley kalder communicative economy (Foley 2002, 113-17). Et andet 

og meget brugbart bidrag er Foleys klassificering af mundtlig digtning ved brug af såkaldte 

media categories (Foley 2002, 38-53). Her beskriver Foley, hvordan man kan inddele 

mundtlige digte efter, hvordan de er blevet komponeret, fremført og modtaget. Foregår 

komponeringen mundtligt eller skriftligt, foregår fremførelsen mundtligt eller skriftligt, og 

foregår modtagelsen på skrift eller med hørelsen? Dette giver Foley muligheden for at 

opstille nedenstående skema (fig. 1).  

 Komponering Fremførelse Modtagelse Eksempel 

1. Oral 

Performance 

Mundtlig Mundtlig Auditiv Yoruba-oriki-

digte 

2. Voiced Texts Skriftlig Mundtlig Auditiv Poetry slam 

3. Voices from the 

Past 

Mundtlig/skrift

lig 

Mundtlig/skri

ftlig 

Auditiv/skriftlig Eddadigtningen 

4. Written Oral 

Poems 

Skriftlig Skriftlig Skriftlig Den finske 

Kalevala 

Fig. 1. Foleys Media Categories (baseret på Foley 2002, 39, med mine egne eksempler), der 

forklarer mundtlig digtnings kompleksitet samt de mange kontekster, hvor tilgangen kan 

bruges. Relevansen er ikke begrænset til studiet af historiske tekster, og nogle af kategorierne 

egner sig bedst til studiet af levende traditioner. 
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For arbejdet med eddadigtningen og andre historiske tekster (som fx de oldgræske, 

angelsaksiske eller vediske digte) er den mest brugbare af Foleys mediekategorier Voices 

from the Past (Foley 2002, 45-47) – hvad man også kan kalde mundtligt afledte digte. Foley 

beskriver sådanne Voices from the Past som (ofte) værende middelalderversioner af 

oprindeligt mundtlige digte og som ”oral poetic traditions that time has eclipsed and which 

we can now consult only in textual form” (Foley 2002, 46). Det er altså digte, der, selvom de 

nu kun kan tilgås i skriftlig form, ikke desto mindre er komponeret efter den specifikke 

mundtlige digtnings regler og tradition: Digtene ”bear a telltale compositional stamp” (Foley 

2002, 47). Man kan altså genfinde spor af disse mundtligt poetiske regler i de eddadigte, de 

angelsaksiske gåder eller de vediske hymner, som vi har at arbejde med i dag. Eddadigtene er 

således yderst relevante for studiet af førkristen nordisk religion, bl.a. fordi sporene af 

mundtlighed vidner om en kontinuitet, der ikke kun gælder form men også indhold. 

Spørgsmålet, der nu trænger sig på, er: Hvad har eddadigte med ritualer og religion at gøre? 

En mundtlig religion som den førkristne nordiske er karakteriseret ved en mængde generelle 

træk. Blandt disse træk er en antagelse om, at ritualer, praksis og tradition er helt centrale for 

opretholdelse af denne type religion. Derfor er ritualerne et af de steder, man kan forvente at 

finde information af stor relevans for forståelse af denne religion (Nygaard 2018; jf. 

Steinsland 2005, 31-34; Schjødt 2020). Eksplicitte ritualbeskrivelser er desværre ret sjældne i 

kilderne til det førkristne Norden, og hvor de indgår, kan de være meget påvirkede af de 

skriftlige kilders kristne ophav, som nævnt ovenfor. Med vores fokus på mundtlige digte kan 

vi forsøge at gå bag kildernes kristne ydre og forsøge at tilgå deres førkristne verdensbillede. 

Eddadigtene kan, ligesom andre historiske mundtlige digte, i deres potentielle mundtlige 

fremførelsesperspektiv således bibringe os en kilde til førkristne ritualer.  

 

Fremførelse, ritualer og norrøne digte 

For både ritualer og mundtlige digte er fremførelse – eller performance – et helt centralt 

begreb: Ud fra et levet, praksis-orienteret perspektiv eksisterer hverken ritualer eller mundtlig 

digtning uden fremførelse. Antropolog Roy A. Rappaport definerer rituelle handlinger som 

”the performance of more or less invariant sequences of formal acts and utterances not 

entirely encoded by the performers” (Rappaport 1999, 24). Vi har altså at gøre med 

fremførelsen af fastsatte, formaliserede handlinger og ytringer, som performerne ikke har 

fundet på helt på egen hånd, dvs. de stammer fra deres tradition. Denne ritualdefinition – og 

studiet af ritualer generelt (jf. Grimes 2013, 6) – gælder både religiøse og ikke-religiøse 
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ritualer, hvor de religiøse forholder sig til og påvirker både deltagerne og indhold på en særlig 

måde. Dette vender vi tilbage til nedenfor. 

 Et vigtigt metodisk greb i arbejdet med mundtlig digtning i en religionsvidenskabelig 

kontekst er således at anskue et mundtligt afledt digt som en repræsentation af en (potentielt 

rituel) fremførelse. Fremførelsesaspektet i forbindelse med mundtlig digtning kan ses som en 

fortolkningsramme, der medvirker til at generere et lag af betydning i det mundtlige digt, som 

ligger ud over det bogstavelige – altså det, som ordene i sig selv betyder (Bauman 1975, 

292). Ifølge performance- og ritualforsker Richard Schechner kan man lokalisere alle 

fremførelser – fra (religiøse) ritualer til teaterforestillinger og sportsbegivenheder – på et 

spektrum fra effikacitet (oftest knyttet til ritualer) til underholdning (oftest knyttet til teater og 

scenekunst), der i varierende grad spiller på samme elementer, såsom liminalitet (Schechner 

2020, 158-59). Her er det vigtigt for Schechner at skelne mellem transportation og 

transformation, hvormed han mener, at visse ritualer blot transporterer deltagerne 

midlertidigt til en performanceverden (fx en almindelig søndagsgudstjeneste eller en 

fodboldkamp), hvorefter de kommer tilbage til den almindelige verden igen, mens andre 

ritualer transformerer deltagerne (fx initiationsritualer) og permanent ændrer, hvem de er 

(Schechner 2020, 150-52). Inden for forskningen i de norrøne eddadigte er dette 

performance-perspektiv (især inspireret af Schechner og Foley) blevet reaktualiseret af 

folklorist og dramaforsker Terry Gunnell, der i mange udgivelser har argumenteret for, at en 

stor del af de norrøne digte kan ses som repræsentationer af mundtlige, dramatiske 

fremførelser (fx Gunnell 1995). I forlængelse heraf har Gunnell ydermere undersøgt, hvorvidt 

fremførelsen af disse digte også havde rituelle træk (fx Gunnell 2016). Grundkernen i 

Gunnels ideer er, at vi har med mundtlige digte at gøre og altså med oprindeligt mundtligt 

fremførte værker, der er komponeret ved brug af poetiske regler, der er specifikke for den 

givne kultur – her den førkristne nordiske. Det gør noget ved den formodede fremførelse af 

digtene i vikingetiden, hvor specielt det versemål, digtene er blevet komponeret på, spiller en 

stor rolle i argumentationen.  

 Den norrøne digtning generelt er strofisk, og hver strofe er konstrueret omkring en 

række metriske krav, der tilsammen udgør digtets versemål. Disse tæller, lidt forsimplet 

beskrevet, både krav til antal vers pr. strofe og antal stavelser pr. vers samt til måden, hvorpå 

versene forholder sig til hinanden. Dette forhold sikres gennem allitteration med både 

konsonanter og vokaler. Som nævnt har der for eddadigtenes vedkommende været brugt en 

række versemål, hvor det mest relevante for dette kapitel er ljóðaháttr. Dette versemål 

indeholder ideelt set seks vers pr. strofe med fire-seks stavelser pr. vers. Strofen kan deles i 
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to, så vers 1-3 og vers 4-6 indeholder samme struktur: Vers 1-2 bindes sammen af 

allitteration, og vers 3 indeholder intern allitteration, hvilket gentages for vers 4-5 og vers 6. 

Kvadet om Grimner, strofe 1, er et eksempel på dette. Rolf Stavnem (2018, 108) har 

bibeholdt allitterationen i sin oversættelse, hvilket kan ses her: 

 

Hed er du, ild,    (vers 1-2, allitteration på h) 

og meget heftig,  

fjern jer, flammer!   (vers 3, intern allitteration på f) 

Kappen svides,   (vers 4-5, allitteration på s) 

selvom jeg løfter den, 

snart bryder den ud i lys lue.  (vers 6, intern allitteration på l) 

 

Derudover bruges ljóðaháttr næsten udelukkende til mytologisk og religiøst relevant indhold 

(Gunnell 1995, 192), dvs. det må siges at være et relevant poetisk medie til mundtlige, 

poetiske ritualer. Et andet karakteristikum ved ljóðaháttr er, at der stort set altid benyttes 

første person. Når en digter i vikingetiden opførte denne slags digtning, så ville personen 

påtage sig rollen – og i visse tilfælde også identiteten – som den gud eller helt, der taler i 

digtet, hvilket giver fremførelsen et decideret dramatisk træk. Gennem denne brug af første 

person til fremførelsen af mytologisk indhold bringer performeren ydermere den mytiske 

fortid til tilhørerens nutid – der skabes altså en speciel liminal tid i fremførelsesøjeblikket, 

hvor også rummet, som fremførelsen finder sted i, antager en liminal karakter (Gunnell 

2016).  

 Til Gunnells ideer kan det fra et religionsvidenskabeligt perspektiv yderligere tilføjes, 

at oplevelsen af at være til stede og deltage i en sådan rituel fremførelse af et norrønt eddadigt 

også vil have påvirket de tilstedeværende (se mere nedenfor). Denne oplevelse af at deltage i 

en fremførelse af mundtlig digtning i vikingetiden er naturligvis tabt for os. Vi kan dog gøre 

et forsøg på at rekonstruere denne tabte performancekontekst for at skabe os et billede af, 

hvordan det kunne have foregået. Generelt må det formodes, at elementer som lyd, lugt, en 

rytmisk måde at fremføre på, gestik, rekvisitter og kostume, rummets udformning, 

menneskene, der var til stede (både performeren og publikummet), og disses interaktion med 

hinanden samt hele lejligheden for fremførelsen af det mundtlige digt blot er nogle af de 

elementer, som har været en del af denne performancekontekst (Foley 2002, 60). Som led i 

rekonstruktionen af den tabte performancekontekst kan man benytte nogle af de ovenstående 

elementer til at opstille en række performancemarkører, dvs. elementer i digtene, som 
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indikerer fremførelse på forskellige måder. Dette er vigtigt for at kunne bruge performance 

som religionsvidenskabeligt metodisk greb til arbejdet med mundtlige, rituelle digte, som fx 

nogle af de norrøne eddadigte, visse oldgræske digte, vediske hymner eller yoruba-oriki-

digte. Herefter kan man, ved brug af fx ritualteori, diskutere den mulige påvirkning og de 

konsekvenser, som deltagelsen i fremførelsen af det specifikke digt, der analyseres, kan have 

haft for samtidens mennesker.  

 

Performancemarkører til analyse af norrøne digte 

Performancemarkører kan omfatte en mængde ting afhængigt af kildernes beskaffenhed og 

undersøgelsens sigte. I tråd med den mundtlige digtnings kulturspecificitet vil sådanne 

performancemarkører givetvis også være forskellige og specifikke for den givne kulturelle 

tradition, som digtningen indgår i. I denne kontekst, hvor fokus er på mundtlig performance 

og ritualer i norrøne digte, vil vi beskæftige os med fire performancemarkører: selvreference, 

reference til rummet og performancesituationen, gestik samt rekvisitter. 

 Selvreference finder man, når man i digtet møder et personligt pronomen (på norrønt 

ofte ek [jeg], mik [mig], mér [mig, dativ] eller mín [min]). Her er der tale om det, man inden 

for semiotikken kalder for persondeiksis, som indikerer, hvem der taler i en 

kommunikationssituation. Når performeren af et eddadigt om Odin bruger et personligt 

pronomen i direkte tale, påtager performeren sig rollen som Odin og, med de ritualteoretiske 

briller på, også Odins identitet i en rituel transformation. Her spiller temporal deiksis også en 

rolle, i forhold til om der fx benyttes nutid eller datid i forbindelse med fremførelsen af 

stroferne.  

 Reference til rummet og performancesituationen som sådan foregår ofte også via en 

form for deiksis – her lokaldeiksis, der omhandler en ytrings rum – der ofte lokaliseres ved 

hjælp af demonstrative pronominer som hér (her) suppleret med ord som inni (inde) eller 

afledte former i referencer til hallen (hǫll, salr) eller endda specifikke, navngivne haller (som 

Valhal). I forbindelse med dette element i performancekonteksten ses ofte en 

sammensmeltning af det, man kan kalde fremførelsesrummet – den fysiske vikingetidshal – 

og det, man kan kalde det fremførte rum – det rum, som digtet skaber. Dermed etableres ”den 

dobbelte scene” (Lönnroth 2011, 243), og en rituel transformation beroende på en stor grad af 

liminalitet finder sted. Man kan altså argumentere for, at når der er tale om rituelle 

fremførelser, så transformeres fremførelsesrummet til det liminale fremførte rum, der er 

baseret på den mytologiske verden, som digtene præsenterer. De to rum optræder så at sige 

på samme tid.  



© Forlaget Univers 

 

 Gestik og bevægelse samt rekvisitter nævnes nogle gange eksplicit i teksten, men ofte 

ligger disse elementer implicit i teksten eller tolkes frem på baggrund af en forståelse af 

teksten som et fremført digt. Nævnes et spyd eksplicit, kan det fx ses som et tegn på, at det 

har været brugt som en slags rekvisit i fremførelsen. Skifter digtets narrativ pludselig fra en 

lokalitet til en anden, kan man implicit formode, at dette også har fundet sted i en 

fremførelse, mens en eksplicit benævnelse af en bevægelse, som at løfte armene eller at se 

ned, kan læses som en mere eksplicit indikation af, at en sådan bevægelse har fundet sted. 

 Ved at identificere disse performancemarkører kan performancekonteksten altså 

forsøges rekonstrueret. Ved brug af ovennævnte ritualteorier kan man dernæst i sit 

fortolkningsarbejde forsøge at tilgå den funktion, som digtet i sin rituelle dimension kan have 

udfyldt. Dette kan gøres ved at bringe den førnævnte transformation af både performer og 

rummet i spil (jf. Schechner 2020, 150-52). De deiktiske termer, der benyttes i forbindelse 

med selvreference samt reference til rummet og performancesituationen, kan siges at fungere 

som performativer: udtryk og handlinger, der ”transform ourselves or the conditions 

surrounding us” (Rappaport 1999, 114). Performeren bliver til Odin, når han giver sig selv 

dette navn, og rummet forvandles til et liminalt sted qua bl.a. referencerne til rummet som det 

sted, hvor rituelle handlinger pågår, hvorigennem også den føromtalte dobbelte scene skabes. 

Publikum til fremførelsen bliver potentielt også transformeret ved at identificere sig med de 

mytologiske grupper, som nævnes i digtene, fx einherjer og valkyrier. Derved skabes der i 

gruppen en social og moralsk forpligtelse gennem deltagelsen i ritualet. Med Rappaport 

bekræfter individet gennem auto-kommunikation ved at deltage i ritualet denne forpligtelse 

for gruppen over for sig selv, mens individerne gennem allo-kommunikation tilkendegiver 

forpligtelsen over for hinanden ved sammen at deltage som et kollektiv (Rappaport 1999, 50-

52). Denne gruppeidentitet og -solidaritet skaber en konformitet, der afkræver deltagerne en 

accept af det fremførte ritual som virkelig virkeligt (Rappaport 1999, 43). Denne virkelighed 

er funderet i et mytologisk og religiøst baseret verdensbillede, men er altså ikke mindre 

virkelig end den empiriske virkelighed (Frog 2017). Herigennem kan i sidste ende skabes, 

hvad Rappaport kalder højordensbetydning, hvor gruppen indgår i et fællesskab ikke bare 

med hinanden men også med Det Hellige – kombinationen af oplevelsen af ritualet, dets 

effekter og de andenverdensvæsener, der er en del af ritualet (Rappaport 1999, 70-74). 

Gennem sådanne liminale ritualer sker der en transformation af både den individuelle 

performer og af det deltagende kollektiv (Schechner 2020, 151), hvorigennem det religiøse 

fællesskab kropsliggøres. Ovenstående er altså en måde, hvorpå man som 

religionsvidenskaber kan læse historiske, poetiske tekster som udtryk for en bagvedliggende 
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mundtlig tradition. Ved at kombinere mundtlighedsforskningen og dens fokus på 

fremførelsen som fortolkningsramme med ritualteorier kan man skabe en 

religionsvidenskabeligt funderet metode til denne læsning. 

 I det følgende vil Kvadet om Grimner blive analyseret som en repræsentation af et 

mundtligt digt under inddragelse af bl.a. de citerede strofer. I forlængelse heraf argumenteres 

for en rituel transformation af performer, rum og publikum ved hjælp af de ovennævnte 

performancemarkører. 

 

Performancemarkører og transformationer i Kvadet om Grimner 

Kvadet om Grimner består af 54 strofer, hvoraf citatet i dette kapitel er et udvalg, der på bedst 

mulige måde viser den rituelle struktur og de performancemarkører, digtet indeholder. 

Størstedelen af digtet – strofe 4-44 – består dog af, hvad der kan karakteriseres som numinøs 

viden om førkristen nordisk religion og mytologi, som performeren videreformidler til de 

resterende deltagere i den rituelle fremførelse. Der er tale om viden om den førkristne 

nordiske kosmogoni og eskatologi, men hovedvægten er på kosmologien.  

 

Performeren 

Performeren af et sådant digt kan med et religionsvidenskabeligt begreb betegnes som en 

religiøs eller rituel specialist, dvs. en person med specielle rituelle evner og opgaver i 

samfundet. En norrøn term for en, som fremfører digte, der ofte er blevet tolket i en 

mytologisk eller religiøs ramme, er tulen (þulr), hvis navn etymologisk set stammer fra 

verbet for at recitere, þylja. Dette kunne være en emic term for en person, der fremfører 

eddadigte på en rituel facon. I det følgende vil termen performer primært blive brugt, men 

med den underliggende antagelse, at vi har med en rituel specialist at gøre.  

 Fra digtets begyndelse møder vi en performer, der omtaler sig selv med personlige 

pronominer, hvorved han fra starten identificerer sig med guden, som optræder i digtet. 

Denne guds identitet afsløres først til slut i digtet. I strofe 1 beskrives det i direkte tale, 

hvordan ilden fra de store bål nævnt i strofe 2 nærmer sig performeren, og at kappen brænder 

(brennunmk, dvs. verbet brenna i akkusativ sammentrukket med pronomenet mik) foran ham, 

selvom han (þott ek) løfter den op i luften (se fig. 2).  
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Fig. 2. Illustration til engelsk oversættelse af Kvadet om Grimner af W. G. Collingwood, 

1908. Collingwood var en indflydelsesrig polyhistor i det victorianske Englands 

middelalderistiske miljø, hvor han både arbejdede med arkæologi, litteratur, stednavne og 

kunst. Han var især interesseret i forbindelsen mellem Island og det britiske Lake District, der 

sås (og stadig ses) som særligt influeret af skandinavisk kultur. Romantiserende illustrationer 

til vikingetidens digte var meget almindelige i det 19. og begyndelsen af det 20. århundrede 

og siger mere om dengang end om vikingetidens liv og religion. 

 

 

1.  

[…] Kappen svides,  

selvom jeg løfter den,  

snart bryder den ud i lys lue. 

 

Her finder vi altså også en bevægelse nævnt, nemlig det at løfte den brændende kappe op 

foran sig. Performancekonteksten begynder at tage form. I strofe 2 fortæller performeren 

således, hvordan han har siddet otte nætter mellem de store bål (átta nætr sat ek) uden nogen 

form for mad eller drikke. Der er altså tale om en form for sansedepravering, hvilket styrker 

indikationen af, at en rituel handling finder sted. Herefter kommer endnu en person på banen, 
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herskersønnen Agnar, som giver performeren noget at drikke, hvilket kan tolkes som en 

libation, et drikoffer.  

 

2. 

Otte døgn sad 

jeg her mellem bål, 

ingen tilbød mig mad 

kun Agnar, som skal 

være enehersker, 

Gejrrøds søn, 

over goters land. 

 

Dette resulterer i, at performeren drikker Agnars skål i strofe 3 og byder ham være lykkelig 

under påkaldelse af guden Veratýr, hvorpå videreformidlingen af den numinøse viden 

begynder i strofe 4. Navnet Veratýr, der tolkes som et Odinsnavn, betyder ’Menneskers gud’ 

og kan ses som en antydning af digtets fortællers egentlige identitet og er for alvor 

begyndelsen på performerens rituelle transformation, der kulminerer i digtets afsluttende 

strofer. Han præsenterer første gang sig selv som Grim (en variant af Grimner med samme 

betydning), eller ’Den Maskerede’, i strofe 46, men inden da falder der drypvis antydninger 

til den identitet, som i sidste ende sammen med brugen af selvreference skaber 

sammensmeltningen mellem performeren og guden Odin. Publikum og deltagerne i denne 

rituelle fremførelse var sandsynligvis bærere af den førkristne nordiske religion og kultur og 

vil givetvis have vidst, hvem performeren skulle portrættere, og vil på samme måde også 

have forstået de antydninger, som er nævnt ovenfor. Ikke desto mindre synes processen at 

være vigtig for oplevelsen af ritualets effikacitet, den effekt, der skabes, når man i ritualer 

oplever noget overnaturligt finde sted – i dette tilfælde, at den rituelle specialist bliver til 

Odin i ritualet. 

 Identitetsafsløringen fortsætter, og i strofe 20 bruges ek igen, da performeren 

udtrykker sin bekymring for ravnene Hugin og Munin, der hver dag flyver over den vældige 

verden. Her antydes igen, at performeren er Odin, men det nævnes ikke eksplicit.  

 

20. 

Hugin og Munin 

flyver hver dag 
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over den vide verden. 

Jeg frygter, at Hugin 

ikke kommer hjem, 

og endnu mindre Munin. 

 

Det samme gør sig gældende i strofe 24, hvor guden Tors hal, Bilskirnir, nævnes og 

performeren siger: ”af de haller jeg (ek) ved belagt med tag, min søns ved jeg (ek) er størst” 

(overs. SN), altså er det Odin, far til Bilskirnirs ejer, Tor, der taler. I strofe 45 beretter 

performeren, at han har vist sit ansigt for sejrgudens sønner, hvilket både refererer til Odins 

identitet og de forsamledes fremtidige identitet som einherjer. Dette vender vi tilbage til. 

Ydermere kan de to indledende vers i strofe 45 læses som en implicit bevægelse, altså at 

performeren indtil nu har stået med hovedet bøjet og først nu løfter det og viser sit ansigt.  

 Der er dog grund til at antage, at det ikke har været performerens eget ansigt, som er 

blevet vist, men derimod en maske, der kan have været brugt som rekvisit. Som nævnt 

betyder navnet Grimner ’Den Maskerede’, og altså betyder Kvadet om Grimner bogstavelig 

talt ’Den Maskeredes Tale’, hvilket underbygger denne antagelse. Det er blevet foreslået, at 

en performer af en oprindeligt mundtlig version af dette digt kunne have brugt en maskering 

af samme type som den berømte Sutton Hoo-hjelmmaske (Price og Mortimer 2014; Nygaard 

2018) (se fig. 3).  
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Fig. 3. Moderne rekonstruktion af Sutton Hoo-hjelmen af Dave Roper fra Wulfheodenas 

living history group. Med tilladelse fra ejer Paul Mortimer, Wulfheodenas living history 

group. Foto: Lindsey Kerr. Den berømte angelsaksiske skibsbegravelse fra Sutton Hoo, hvor 
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hjelmen er fra, kan dateres til starten af 600-tallet. Ser man godt efter, kan det anes, hvordan 

lyset reflekteres i granaterne i højre øjenbryn og ikke i venstre. 

 

Det specielle ved denne maske er, at den ud over at forestille et ansigt er udsmykket med bl.a. 

en stiliseret ørn som næse og øjenbryn, der kan hentyde til myten i Snorris Edda om, hvordan 

Odin bragte skjaldemjøden til guderne i skikkelse af en ørn (Lembek og Stavnem 2012, 94-

96). Den knytter altså an til en Odinmytologi. Ydermere er den udsmykket med en række 

røde granater i øjenbrynene, hvor granaterne over maskens højre øje er sat på en base af 

bladguld. Dette betyder, at hvis en performer fx bærer en sådan hjelmmaske i en 

vikingetidshal, som kun er oplyst af bål, så fanges lyset af ilden kun i dette øje, mens det 

andet øje forbliver mørkt – bæreren af masken har således kun ét øje! Alt dette kan forstærkes 

ved at bruge de skygger, som et sådan bål kaster. At være enøjet er et af Odins mest 

genkendelige træk, hvilket understreger, at performeren påtager sig denne guds identitet, hvis 

han ifører sig en sådan maskering, der ydermere ændrer stemmen på den, som bærer den samt 

påvirker bærerens opfattelse af egen stemme, hvilket også bidrager til 

performancekonteksten.  

 Transformationen pågår, og i strofe 46-50 finder vi det, som man kender som þulur, 

dvs. lister med mere eller mindre esoterisk viden, hvis navn er forbundet med titlen þulr, som 

nævnt ovenfor. Her kan vi altså være inde på tulens gebet. Her bruges indledningsvis 

persondeiktiske betegnelser i hétumk, ”jeg kaldte mig”, hvorefter en mængde navne, som er 

kendte Odinsnavne, opremses. Alle har de med forskellige aspekter af Odins 

funktionsområder at gøre: Hærfører og Hjelmbærer antyder tilknytningen til krig, Bølge og 

Dundrer hans evne til at kontrollere vind og vejr, Dødsblinderen hans rolle som dødsgud osv. 

(se note til strofe 46 i begyndelsen af kapitlet). Centralt er også her den temporale deiksis: 

Performeren benytter datid og har altså endnu ikke afsløret sin identitet til fulde. I strofe 51 

nævnes Odins navn for første gang, da Gejrrød anklages for at være fuld og på vej til at miste 

Odins gunst, og her gøres det efterhånden klart, hvem performeren er. I strofe 52 omtales 

Gejrrød, som ikke har forstået noget af det, der er foregået, som performerens ven, hvorved 

der hentydes til det specielle forhold, som Odin har til herskere. Han er deres gud, men han 

tager også sin støtte tilbage, når han finder det passende. På den måde kommer de bedste 

krigere til Valhal for at assistere guderne til Ragnarok. I strofe 53 og 54 kommer klimaks på 

identitetsafsløringen, hvor performeren klart og tydeligt siger:  

 

53. […] her ser du Odin, 
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kom herhen, hvis du kan. 

 

54.  

Odin hedder jeg nu, […] 

 

Her noteres skiftet til nutid, der markerer, at performeren og guden er en. Denne proces, hvor 

performeren benytter selvreference og bruger Odinsnavne, kan tolkes som en række 

performativer, der kulminerer i digtets sidste strofe, hvor performeren er Odin, hvilket 

accepteres som virkelighed af deltagerne i ritualet, jf. konformiteten skabt gennem den 

kollektive, rituelle deltagelse. Performerens transformation er komplet. 

 

Halrummet 

Hallen i vikingetiden, som den kendes fra arkæologiske undersøgelser og fra de tekstlige 

kilder, var sandsynligvis et multifunktionelt rum, der både blev brugt til hverdag og til fest – 

og altså også undertiden til rituelle handlinger. I fremførelsen af Kvadet om Grimner kan man 

finde tegn på, at hallen således undergår en transformation fra en vikingetidshal i denne 

verden (fremførelsesrummet) til et liminalt, rituelt rum, der spiller på en mængde 

mytologiske elementer (det fremførte rum). I strofe 2 bruges lokaldeiksis, da ordet hér 

indikerer, at ytringen finder sted i dette rum og bålene er disse bål: Det fremførte rum er skabt 

og den dobbelte scene er etableret.  

 

2. 

Otte døgn sad 

jeg her mellem bål, […] 

 

I strofe 45 refereres til hallen med udtrykket ”herind” (overs. SN), der hentyder til hjælpen 

fra alle guderne, som kommer deltagerne i ritualet til gode. Derudover kan konstruktionen og 

indretningen af hallen generelt tolkes i lyset af den førkristne nordiske kosmologi, hvorved 

der i det rituelle rum kunne skabes et mikrokosmos. Elementer fra det mytologiske landskab 

kan genfindes i hallens indretning, som den kendes fra arkæologiske undersøgelser og 

beskrivelser i de norrøne kilder: verdenstræet Yggdrasil, som genfindes i højsædestolperne og 

disses udsmykning, sandsynligvis med udskårne motiver, Urd eller Mimers brønd, som 

repræsenteres af kedlen på bålet, urilden som det både skabende og ødelæggende element fra 

Muspelheim, der findes i bålet i hallen, samt dværge, som ifølge Snorris Edda (Lembek og 
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Stavnem 2012, 39) holder de fire verdenshjørner oppe, hvilket er afspejlet i navnet på de 

opretstående bjælker, der holder taget i hallen (se fig. 4).  

 

Fig. 4. Rekonstruktionen af en vikingetidshal med navne på nogle af de forskellige 

arkitektoniske elementer. Af Karen Bek-Pedersen. Med tilladelse fra kunstneren. 

 

I Kvadet om Grimner findes nogle af disse elementer også, og gennem fremførelsen er de 

med til at underbygge rummets transformation. Verdenstræet nævnes både ved navnet 

Yggdrasil i strofe 29-35 og som Lærad i strofe 25-26. Strofe 26 beskriver urkilden 

Hvergelmer, hvorfra alle floder flyder, og i strofe 42 nævnes en kedel specifikt (disse strofer 

er ikke citeret i dette kapitel). Ilden er både tematiseret og nævnt i strofe 1-2 samt i førnævnte 

strofe 42, og brugen af ild kan formodes at spille en central rolle i skabelsen af det liminale 

rum. Gentagne gange nævnes i digtet mytologiske halbygninger, hvoriblandt Odins hal, 

Valhal, alene nævnes i seks strofer, enten direkte ved navn eller gennem beskrivelser, fx som 

Hærfaders hal (i strofe 25-26). Derved transformeres hallen altså til et liminalt, rituelt rum 

med associationer til Den Anden Verden. 

 

Publikum  

Det publikum, som sandsynligvis deltog i denne slags fremførelser, menes at have bestået af 

datidens krigerelite (se Nordberg 2004). Den ideologi, som eksisterede i krigereliten, 

baserede sig på ideen om, at krigere kom til en speciel Anden Verden i Valhal efter deres 
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død. I dette dødsrige herskede Odin, og de mytologiske grupper, der var knyttet til ham og 

Valhal, var de mandlige einherjer [enekæmpere/de, der kæmper som én] og de kvindelige 

valkyrier [de, der vælger de døde på slagmarken]. Det klassiske billede af gruppernes 

aktiviteter er, at einherjerne ikke skal lave andet end at kæmpe om dagen og æde og drikke 

om aftenen indtil Ragnarok, hvor de skal kæmpe for guderne. Valkyrierne udfører Odins 

ordrer og vælger de bedste krigere blandt dem, der er faldet på slagmarken, og serverer øl for 

einherjerne i Valhal. Der er dog også indikationer på, at deres respektive roller var mere 

nuancerede. Einherjerne både rydder op i Valhal og vasker brugte drikkekar inden kong Erik 

Blodøkses ankomst i digtet Eiríksmál [Ord om Erik], mens valkyrierne i digtet Darraðarljóð 

[Dörruds sang] beskriver sig selv som aktive på slagmarken, ligesom valkyrien i digtet 

Hákonarmál [Ord om Håkon] tilskrives ikke bare evnen men også viljen til at hente kong 

Håkon den Gode fra slagmarken. Begge grupper havde altså åbenlyst opgaver både i hallens 

mere hjemlige rammer og på slagmarken, hvilket nedbryder det ellers stærkt kønsopdelte 

billede, kilderne ofte tilskrives (jf. Jóhanna Katrín Friðriksdóttir 2020). Efter alt at dømme 

kunne både mænd og kvinder på forskellig vis deltage i krigerelitens funktionsdomæne. Dette 

billede genfindes også på overfladen i Kvadet om Grimner, hvis oprindelige publikum 

givetvis bestod af medlemmer af vikingetidens krigerelite. 

 I digtet nævnes einherjerne eksplicit fire gange, mens valkyrierne ikke nævnes som 

gruppe, men som en række individer. I strofe 18 beskrives den mytologiske kok, som laver 

mad til einherjerne. De spiser det bedste flæsk, får vi at vide – og ydermere er dette faktisk en 

viden, der er få forundt. Her kunne man tænke, at den gruppe krigere, som er deltagere i 

fremførelsen, også har fået gris at spise og levende kan genkalde sig smagen og lugten af 

svinekødet, hvilket hjælper transformationen af krigerne og identificeringen med einherjerne 

på vej på en kropslig facon. I strofe 36 nævner performeren 13 navngivne kvinder, som alle 

fra mytologien kendes som valkyrier. Deres navne, som Spydfremstormer, Skjoldivrig, Hyl 

og Skrig, knytter dem i høj grad til den aktive del af krig og kamp, hvilket som nævnt ovenfor 

underbygges af andre poetiske kilder (se note til strofe 36 i begyndelsen af kapitlet). De 

beskrives også som dem, der bærer øl til einherjerne og performeren. Dette er en rolle, som 

potentielt også har rituelle undertoner, da det at bære noget at drikke til en besøgende 

hærfører og hans følge var en opgave for en socialt højtstående kvinde (Jóhanna Katrín 

Friðriksdóttir 2020). Det indikerer, at hver af disse navngivne valkyrier var knyttet til både 

den aktive kamp og til rituelle opgaver i hallen, hvilket også giver det at bære øl til 

einherjerne en rituel undertone. Man kan altså argumentere for, at både socialt højtstående 

kvinder og kvindelige krigere – hvis da ikke nogle kunne betegnes som værende begge dele – 
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kunne blive transformeret under fremførelsen af denne strofe. I strofe 45 tematiseres 

forholdet mellem Odin, sejrguden, og krigerne som fader og sønner. I Snorris Edda (Lembek 

og Stavnem 2012, 51) beskrives dette forhold, som at einherjerne er Odins adoptivsønner. 

Ved at berette, at han har vist sit ansigt for Odins sønner, og på den måde sammenligne 

krigerpublikummet med de mytologiske einherjer, styrker performeren muligheden for, at 

krigerne ligeledes transformeres til einherjerne. I strofe 51 nævnes einherjerne igen, her som 

dem, der støtter Odin. I takt med at performeren afslører sin identitet som Odin, styrkes 

følelsen af transformation givetvis hos krigerne i publikum. Vi har altså en gruppe krigere – 

kvindelige og mandlige – som gennem deltagelse i denne rituelle fremførelse af et eddadigt 

gradvist transformeres til de mytologiske andenverdensvæsener, som nævnes i digtet.  

 Hvis det formodes, at der skabtes højordensbetydning i et ritual som dette, så 

oplevede krigerne altså en følelse af fællesskab med hinanden, hvilket sandsynligvis styrkede 

deres gruppeidentitet, men også et fællesskab med Det Hellige, skabt i ritualet (Rappaport 

1999, 72), med Odin, einherjerne og valkyrierne. Deres selvopfattelse kan være blevet spejlet 

i motivet af disse mytologiske grupper baseret på den førkristne nordiske religion. På denne 

måde kan man sige, at en mundtlig fremførelse af et norrønt eddadigt i en vikingetidshal kan 

have haft rituelle elementer samt rituelle funktioner for samtidens mennesker. 

  

Konklusion og perspektiver  

Eddadigtet Kvadet om Grimner kan altså ses som et eksempel på et mundtligt fremført digt 

med rødder i vikingetidens førkristne nordiske religion og mytologi. Denne tolkning af digtet 

i dets mundtlige fremførelseskontekst giver os muligheden for at se den middelalderlige tekst 

som andet og mere end det – som en repræsentation af et mundtlig-poetisk ritual med religiøs 

betydning i samtiden. Et sådant perspektiv funderet i en forståelse af eddadigtene som 

oprindeligt mundtlige digte og kilder til en mundtlig religion i det førkristne Norden kan 

således bibringe en ny og dybere forståelse af denne religions ritualer og disses potentielle 

konsekvenser. De performancemarkører, som opstilles som led i analysemodellen, er selvsagt 

kulturelt specifikke, men det udelukker ikke, at en lignende model kan opstilles for andre 

mundtlige, religiøse tekster. Oplagte muligheder findes i analyse af fx vediske hymner, 

yoruba-oriki-digte, oldgræske digte, bibelsk poesi, de hawaiianske skabelsesdigte samt 

mange andre tekster. Et fokus på mundtlighed og performance i det religionsvidenskabelige 

arbejde, især med mytologiske og religionshistoriske tekster, giver os en mulighed for at gå et 

spadestik dybere og fx se på teksterne som repræsentationer af helligtekster, der er blevet 

fremført mundtligt. Man kan på den måde situere teksterne i en levet religion og spørge sig 
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selv, hvilke konsekvenser oplevelsen af disse myter kan have haft for bærerne af deres 

specifikke kultur. Teksterne har selvfølgelig stadig en relevans som litterære produkter, men 

er også potentielt et vindue mod en kultur og en forestillingsverden, der opererer på sine egne 

præmisser. At fokusere på den mundtlige kultur, som mange af denne slags tekster er opstået 

i, er et skridt på vejen til at kunne sætte sig i fx antikkens grækeres eller vikingetidens 

nordboeres sted og forsøge at få en bedre forståelse for deres respektive og fantastisk 

spændende kultur og religion.  
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Korpusbaseret, tematisk metode – med synkron/diakron analyse 

Johanne Louise Christiansen, ph.d., lektor, Religionsstudier, SDU 

 

Menneskenes kærlighed til det, de begærer: Kvinder og børn, sammenpuget 

ejendom af guld og sølv, udmærkede heste, kvæg og agerjord, fremstår for 

dem i et smukt lys. Dette er det jordiske livs goder. Hos Gud, derimod, er 

den skønne hjemkomst./ Sig: ”Skal jeg underrette jer om, hvad der er bedre 

end dette? De gudfrygtige har hos deres Herre haver (jannāt) med rindende 

floder i vente; dér skal de forblive til evig tid – og rene hustruer og 

velbehag fra Gud”… (Koranen (K) 3:14-15).128 

De gudfrygtige er i haver (jannāt) og lyksalighed/ og fryder sig over, hvad 

deres Herre har givet dem. Deres Herre har skånet dem for helvedesildens 

straf./ ”Spis og drik og lad det bekomme jer vel, til gengæld for det, som I 

gjorde,/ tilbagelænet på lejer i række!” Vi giver dem jomfruer med store, 

sorte øjne til hustruer./ De, der tror … Enhver er ansvarlig for det, som han 

har bedrevet./ Vi forstrækker dem med frugt og kød, alt, hvad de begærer./ 

De tager dér et bæger fra hinanden, som hverken afstedkommer tom tale 

eller beskyldning./ De har unge tjenere til at gå rundt iblandt sig og servere, 

som skjulte perler./ De går hen til hinanden og forhører sig./ De siger: 

”Tidligere, da vi var hos vort folk, var vi ængstelige./ Så viste Gud os 

godhed og skånede os for den hede vinds straf”. (K 52:17-27). 

På den dag vil ansigter stråle af lykke,/ tilfredse med deres stræben,/ i en 

højtliggende have (janna),/ hvor de ikke hører tomme ord,/ med en 

rindende kilde/ og ophøjede lejer/ og kander stillet frem,/ puder på række/ 

og tæpper bredt ud. (K 88:8-16). 

Temaer og tekstkorpusser 

Dette kapitel giver et eksempel på en (filologisk funderet) korpusbaseret, tematisk metode til 

at analysere religiøse tekster. Det udvalgte tekstkorpus er Koranen som helhed med 

komparative perspektiver til andre relevante tekster i religionshistorien, fx Det Nye 

Testamente. Som sådan kan dele af denne metode fungere som udgangspunkt for en 

 
128 I oversættelse af Koranen anvendes Ellen Wulffs danske oversættelse fra 2006. 



© Forlaget Univers 

 

helligtekstundersøgelse, fx en sammenligning mellem Den Hebraiske Bibels eller Rigvedaens 

forestillinger om et givent tema og Koranen. Ifølge religionshistorikeren James W. Watts skal 

vi være bevidste om helligtekstens tre dimensioner: den semantiske, dvs. betydningen af en 

teksts indhold; den performative, dvs. fremførelsen af tekstens indhold; og den ikoniske, dvs. 

tekstens materielle eller fysiske form (Watts 2013).129 Selvom Watts argumenterer for, at 

forskningens fokus på det semantiske har overskygget de to andre dimensioner, vil jeg i dette 

kapitel alligevel præsentere en metode, som kan anvendes til at undersøge en helligteksts 

indhold i sammenligning med andre helligtekster.130 Koranen har, ligesom Den Hebraiske 

Bibel, Det Nye Testamente og alle andre helligtekster, naturligvis sin helt egen oprindelse, 

form, kanoniserings- og kodificeringsproces. Koranen er tillige blevet til i (de til tider 

konfliktuelle) interaktioner, der sker mellem mennesker i en bestemt historisk sammenhæng. 

Derfor er der også nogle aspekter af dette kapitels metode, som er kontekstbestemte – dvs. til 

Koranen alene – og som skal revurderes i brugen af dette metodiske greb på andre religiøse 

tekster. Når det er sagt, er det mit håb, at den korpusbaserede, tematiske metode gennemgået 

her kan anvendes i en bredere religionsvidenskabelig forstand. Selvom denne metode ikke så 

tit er omtalt i den religionsvidenskabelige litteratur, som behandler teori og metode, er en stor 

del af den velkendt for mange og baserer sig på tekstanalysen eller nærlæsningen af tekster 

som metodisk disciplin. I den forstand trækker jeg i dette kapitel på indsigter fra bl.a. 

litteraturvidenskaben, lingvistikken, filologien og ikke mindst både historisk-kritiske, 

religionsfænomenologiske greb og den hermeneutiske tilgang til tekster.131   

Man kan studere temaer i tekster fra mange forskellige vinkler. Ordet tema kommer fra 

det græske thema, der betyder ’det opstillede’ eller ’opgave’, og har forskellige mere eller 

mindre tekniske synonymer såsom ’emne’, ’motiv’ eller ’plot’. 132  Som det fremgår af 

ovenstående passager fra Koranen, er det udvalgte tema i dette kapitel ’paradis’, men vi kunne 

have valgt andre, fx ’natur’, ’gud’, ’ritualer’ eller ’profeter’. Selvom udvalget af koraniske 

temaer er stort, er det dog ikke uendeligt. Nogle temaer giver det simpelthen ikke mening at 

undersøge i Koranen, hvorfor en tematisk analyse af en religiøs tekst altid er baseret på en 

 
129 Da mange tekster, både religiøse og sekulære, er ritualiseret i henhold til én af dimensionerne, argumenterer 

Watts for, at det er ritualiseringen af alle tre dimensioner, som kendetegner helligskrifter (Watts 2013, 14). For 

Koranen ser vi fx ritualiseringen af den semantiske dimension i de islamiske eksegetiske traditioner, 

ritualiseringen af den performative dimension i koranrecitation i forbindelse med bøn og ritualiseringen af den 

ikoniske dimension i de forskellige regler, der findes for, hvordan en ødelagt koran afskaffes korrekt 

(Christiansen og Jensen 2020). En sekulær tekst, der er ritualiseret i forhold til den performative dimension, 

kunne være den amerikanske forfatning, som bl.a. reciteres, når en ny præsident bliver taget i ed.      
130 For det mere religionsæstetiske aspekt, se Feldt og Borups kapitler i denne bog. 
131 Se fx Lundager Jensens og Borups kapitler.  
132 Jf. igen Feldts kapitel.  
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historisk viden om og kritisk refleksion over netop den teksts kontekst, form og indhold. Jeg 

vil komme tilbage til, hvilke metodiske overvejelser man kan gøre sig i udvælgelsen af et tema, 

om lidt.  

 

Kontekstualisering af Koranen 

Når vi arbejder specifikt med Koranen, skal vi gøre os det klart, at vi taler om en arabisk tekst 

bestående af 114 kapitler eller suraer. Disse suraer er ikke organiseret kronologisk, men følger 

et forholdsvis konsekvent længdefaldende princip, hvor de indledende kapitler (med 

undtagelse af K 1) er længst og de afsluttende er kortest. Ud over variation i længde er Koranens 

kapitler meget forskellige, både i stil og indhold. De korte suraer er mere poetiske igennem 

enderim og parallelismer, mens de længere er karakteriseret af en prosaisk form med lange 

sætninger og vers samt stereotype vendinger. Indholdsmæssigt er der ligeledes forskelle i det 

koraniske materiale: De korte kapitler i slutningen af Koranen behandler især eskatologi, de 

længere i begyndelsen af Koranen fortællinger og lovretslige forhold. Disse forskelle i indhold 

og form har man, både inden for islam selv og i koranforskningen, set som udtryk for en 

processuel udvikling over tid; en udvikling, der muligvis stemmer overens med de overordnede 

rammer for profeten Muhammads liv og karriere i 600-tallet (se fx Sinai 2017). Med de 

overordnede rammer menes: 1) at Muhammad begyndte sit profetiske virke i den arabiske by 

Mekka, hvor han prædikede for en lille og elitær forsamling, og hvor de blev mødt af modstand 

og kritik; 2) at Muhammad og hans tilhængere på et tidspunkt blev forvist eller måtte flygte til 

en anden arabisk by, som senere fik navnet Medina; 3) at Muhammad i Medina havde en vis 

interaktion med andre monoteistiske traditioner, heriblandt jøder og formentlig også kristne, 

og at han med tiden her fik både religiøs og politisk magt. En majoritet af koranforskningen 

argumenterer for, at en sådan udvikling kan læses i Koranen selv, og – med baggrund i 

Koranens form og nyere fund af koranmanuskripter – at teksten blev samlet forholdsvis tidligt, 

formentlig allerede omkring midten til slutningen af det 7. århundrede.133  

Det verdenssyn, som præsenteres i Koranen, er først og fremmest teocentrisk. Guden 

(Allāh) er ikke alene et tema, men også ofte den, som taler. Koranen er tilmed antropocentrisk: 

Den handler om mennesker, og hvordan de modtager, og ikke mindst nægter at modtage, den 

 
133 Der er naturligvis mange flere ting, som kan siges om kontekstualiseringen af den koraniske tekst, fx at 

Koranen på dette tidspunkt ikke var i den form, vi kender i dag, og der fandtes konkurrerende kodekser. De 

første koraner var nedskrevet uden diakritiske tegn, som både angiver forskelle på visse konsonanter og vokaler. 

Det bør også nævnes, at der findes en minoritet inden for koranforskningsfeltet, som helt afviser en tidlig 

samling og kodificering af Koranen. Her henlægges Koranens tilblivelse ofte til det 8. eller 9. århundrede, uden 

for Arabien og i stedet i fx Mesopotamien.  
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guddommelige åbenbaring. Det overordnede koraniske budskab er, at menneskene skal tro på 

Guds enhed, hans udsendinge, englene, dommedag, paradis og helvede samt udføre diverse 

religiøse og samfundsmæssige pligter, herunder ritualer og overholdelse af regler for fx 

ægteskab eller handel. Selvom Koranen ikke taler specielt meget om, hvor den kommer fra, er 

der visse indikationer at finde i teksten. Eksempelvis lægges der vægt på det arabiske, fx i K 

12:2: ”Vi har sendt den ned som en arabisk Koran”. Der er desuden et vist fokus på ørkenen, 

fx igennem det substituerende renselsesritual tayammum (dvs. at man bruger sand i stedet for 

vand, K 4:43) eller, som vi skal se, i beskrivelser af paradis og helvede. Med det vil jeg vende 

tilbage til udvælgelsen af temaer. At undersøge et tema som fx paradis i Koranen giver god 

mening, men der er også visse temaer, hvor det slet ikke giver mening. Et eksempel kunne være 

’præstestand’. Hvor den bredere religionsfænomenologiske kategori ’religiøse specialister’ er 

et muligt tema i Koranen (dog mest i forhold til andre religiøse traditioner, som Koranen 

omtaler et par gange og nogle gange polemiserer imod, se fx K 9:31), er præster, forstået som 

en bestemt gruppe mennesker ordineret til at udføre de hellige, rituelle handlinger, ikke til stede 

og dermed ej heller relevante som tema i Koranen.  

 

Temaer, og hvor de findes (i Koranen) 

Når man har valgt et tema, der er værd at undersøge, er næste metodiske skridt at finde frem 

til og udvælge relevant materiale i den pågældende tekst.134 Det kan gøres på forskellige måder. 

Først og fremmest kan teksten læses fra ende til anden, og derigennem kan passager eller 

kapitler, som er interessante for det givne emne, samles. Den specialiserede religionshistoriker 

vil have et filologisk kendskab til en eller flere religiøse tekster (jf. Thomassen 2011). Det kan 

være viden og kompetencer i hebraisk for Den Hebraiske Bibel, akkadisk for mesopotamiske 

tekster som fx det kendte helteepos Gilgamesh, sanskrit for diverse hinduistiske tekster. For 

Koranen gælder det et kendskab til klassisk eller koranarabisk og, bedre endnu, et generelt 

kendskab til de semitiske og omkringliggende relevante sprog, såsom aramæisk og græsk. På 

bachelor- og kandidatniveau er det dog muligt at foretage analyse af sådanne tekster i 

oversættelse, og derfor vil jeg i dette kapitel give eksempler på, hvordan den korpusbaserede, 

tematiske metode kan anvendes både på et filologisk grundlag og uden.  

Første skridt kan altså være at finde frem til tematisk relevant materiale ved at 

gennemlæse den udvalgte tekst på enten originalsprog eller i oversættelse. Det kan i sig selv 

være en stor opgave, hvor især problematikker i oversættelse nødvendigvis må overvejes. Et 

 
134 I forhold til udvalg af temaer, jf. Schaffalitzkys kapitel i denne bog.  
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supplerende greb er derfor at slå op i encyklopædiske værker. Inden for religionsforskningen 

generelt kunne det være Encyclopedia of Religion eller Religion: Past and Present. I den 

førstnævnte finder vi i forhold til temaet paradis fx frem til opslagene ”Afterlife: An 

Overview”, ”Heaven and Hell” og ”Paradise”. I koranforskningen bruges især Encyclopaedia 

of the Qurʾān (EQ), der indeholder flere relevante artikler om Koranens paradisforestillinger, 

bl.a. ”Paradise”, ”Garden”, ”Eschatology”, ”Reward and Punishment”. Her skal vi selvfølgelig 

huske på, at encyklopædiske artikler er oversigtsværker og derfor ikke fyldestgørende. De 

encyklopædiske artikler kan endvidere komplementeres igennem brugen af konkordanser. En 

konkordans er et værk, der systematisk (ofte alfabetisk) opstiller en teksts forekomster af et 

bestemt ord eller udtryk i deres umiddelbare kontekst. Der findes et par konkordanser inden 

for koranstudier, men den mest anvendte er Hanna Kassis’ A Concordance of the Qur’an 

(1983).135 I forhold til paradis viser Kassis’ konkordans fx, at den arabiske rod j-n-n i formen 

janna, som betyder ”have”, forekommer 147 gange i Koranen, og roden ʿ-d-n i formen ʿadn, 

der formentlig på arabisk er et tilnavn, nemlig ”Eden”, forekommer 11 gange. Begge ord har 

en ikke-arabisk oprindelse, og vi kan observere ækvivalenter til ʿadn i hebraisk (ganʿeḏen), 

akkadisk (edinnu), sumerisk (edin) og syrisk (ʿēdn). Igennem brug af konkordans kan alle 

semantisk relaterede termer således gennemgås.136 En sådan gennemgang ville give et tydeligt 

billede af, hvordan paradis som tema behandles inden for Koranen som tekstkorpus.   

Ud over at encyklopædiske opslag præsenterer relevante tekststykker, som man 

efterfølgende kan studere mere detaljeret, vil de i artiklerne anførte litteraturlister også være 

brugbare til videre fordybelse i det udvalgte tema. Litteraturlisterne kan altså give os et praj 

om, hvilken forskningslitteratur der eksisterer på området. I EQ listes ofte anden 

primærlitteratur på arabisk, fx ḥadīth og tafsīr-værker,137 men ligeledes akademiske værker. I 

de omtalte opslag fra EQ er det bl.a.: 

 

▪ Josef Horovitz’ artikel ”Das koranische Paradies” (1923). 

 
135 Også de elektroniske konkordanser m.m. Qur’an Tools (https://qurantools.mst.edu.au) og The Quranic 

Arabic Corpus (https://corpus.quran.com/) kan nævnes. 
136 I K 3:15 citeret ovenfor kunne det, ud over ”haver” (jannāt), gælde for ”de gudfrygtige” (alladhīna ittaqaw), 

”rindende floder” (de arabiske rødder j-y-r og n-h-r), ”evig tid” (khālid), ”rene hustruer” (azwāj muṭahhara) og 

”velbehag” (riḍwān). I K 52:17-27 og K 88:8-16 for ”de gudfrygtige” (igen roden w-q-y), ”lyksalighed” og 

”lykke” (n-ʿ-m), ”lejer” (surur, der så enten kan være ”i række” eller ”ophøjede”), ”hustruer” (igen fra roden z-

w-j), ”jomfruer med store, sorte øjne” (ḥūr ʿīn), materielle ting såsom et ”bæger” (kaʾs) eller ”kander” 

(akwābun), former for tale (gennem roden l-gh-w), ”unge tjenere” (ghilmān), ”perler” (luʾluʾ) og den ”rindende 

kilde” (her fra den samme rod som tidligere, j-y-r, men kombineret med en anden arabisk rod for ”kilde”, 

nemlig ʿ-y-n). Bemærk her, hvordan der naturligt forekommer visse semantiske gengangere i de tre passager. 
137 Materialer, som er yderst interessante og bidrager med information om, hvordan paradis er behandlet og 

diskuteret inden for islam. De fleste findes dog ikke i oversættelse og kræver et højt niveau af klassisk arabisk.  

https://corpus.quran.com/
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▪ Thomas O’Shaughnessys bog Eschatological Themes in the Qurʾān (1986). 

▪ Annemarie Schimmels kapitel ”The Celestial Garden in Islam” fra bogen The 

Islamic Garden (1976). 

 

Disse tre titler er alle af ældre dato, og koranforskningen har uden tvivl udviklet sig siden. For 

at opnå et kendskab til state-of-the-art om de koraniske paradisforestillinger, dvs. den nyeste 

forskning på området, er det derfor nødvendigt at søge videre andre steder. Her kunne man gå 

til Islamic Studies – Oxford Bibliographies, der er en online ressource, som samler 

forskningsværker om forskellige emner. 138  For nærværende kapitel er opslaget ”Afterlife, 

Heaven, Hell” relevant. Her nævnes bl.a.:    

 

▪ En større antologi med titlen Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of 

the Hereafter in Islam (2017), der indeholder diverse væsentlige bidrag. 

▪ Christian Langes bog Paradise and Hell in Islamic Traditions (2015). 

 

Et sidste fif til litteratursøgning er at gå til, hvad vi kunne kalde introduktionsværker inden for 

et givent forskningsfelt. For koranstudier kunne det være generelle introduktioner til Koranen 

(fx Sinai 2017; Cook 2000) eller antologier, som behandler diverse spørgsmål og temaer inden 

og uden for den religionshistoriske tekst (her Koranen, se fx Reynolds 2008). Sådanne kan 

indeholde yderligere behandling af et givent emne samt give indblik i eksisterende diskussioner 

inden for forskningen og relevante tekstpassager i både teksten selv og omkringliggende tekster 

(fx Wild 2010). 

 

En synkron tilgang til et færdigredigeret korpus 

Når vi har fået et overblik over, hvordan et tema forekommer i det givne tekstkorpus, og 

fundet frem til relevante passager, skal vi overveje, på hvilken præmis og med hvilke formål 

det skal undersøges. Som det sås med det arabiske ord ʿadn, er der en tydelig diakron 

sproglig vinkel, vi kunne tage: at undersøge, hvor det arabiske ord kommer fra, og hvad det 

kan fortælle os om paradisforestillingerne i Koranen. En sådan tilgang ville bevæge sig over i 

den klassiske filologi, herunder etymologi, læren om et ords oprindelse. Da jeg i første 

omgang er interesseret i, hvordan Koranen behandler temaet paradis, inddrages det 

 
138 Oxford Bibliographies kan også bruges på andre områder end islamstudier, jf. 

https://www.oxfordbibliographies.com/.  

https://www.oxfordbibliographies.com/
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etymologiske perspektiv ikke her. I stedet vil jeg kigge på Koranen som et færdigredigeret 

korpus, det, man også kalder textus receptus (’den modtagne tekst’), dvs. at jeg tilgår den 

koraniske tekst som en helhed, en kanon. Igennem den korpusbaserede, tematiske metode 

overvejes spørgsmål om Koranens tilblivelse, inspiration fra andre kilder eller eventuelle 

senere redigeringer af teksten altså ikke systematisk. I første del af analysen vil jeg desuden 

benytte en synkron tilgang til Koranen. Termerne synkroni og diakroni stammer oprindeligt 

fra lingvistik og er to forskellige, men komplementære tilgange til en tekst. De to tilgange 

blev introduceret af den schweiziske lingvist og filosof Ferdinand de Saussure (1857-1913) 

(de Saussure 1959).139 Hvor den synkrone tilgang undersøger et vokabular på et bestemt 

tidspunkt i tid, og derfor ikke inddrager vokabularets historie (fx gennem etymologiske 

overvejelser), er den diakrone tilgang en undersøgelse af et vokabulars udvikling over tid. 

Begge dele kan, som vi skal se, foretages inden for et tekstkorpus, men sker oftere udenfor, fx 

på tværs af tekster. Kombinationen af det færdigredigerede og det synkrone i forhold til 

semantisk analyse ligger i at se en tekst som repræsenterende en form for verdenssyn, eller 

mere korrekt et ’korpus-syn’. Vi foretager altså en analyse af den samling idealforestillinger, 

som en given teksts redaktører har fremhævet. Sådanne idealforestillinger kan fremanalyseres 

via tekstens vokabular, fx kan en analyse af alle ord for og relationelle semantiske 

forbindelser til paradis fortælle os noget om Koranens generelle eskatologi (Izutsu 2002; 

Christiansen 2015).  

Da det arabiske ord janna er den ofte forekommende betegnelse for paradis i Koranen, 

vil min korpusbaserede, tematiske analyse tage udgangspunkt heri. I gennemgangen af jannas 

147 forekomster i Koranen kan vi derfor gøre fire indledende observationer: 1) Selvom janna 

er et af navnene på det koraniske paradis, bruges det nogle gange om jordiske haver – et 

eksempel findes i historien om de to haver (K 18:32-46); 2) janna bruges til at betegne den 

have, som Adam og hans hustru befandt sig i, altså urparadiset (fx K 7:19-25); 3) termen janna 

optræder ofte i gentagne og formulariske fraser, fx ”haver med rindende floder i vente; dér skal 

de forblive til evig tid” (som i K 3:15 citeret ovenfor) eller den mere polemiske ”regnede I med 

at træde ind i Haven?” (K 2:214); og 4) janna indgår i mere beskrivende og ikke-stereotype 

passager, eksemplificeret i K 52:17-27 og K 88:8-16, ligeledes anført i begyndelsen af kapitlet. 

 
139 De Saussure omtales ofte som en af grundlæggerne af både det 20. århundredes lingvistik og semiotikken 

(dvs. læren om tegn). Hans tegnteori kaldes strukturalistisk og har været fundamental for religionsvidenskaben 

fx igennem Claude Lévi-Strauss’ arbejde. Ud over dikotomien mellem synkroni og diakroni præsenterede de 

Saussure ligeledes en todeling af tegnet, nemlig i en betegner (signifiant) og det betegnede (signifié), hvis 

relation er arbitrær og baseret på sociale strukturer. 
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Fordi jeg her beskæftiger mig med det eskatologiske paradis i Koranen, vil jeg fokusere på de 

to sidste kategorier (3-4).  

At skelne mellem gentagne og formulariske fraser på den ene side og beskrivende og 

ikke-stereotype fraser på den anden er således først og fremmest en metodisk manøvre. På 

denne måde kan vi organisere de forholdsvis mange forekomster af janna eller et andet givent 

ord i en efterfølgende analyse. Brugen af gentagelse og formularer fortæller dog også noget om 

tekstens historiske kontekst samt litterære og retoriske strategier. Gentagelse kan fx være et 

effektivt redskab til at understrege en pointe i en tekst og indikere for læseren, hvilke aspekter 

af et perspektiv der opfattes som de vigtigste. Det er nemlig sjældent, at det er de uvigtige ting, 

der bliver gentaget (jf. Johnstone 1994). For Koranen specifikt er spørgsmålet om formulariske 

gentagelser endvidere relevant i forhold til tekstens form, men det vil vi vende tilbage til i det 

diakrone afsnit.   

 

De paradisiske formularer 

Ud af de 147 forekomster af janna i Koranen er ca. 65 formulariske eller semi-formulariske. I 

det følgende har jeg anført en tabel for den formular, der oftest anvender janna, nemlig 53 

variationer af K 3:15: ”De gudfrygtige har hos deres Herre haver (jannāt) med rindende 

floder i vente; dér skal de forblive til evig tid – og rene hustruer og velbehag fra Gud”.140 De 

formulariske passager er altså ikke altid ordrette gentagelser af en sætning eller et 

tekststykke, men til en vis grad fleksible. Skabelonen er en basal opdeling og kategorisering 

af den formulariske konstruktion i syv hv-kategorier: hvem der kommer i paradis, hvor de 

kommer hen, hvad der er dér, fra hvem denne placering er givet og som hvad, hvor lang tid de 

skal være dér, og hvorfor de fortjener denne eskatologiske belønning. For K 3:15 vil følgende 

således gælde: 

 

Hvem Hvor Hvad Fra hvem 

og som 

hvad 

Hvor lang 

tid 

Hvorfor 

 
140 Tabellen behandler således variationer af denne formular fra de 53 koranvers K 2:25, 82, 214; 3:15, 133, 136, 

142, 195, 198; 4:13, 57, 122, 124; 5:12, 85, 119; 7:42; 9:21, 72, 89, 100; 11:23; 13:23; 14:23; 16:31-32; 18:31, 

107; 20:76; 22:14, 23, 56; 25:10; 26:90; 29:58; 31:8; 32:19; 40:8; 46:14, 16; 47:12; 48:5, 17; 50:31; 57:12, 21; 

58:22; 61:12; 64:9; 65:11; 66:8; 85:11; 98:8. Andre formulariske konstruktioner, som inkluderer janna, men 

ikke forekommer nær så ofte, er fx: ”I skal kappes om at få tilgivelse fra jeres Herre og en have (janna) så vid 

som himlene og jorden” (K 3:133; 57:21).   
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De gudfrygtige  

 

Haver 

(jannāt) 

”rindende 

floder” 

”rene 

hustruer” 

Gud som 

velbehag 

Evig tid  

 

Hvor formularen i K 3:15 i sig selv svarer på seks ud af syv hv-spørgsmål, må vi lede bredere 

efter svaret på, hvorfor de gudfrygtige har denne belønning i vente (ud over at de er 

gudfrygtige naturligvis). Umiddelbart før formularen forekommer, står der bl.a., hvordan 

livet i det koraniske paradis står i kontrast til et overdrevent fokus på det jordiske liv og dets 

goder (se det fulde citat i begyndelsen af dette kapitel). De gentagne, formulariske passager er 

således, som nævnt ovenfor, ikke kun formulariske, men tilvejebringer viden om Koranens 

overordnede syn på temaet. De 53 variationer kan opstilles som følger:  

  

Hvem Hvor Hvad Fra hvem og 

som hvad 

Hvor lang tid Hvorfor 

De, der  

- tror (på Gud og 

den yderste dag) 

      

- gør gode 

gerninger 

      

- er gudfrygtige       

- giver bort        

- undertrykker 

vreden og tilgiver 

andre 

  indkvartering 

høje sale 

   

- ihukommer Gud   gode boliger    

- beder om 

tilgivelse 

  Herberg eftergivelse af 

onde 

handlinger 

  

- ikke er hovmodige   Skygge   

- gør godt   ”rene 

hustruer” 

tilgivelse (af 

synder) 

  

- er ydmyge Eden  Underhold  gengæld for 

handlinger - er rene janna ”rindende 

floder” 

Frugt velbehag evig tid 

- udvandrede 

- kæmpede for 

Guds sag 

- blev fordrevne 

- holder ud 

- sætter deres lid til 

deres Herre 

Firdaws fredshilsner 

armringe af 

guld og perler  

klæder af silke 

lyksalighed 

de kan ”få 

hvad de vil” 

sandhed 

godt budskab 

retledning 

løfte 

belønning 

(”med deres 

Herres 

tilladelse”) 

sejr 
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- adlyder Gud og 

hans udsending 

- blev dræbt 

      

      

       

Mænd og kvinder       

Udsendingen       

Udvandrerne       

Hjælperne       

 

Den første spalte – hvem – specificerer således karaktertræk, kvaliteter og handlinger, der gør 

sig gældende for de kommende paradisbeboere. Hvor det i K 3:15 var ”de gudfrygtige”, 

præsenterer K 3:134-136 yderligere positive kvaliteter:  

De, som giver bort i gode tider såvel som i dårlige; som undertrykker 

vreden og tilgiver menneskene; Gud elsker dem, der handler smukt –/ som 

ihukommer Gud og beder om tilgivelse for deres synder, når de har begået 

noget skamløst eller handlet uret mod sig selv; og hvem andre end Gud kan 

tilgive synder? – og som ikke mod bedre vidende fremturer med, hvad de 

plejede at gøre, deres løn vil være tilgivelse fra deres Herre og haver 

(jannāt) med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid.141 Herlig 

er lønnen til dem, der handler! 

I tabellens tredje til femte spalte – hvad – får vi information om, hvilke goder der venter 

paradisbeboerne, ud over de ”rindende floder”, ”rene hustruer” og ”velbehag fra Gud” nævnt 

i K 3:15. Endnu et eksempel fra hvad-kategorien kan findes i K 4:57:  

Men de, der tror og gør gode gerninger, dem vil Vi føre ind i haver 

(jannāt) med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Dér vil de 

have rene hustruer. Vi fører dem ind i skærmende skygge.  

I dette vers ser vi formentlig en indikation på Koranens føromtalte ørkenkontekst, nemlig at 

skygge, der skærmer, er noget godt og ønskværdigt. På samme måde er skygge uden det 

kølende aspekt beskrevet som en del af straffen i helvede (K 77:30-31).142 Et andet fokus, 

hvad angår det, der venter i paradis, relaterer sig til materielle ting:  

 
141 De mest gennemgående formulariske elementer er i resten af kapitlet angivet i fed. 
142 Jf. her K 52:27, hvor der står: ”Så viste Gud os godhed og skånede os for den hede vinds straf”. 
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Gud vil lade dem, der tror og gør gode gerninger, træde ind i haver 

(jannāt) med rindende floder. Dér er de smykket med armringe af guld og 

perler, og deres klædning dér er silke. (K 22:23). 

Nogle af formularerne indeholder, som anført i tabellens syvende kolonne, ligeledes en 

forklaring på, hvorfor nogle kommer i paradis og andre ikke. Belønningens grunde er 

naturligvis implicitte i de kvaliteter, som er listet i hvem-kategorien: Paradis er for dem, der 

tror, handler godt, er ydmyge osv. I K 46:14 er formålet (og tidsperioden, jf. den sjette 

kolonne) dog gjort helt eksplicit, nemlig: ”De hører til i Haven (al-janna); dér skal de 

forblive til evig tid, til gengæld for, hvad de gjorde”.  

Majoriteten af de paradisiske formularer optræder sammen med deres modsætninger, 

dvs. en angivelse af, hvem der ikke kommer i paradis, men derimod i helvede. Dette forhold er 

ikke medtaget i ovenstående tabel, men giver mening i forhold til Koranens til tider polemiske 

tone (jf. Sinai 2017, 176-179). I det nedenstående eksempel angives desuden tidsperioden for 

begge gruppers ophold:143  

Jo! De, der har begået en ond handling, og hvis synd omslutter dem, de 

hører til i Ilden; dér skal de forblive til evig tid./ Men de, der tror og gør 

gode gerninger, de hører til i Haven (al-janna); dér skal de forblive til 

evig tid. (K 2:81-82). 

De anførte kvaliteter er hovedsageligt gældende for de koraniske troende, men andre kan 

faktisk også komme i paradis. I K 5:12 står der fx: 

Gud sluttede pagt med Israels børn. Vi lod tolv overhoveder fremstå blandt 

dem. Gud sagde: ”Jeg er med jer. Hvis I holder bøn, betaler almisse, tror på 

Mine udsendinge og bistår dem, og hvis I giver Gud et smukt lån, så vil Jeg 

eftergive jeres onde handlinger og lade jer træde ind i haver (jannāt) med 

rindende floder. Den af jer, der herefter er vantro, har forvildet sig bort fra 

den rette vej”. (Jf. K 5:65). 

Nogle af janna-forekomsterne synes bedre kategoriseret som semi-formulariske. Det gælder 

for passager, som inkluderer nogle af elementerne anført i skabelonen, men som ligeledes 

afviger derfra på den ene eller anden måde. Et eksempel kunne være K 10:9-10: 

 
143 Se også K 4:13-14; 10:26-27 og tabellens sjette kolonne. 
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Men de, der tror og gør gode gerninger, dem vil deres Herre retlede gennem 

deres tro. Floderne skal rinde for deres fod i lyksalighedens haver 

(jannāt)./ Dér lyder deres påkaldelse: ”Højlovet være Du, o Gud!” og dér 

lyder deres hilsen: ”Fred!” og slutningen af deres påkaldelse lyder: ”Lovet 

være Gud, alverdens Herre!” 

I denne passage kan vi se, hvordan hvem-kategorien uden problemer kan placeres i tabellens 

første kolonne. Det samme gælder for de ”rindende floder”, selvom frasen her ikke lægger sig 

direkte til janna, som det ellers er tilfældet. Derimod er paradis her kaldet ”lyksalighedens 

haver”, og v. 10 giver en del øvrig viden om de ord, som siges dér. Et andet semi-formularisk 

eksempel kan muligvis findes i K 39:40: 

Men de, der frygter deres Herre, har høje sale i vente, med andre høje sale 

bygget ovenover og med rindende floder ved foden. Et løfte fra Gud. Gud 

bryder ikke et løfte. 

Endnu en gang er hvem-kategorien og de ”rindende floder” bibeholdt, men verset indeholder 

ikke ordet janna. Det går også mere i dybden med billedet af paradis som sale, og at det er et 

guddommeligt løfte (jf. tabellens kolonner 4-5). 

 

De paradisiske beskrivelser 

De to eksempler – K 52:17-27 og K 88:8-16 – anført i begyndelsen af dette kapitel indeholder 

(ikke overraskende) elementer, som er sammenlignelige med de formulariske og semi-

formulariske passager om paradis i Koranen. Passagerne er dog generelt anderledes i deres 

beskrivende og mere informationsrige karakter. Herigennem får vi bl.a. fortalt, hvordan 

paradisbeboerne befinder sig i sikkerhed og i skygge (fx K 15:46; 56:30), mageligt liggende 

på diverse bløde møbler (fx K 55:54, 76), mens de får både mad og drikke i uendelige 

mængder (fx K 38:51; 56:18-21). Fx siges der i K 37:45-47: ”mens der bæres et bæger med 

kildevand rundt til dem, hvidt og dejligt at drikke, som man ikke får ondt i hovedet af, og 

som ikke sløver deres sanser”. De er iklædt guld og silke, og de ting, som er i paradis, er af 

fine materialer (fx K 43:71). Som vi allerede har set i K 10:9-10, K 52:23 og K 88:11, 

betyder de ord, der siges i paradis, noget: Der er ingen tomme ord og beskyldninger, men 

derimod gode hilsner og ordet ”Fred” (fx K 19:62; jf. også Lange 2015, 43-48). I de 

koraniske beskrivelser af paradis møder vi desuden personer, som ikke forekommer i de mere 

stereotype passager, nemlig de såkaldte ḥūrier og unge drenge (i K 52:20 og 24 kaldet 
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”jomfruer med store, sorte øjne” (ḥūr ʿīn) og ”unge tjenere”). Disse figurer sammenlignes i 

Koranen med ”perler” (K 52:24; 56:23; 76:19), ”skjulte æg” (K 37:49), ”rubiner” (K 55:58) 

og ”koraller” (K 55:58), formentlig relaterende sig til et oldarabisk skønhedsideal. En anden 

måde, hvorpå de beskrivende passager adskiller sig fra de formulariske, er i forhold til Guds 

tilstedeværelse i det fremtidige paradis. Hvor vi i de formulariske passager så, at 

paradisbeboerne bl.a. er hos Gud, og at ”tilgivelse (af synder)”, ”velbehag” samt ”retledning” 

er retorisk italesat som noget, der er direkte tildelt af Gud, er Gud kun lidt til stede i de ikke-

formulariske beskrivelser. Her synes paradiset at handle mere om nydelse, sikkerhed og ikke 

mindst dejlige ting.  

Inden for den vestlige koranforskning er især jomfruerne eller ḥūrierne debatteret. I 

Koranen forekommer der i alt syv referencer til disse paradisiske karakterer (K 37:48-49; 

38:52; 44:54; 52:20; 55:72-74; 56:22), hvor de, ud over sammenligningerne nævnt ovenfor, 

kaldes: ”storøjede kvinder […], med ærbart sænkede blikke” (K 37:48), ”jævnaldrende kvinder 

med nedslagne blikke” (K 38:52), ”jomfruer med store, sorte øjne til ægte” (K 44:54, jf. K 

52:20; 56:22) og ”sortøjede jomfruer, afskærmede i telte […] hvis mødom ingen har taget før 

disse: hverken mand eller jinn” (K 55:72-74).144 En del af den korpusbaserede, tematiske 

metode er, ligesom det er tilfældet ved enhver anden videnskabelig undersøgelse, at stå på 

skuldrene af og diskutere allerede eksisterende forskning. Derfor vil vi her se på, hvilke grunde 

der er til, at disse ḥūrier har skabt så stor interesse både inden for og uden for koran- og 

islamforskningen. Ud over at de følgende tre diskussioner repræsenterer, hvorfor den 

korpusbaserede, tematiske metode er relevant, er det naturligvis også inden for disse områder, 

at videre studier af Koranens paradisforestillinger kommer på tale.   

For det første har de jomfruelige figurer noget med martyriet at gøre og er derfor noget, 

der historisk set har været debatteret. Inden for islam findes der en forestilling om, at en martyr, 

dvs. en, som på den ene eller anden måde har givet sit liv i den islamiske guds sag, vil få et 

antal (ofte 70 eller 72) jomfruer i paradis. Denne forestilling har formentlig en basis i 

beskrivelserne af de koraniske ḥūrier, men udvikles og reformuleres væsentligt i senere 

islamiske traditioner.145 Hvis vi kigger i denne senere litteratur, er der dog meget lidt enighed 

om rammerne for denne forestilling. Ud over at antallet af jomfruer varierer en del, 

argumenterer flere islamiske lærde fx for, at alle muslimske mænd modtager en sådan 

belønning (se fx Günther og Lawson 2017, 827-828). 

 
144 En jinn er en form for ånd, der kendes både fra Koranen og – måske især – fra det præ-islamiske område.  
145 For en diskussion af ideen om det ”militære martyrium” og dets (manglende) basis i Koranen, se Günther og 

Lawson 2017, 162-180. 



© Forlaget Univers 

 

For det andet indgår ḥūrierne i en anti-islamisk polemik, som især har været anvendt, og 

nogle gange stadig anvendes, af kristne forfattere. Formentlig siden de allerførste 

konfrontationer mellem kristne og muslimer har det koraniske paradis, med dets fokus på 

materielle, alimentære og seksuelle nydelser, fungeret som et polemisk argument (Wild 2010, 

631-632). Som Luther skrev i sin apologetiske Türckenschriften (fra ca. 1529) om Muhammads 

person: ”Hvor druknet er denne Mahmet ikke i kvinders kød, i alle sine tanker, ord og virke. I 

sit begær kan han hverken tale eller handle, alt må være kød, kød, kød” (min oversættelse fra 

Wild 2010, 631).146 En sådan kritik skal ses i lyset af de kristne paradisforestillinger, som 

adskiller sig væsentligt fra de koraniske. I Det Nye Testamente forestilles efterlivet som en 

aseksuel og asketisk tilværelse, hvor det vigtigste er at være nær den kristne gud. Fx siger Jesus 

i Lukasevangeliet 20:34-36:  

Jesus svarede dem: ”Denne verdens børn gifter sig og giftes bort,/ men de, 

der findes værdige til at komme med i den anden verden og i opstandelsen 

fra de døde, de hverken gifter sig eller giftes bort./ De kan jo ikke mere dø, 

for de er som engle; de er Guds børn, så sandt de er opstandelsens børn”. 

Eller som der står i Johannes’ Åbenbaring 21:3: ”Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil 

bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem”. Netop de to aspekter 

– det asketiske og den guddommelige nærhed – er fraværende i de beskrivende, ikke-

stereotype passager om paradis i Koranen. Islamforskeren Stefan Wild (2010) har 

argumenteret for, at Christoph Luxenbergs147 meget omtalte tese er et nyere eksempel på en 

sådan anti-islamisk polemisk diskurs. Tesen præsenteres af Luxenberg i en bog fra 2000 og 

går ud på, at Koranen ”i virkeligheden” var skrevet på en form for syrisk-aramæisk 

blandingssprog, og at visse ord deri derfor burde tolkes ud fra denne sproglige basis. Kun 

sådan ville man komme frem til Koranens ”oprindelige” mening. Og den ”oprindelige” 

betydning af konstruktionen ḥūr ʿīn er, ifølge Luxenberg, ”hvide druer” (Luxenberg 2000, 

256-295). Med en sådan tolkning af ḥūrierne afseksualiseres en del af det koraniske paradis, 

hvilket samtidig stemmer overens med Luxenbergs overordnede ide om Koranens kristne 

oprindelse. Vi kunne bruge meget mere tid på Luxenbergs tese og resultater samt 

implikationerne af hans tænkning. Der er utallige (især metodiske) problemer med den, og 

 
146 Men se også på dansk, fx Luther 1999. 
147 Christoph Luxenberg er et pseudonym, som angiveligt blev anvendt, fordi forfatteren var bekymret for, 

hvilke reaktioner værket ville afstedkomme.    
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selvom tesen fik en overraskende stor dækning i de bredere kulturpolitiske medier, er den 

blevet kritiseret og afvist inden for forskningen (fx Wild 2010).148  

For det tredje – og her bevæger vi os måske især ind i moderne tid – kan de kvindelige 

jomfruer indikere, at det koraniske paradis indgår i en generelt mandsdomineret diskurs. Som 

vi har set i forbindelse med de stereotype janna-forekomster, er den koraniske paradisdiskurs 

dog ikke altid fokuseret på mændenes seksuelle belønning og en objektivisering af kvinder (jf. 

Günther og Lawson 2017, 60-61). Fx står der i K 48:5: 

for Han ville lade de troende mænd og kvinder træde ind i haver (jannāt) 

med rindende floder; dér skal de forblive til evig tid. Han ville eftergive 

dem deres onde handlinger. Dette er hos Gud en vældig sejr.  

I dette vers omtales de troende kvinder eksplicit, altså som nogle, der på lige fod med de 

troende mænd vil komme i paradis. Men som vi også har set, har både den islamiske eksegese 

og den kristne polemik lagt en vis vægt på det erotiske aspekt (for mænd). En moderne 

reaktion på Koranens (måske tidstypiske) mandsdominerede paradis kan findes hos den 

kontemporære islamiske feminisme. Fx har Amina Wadud argumenteret for, at ḥūr er 

fortolket ud fra en patriarkalsk bias, og at alle muslimer – mænd såvel som kvinder – i 

paradis vil blive belønnet med deres retmæssige partnere (Wadud 1999, 53-57). 

 

En diakron tilgang til et færdigredigeret korpus 

Selvom vi nu har set flere muligheder for diakrone observationer imellem Koranen og andre 

relevante tekster, fx de bibelske, vil jeg afslutningsvis overveje et metodisk greb, der især er 

muligt inden for koranstudier.149 Det handler om en diakron tilgang til Koranen selv, dvs. inden 

for det færdigredigerede, kanoniske korpus. Mit håb er, at dette metodiske skridt kan være med 

til at forklare, hvorfor vi ser forekomsten af både beskrivende og formulariske paradispassager 

i den koraniske tekst.150 Ud over at denne skelnen har fungeret som en metodisk kategorisering, 

kan gentagelse og formularer ofte indikere noget om tekstens historiske kontekst, litterære form 

og retoriske strategier. Koranen varierer, som nævnt, en del i stil, indhold, verslængde m.m. 

 
148 Se fx The Guardians artikel med den catchy overskrift: ”Virgins? What Virgins?”. Artiklen indledes 

efterfølgende med: ”It is widely believed that Muslim ’martyrs’ enjoy rich sensual rewards on reaching 

paradise. A new study suggests they may be disappointed”; 

https://www.theguardian.com/books/2002/jan/12/books.guardianreview5.  
149 For nogle overvejelser af Koranens eskatologiske univers i forhold til senantikken, se fx Lange 2015, 56-70; 

Günther og Lawson 2017, 67-92, 781-805. 
150 Derfor vil de to resterende kategorier, 1) når janna refererer til en jordisk have, og 2) når janna bruges til at 

betegne urparadiset, ikke figurere i tabellen.  

https://www.theguardian.com/books/2002/jan/12/books.guardianreview5
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Disse interne tekstuelle variationer kan skyldes, at tekstens tilblivelse har været processuel, 

altså at teksten har gennemgået en udvikling over tid. Hvis vi, ligesom størstedelen af 

koranforskningen, accepterer, at Koranen kan have fulgt de overordnede rammer i profetens 

Muhammads liv, kan teksten overordnet deles op i henholdsvis en mekkansk og en 

medinensisk periode. En sådan opdeling har været anvendt inden for islam selv, men her vil vi 

basere en diakron tematisk undersøgelse på de resultater, som findes i den vestlige akademiske 

forskning (fx Sinai 2017). Hvor den traditionelle islamiske narrativ om Muhammads liv bygges 

op omkring to perioder og i høj grad er baseret på litteratur uden for Koranen, især den langt 

senere og kildemæssigt problematiske profetbiografi (sīra), fokuserer den vestlige forskning 

på Koranens interne tekstuelle fænomener. Ideen er altså, at forskelle i stil, indhold, verslængde 

viser en indre koranisk kronologi. I den vestlige forskning arbejder man derfor i stedet med fire 

perioder, tre mekkanske og en medinensisk. De fire perioder kaldes således Mekka 1, Mekka 

2, Mekka 3 og Medina svarende til de overordnede rammer for profeten Muhammads liv og 

karriere som omtalt tidligere. Karakteristisk for Mekka 1 er korte, rytmiske og poetiske vers, 

der især omhandler apokalyptiske og eskatologiske scener. For Mekka 2 ser vi generelt mere 

prosaiske vers og længere suraer, der behandler emner såsom natur, de tidligere profeter og 

polemik mod andre. Mekka 3 fortsætter denne udvikling, ligeledes med længere vers, der nu 

følger et stereotypt rimmønster, og suraer, der er opbygget som prædikener. Indholdsmæssigt 

er kapitlerne fra den tredje fase fokuseret på forholdet til kristne og jøder, de såkaldte ”Bogens 

folk” (ahl al-kitāb). Til sidst, i fasen Medina, er det især sociale, juridiske og rituelle emner, 

som præsenteres og diskuteres (jf. Sinai 2017). Denne inddeling er problematisk i flere 

henseender, hvorfor vi også her må tage forbehold og kalde den hypotetisk og relativ. Én 

problematik ligger fx i, at især den anden og tredje periode kan være svære at skelne fra 

hinanden. I tabellen nedenfor er de koraniske suraer derfor opsat efter deres forekomst i den 

koraniske tekst og ikke givet en præcis kronologisk placering.  

For at kunne opstille tabellen skal vi således finde ud af, hvilke koraniske kapitler der 

hører til hvilke perioder, og dernæst angive, hvordan de indsamlede paradistekster fra Koranen 

falder inden for disse perioder. Efterfølgende kan henholdsvis de formulariske, semi-

formulariske og beskrivende passager adskilles med farver eller lignende. Her har jeg valgt at 

markere de formulariske med sort, de semi-formulariske med rød og de mere beskrivende med 

grøn. Til sidst har jeg specificeret forekomster, der kan diskuteres yderligere, med blå.  

 

Mekka 1 Mekka 2  Mekka 3 Medina 
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K 51:15-19 

K 52:17-27 

K 53:15 

K 55:46-78 

K 56:10-40 

K 68:34151 

K 69:21-24 

K 70:35 

K 70:38 

K 79:41 

K 81:13 

K 85:11152 

K 88:8-16 

K 89:30 

 

K 15:45 

K 18:31 

K 18:107 

K 19:60-63 

K 20:76 

K 25:10 

K 25:15 

K 25:24 

K 26:85 

K 26:90 

K 36:26 

K 36:55-58 

K 37:40-52 

K 38:49-53 

K 43:70-73 

K 44:51-57 

K 50:31 

K 54:54 

K 76:12-22 

 

K 7:42 

K 10:9 

K 10:26 

K 11:23 

K 11:108 

K 13:23 

K 13:35 

K 14:23 

K 16:31-32 

K 29:58 

K 31:8 

K 32:19 

K 35:33 

K 39:70-73 

K 40:8 

K 40:40 

K 41:30 

K 42:7 

K 42:22 

K 46:14 

K 46:16 

 

K 2:25 

K 2:82 

K 2:214 

K 3:15 

K 3:133 

K 3:136 

K 3:142 

K 3:185 

K 3:195 

K 3:198 

K 4:13 

K 4:57 

K 4:122 

K 4:124 

K 5:12 

K 5:65 

K 5:85 

K 5:119 

K 9:21 

K 9:72 

K 9:89 

K 9:100 

K 9:111 

K 22:14 

K 22:23 

K 22:56 

K 47:6 

K 47:12 

K 47:15 

K 48:5 

K 48:17 

K 57:12 

K 57:21 

K 58:22 

 
151 I K 38 anses vv. 17-34 som værende en senere, formentlig medinensisk, tilføjelse.  
152 Ligesom K 38:34 tænkes K 85:8-11 at være en senere tilføjelse. 
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K 59:20 

K 61:12 

K 64:9 

K 65:11 

K 66:8 

K 66:11 

K 98:8 

 

Ovenstående opdeling giver ikke et fuldstændig entydigt billede, og som de blå markeringer 

indikerer, kan flere forekomster af janna diskuteres i forhold til deres kategorisering. Dog 

synes der at fremtræde visse tendenser i den semantiske udvikling af paradispassagerne i 

Koranen, som er værd at bemærke.153 For det første forekommer majoriteten af de 

formulariske referencer til paradis i den fjerde periode, den hypotetiske medinensiske. For det 

andet ser vi, at de mere beskrivende passager findes i henholdsvis den første og anden 

periode, dvs. tidligt i den koraniske kronologi. For det tredje er tiden imellem disse – fra ca. 

midten af den hypotetiske anden mekkanske periode til ca. midten af den tredje periode – 

mere broget. Dog er det her, at de fleste semi-formulariske forekomster af janna optræder, og 

den kunne derfor fungere som en form for overgangsperiode. Det er altså muligt, at det 

koraniske paradis i første omgang blev beskrevet som en slags seksuel og materiel fantasi, en 

fantasi, der eventuelt var influeret af det præ-islamiske polyteistiske miljø i Arabien 

(Horovitz 1923). Med Koranen og profetens udvikling – fra Mekka til Medina, fra en elitær 

bevægelse til en menighed, fra manglende autoritet til religiøs og politisk autoritet – ændrede 

beskrivelserne af paradis sig også. Måske som et resultat af både en afstandtagen fra det præ-

islamiske miljø og en øget interaktion med andre monoteister blev paradiset stereotypt 

formuleret og væsentligt mindre seksuelt (omtalen af både ḥūrierne og unge drenge stopper i 

midten af den anden mekkanske periode).  

Denne potentielle udvikling kan forklares på flere måder. Generelt synes der at 

ske en ’biblisering’ af det koraniske materiale, herunder eskatologien, omkring den anden 

mekkanske periode (Lange 2015, 51-52). En sådan biblisering indikeres i de senere 

paradisbeskrivelser gennem de manglende ḥūrier og forestillingen om et mere spirituelt 

paradis, hvor Gud er faktisk til stede. Som der står i den formulariske K 3:15: ”De 

gudfrygtige har hos deres Herre haver …”. Disse to ændringer gør, at det koraniske paradis 

 
153 For andre diakrone konklusioner angående paradiset og dets udvikling i Koranen, se Lange 2015, 48-56; 

O’Shaughnessy 1986. 
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nødvendigvis ligner mere det, vi finder i de kristne traditioner. En anden forklaring kunne 

ligge i Koranens overordnede tematiske fokus i de forskellige hypotetiske faser. Som omtalt 

tidligere er det medinensiske materiale optaget af samfundsmæssige, lovretslige og rituelle 

forhold. Formentlig på grund af et faktisk behov for at formulere regler og ritualer, der havde 

relevans for en større menighed, får paradis (og helvede) i Medina en mere formularisk 

karakter og funktion. Her bruges modsætningsparret hovedsageligt til at tilskynde korrekt 

adfærd, skabe identitet i forhold til den ’Anden’ og måske endda tiltrække mulige konvertitter 

ved at være mere spirituelt acceptable.  

 

Konklusion 

De koraniske paradisforestillingers interne udvikling kunne fortolkes mere og i yderligere 

detaljer. Det er, som nævnt, en del af den korpusbaserede, tematiske metode, der især er 

relevant for Koranen som helligtekst. Den hypotetiske og relative opdeling er dog også taget 

med i dette kapitel for at eksemplificere, at den korpusbaserede, tematiske metode, som jeg har 

anvendt her, ligesom enhver anden metode indeholder faldgruber og usikre perspektiver, der 

bør vurderes løbende.  

I dette kapitel har jeg givet et eksempel på, hvordan en tematisk nærlæsning af et 

tekstkorpus, fx den færdigredigerede Koran, har potentiale til at både klargøre et givent emne 

og nuancere allerede eksisterende forskning og debat om et sådant emne. Blandt helligtekstens 

tre dimensioner har kapitlet fokuseret på den semantiske, den betydningsmæssige, for at 

redegøre for og diskutere et bestemt tekstkorpus’ syn på et udvalgt tema i sammenligning med 

andre helligtekster. Jeg har præsenteret en sådan metode for at vise, hvordan en bredere 

religionsvidenskabelig, komparativ helligtekstanalyse eventuelt kan foregå, og for at betone 

den stadige relevans af en tekstnær religionshistorisk læsning. Da det filologiske kendskab til 

en given tekst ikke nødvendigvis er til stede på bachelor- og kandidatniveau eller først opnås 

gennem et kommende propædeutisk forløb, har jeg forsøgt at illustrere en korpusbaseret, 

tematisk metode, der både er funderet i sproglige analyser og i tekstlæsning i oversættelse. 
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