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Til læreren
Det oprindelige epos

Historien om Gilgamesh strækker sig mere end 4000 år tilbage i tiden og handler om det
mest fundamentale i menneskets liv; om livets forgængelighed og menneskets stræben efter
udødelighed, om forholdet mellem den rå, men frie natur og kulturen, som det der giver
menneskets liv form. Om magt og magtmisbrug og om ansvar, og så om kærligheden – ikke
mindst i form af venskabet.
Historien stammer fra Babylonien, dvs. det nuværende Irak, og er skrevet på akkadisk.
Eller rettere; der findes flere forskellige brudstykker af historier om kong Gilgamesh affattet
på forskellige, men beslægtede sprog, nedskrevet på lertavler. Forud for disse forskellige
historier går sandsynligvis en mundtlig tradition om kong Gilgamesh (eller rettere flere
forskellige mundtlige traditioner), der overalt i nærorienten var kendt som kongen, der
byggede muren rundt om Uruk og efter sin død blev dommer og konge af underverdenen.
Den første skriftlige kilde, der nævner Gilgamesh (på sumerisk) er fra ca. 2600 f.Kr., og den
mest sammenhængende udgave af fortællingen stammer fra engang i det 11. århundrede
f.Kr. og er sandsynligvis en sammenskrivning af forskellige Gilgamesh-traditioner – og er
altså skrevet på akkadisk.
Gilgamesh-epet er sammen med værket Enuma Elish den babylonske kulturs vigtigste
litterære værk, og det er også mere end det. For Babylonien (det nuværende Irak) kan på flere
måder betragtes som den vestlige kulturs vugge – fx stammer den berømte lov, ’Hammurapis
lov’, fra Babylonien. Den er dateret til 1772 f.Kr. og indeholder en lang række socialt bevidste
samfundslove og også formuleringen om, at det er en konges pligt at sørge for, at undersåtterne
er ’lykkelige’. Det formodes også, at store dele af Det gamle Testamente er samlet og skrevet
ned under eksilet i Babylon (fra 587 f.Kr.) og er blevet til under indtryk herfra.
I forbindelse med at akkadisk blev afløst af aramaisk som talesprog, forsvandt
Gilgamesh-epet imidlertid efterhånden ud af fortælletraditionen. Sidste omtale af kong
Gilgamesh stammer fra år 130 f.Kr. Siden blev historien glemt.
Men i 1870’erne fandt man de første brudstykker af historien, og siden er der kommet
utallige – og vidt forskellige – bud på, hvad digtet egentlig handler om. Men sandheden er
nok, at temaet i Gilgamesh ikke kan sættes på en enkelt formel, fordi flere temaer vikler sig
ind i hinanden og viser en verden fuld af uforenelige modsætninger: Liv og død, natur og
kultur, godt og ondt. Gilgamesh er både helt og skurk, og er måske dermed (til trods for at
han beskrives som ¾ gud) først og fremmest menneskelig.
At der faktisk har levet en Gilgamesh, der var konge i bystaten Uruk i det sydlige
Mesopotamien (sandsynligvis omkring år 2900 f.Kr.), er der flere kilder, der peger på, og
også at det har været en stor by med en høj mur omkring. Selve epet om kong Gilgamesh har
dog næppe meget med den virkelige kong Gilgamesh at gøre, men er snarere en fortælling i
sagnform, der siger noget om, hvordan man opfattede livet og døden, verden og samfundet
for ca. 4000 år siden.
Historien om Gilgamesh kaldes et epos, dvs. en udfoldet heltefortælling. Gilgameshepet sammenlignes ofte med de senere græske, Iliaden og Odysséen, og ligesom disse er teksten

skrevet på vers (uden enderim), og man kan forestille sig, at epet oprindeligt er blevet fremført
som sang ledsaget af musik. Hvem forfatteren er, vides ikke. Og som nævnt baserer værket
sig på flere både mundtlige og skriftlige traditioner. Alligevel er forskerne af den opfattelse,
at den akkadiske version fra det 11. århundrede er skrevet af den samme forfatter. For værket
fremstår helstøbt og gennemtænkt.
Fortællingen fordeler sig over 12 (11) tavler. Tolvte og sidste tavle er dog en senere
tilføjelse, hvor Gilgamesh maner Enkido op fra dødsriget for at høre om forholdene der.
Enkidos beretning fra underverdenen beroliger dog ikke Gilgamesh: ’Hvis jeg siger dig, hvad
jeg så om jordens ordning, så sæt dig hen og græd!’.
Teksten er fyldt med huller, så enhver oversættelse vil på flere måder også være en
rekonstruktion. Dels altså pga. hullerne, men også fordi den sproglige forskel betyder, at
meningen ikke altid direkte kan gengives på dansk. Til grund for John Rydahls genfortælling
ligger Ulla og Aage Westenholz’ oversættelse fra 1997.

Handlingen

Rydahl gengiver i videst mulig grad handlingen, som den er i Westenholz’ oversættelse, men
dog er der af hensyn til målgruppen forkortet og visse steder også forenklet lidt.
Kong Gilgamesh er 2/3 gud og 1/3 menneske. Han er til stor plage for sine undersåtter – både mænd og kvinder – og mangler en modstander og ven, der kan måle sig med
ham. Guderne skaber derfor Enkido, der vokser op ude på den vilde steppe i harmoni med
naturen. Men en dag bliver Enkido forført af en hetære, dvs. en prostitueret. Og så snart
Enkido indlader sig med menneskene, bliver han fremmed for dyrene. Hetæren tager Enkido
med til Uruk, hvor han møder Gilgamesh på vej ind i et hus til den første nat med en anden
mands brud. Enkido forarges over Gilgamesh’ åbenlyse magtmisbrug, og de slås. Efter en
lang kamp lykkes det til sidst Gilgamesh at få overtaget, men forinden er de blevet fyldt af
beundring for hinanden.
Sammen nedkæmper og dræber de to venner nu den dæmoniske Huwawa, også
selvom Huwawa ved sin død bebrejder Enkido, at han er blevet en forræder mod naturen.
Gudinden Ishtar forelsker sig i Gilgamesh, men han afviser hende, hvorefter hun får sin far
til at sende Himmeltyren mod Uruk for at ramme Gilgamesh og Enkido. Hun overværer
selv kampen på afstand i forventning om at se de to venners fornedrelse, men Gilgamesh og
Enkido vinder, og efter kampen slynger Enkido endda en luns af tyren i hovedet på Ishtar.
Guderne beslutter nu at lade Enkido dø af sygdom – for at straffe Gilgamesh. Gilgamesh er
fortvivlet. Og i sin søgen efter udødelighed vandrer Gilgamesh verden igennem, til han med
hjælp fra en færgemand når over dødens vande og frem til den udødelige Utnapishtim, der
sammen med sin kone som de eneste har overlevet ’den store vandflod’. Utnapishtim sætter
Gilgamesh på prøve, men han består ikke prøven, der går ud på at holde sig vågen i 7 døgn,
og han mister også den plante, han får med, der kunne have givet ham evig ungdom. For
en slange spiser den. Det eneste, Gilgamesh nu har tilbage, er, at han med stolthed kan vise
færgemanden de storslåede bygningsværker, han har opført i Uruk. Monumenterne viser sig
som den eneste form for ’udødelighed’, der er mulig.

Til denne historie føjer sig den sidste tavle, hvor Enkido stiger ned i underverdenen
og fortæller Gilgamesh om de triste forhold dernede.

Tre temaer

Som nævnt rummer fortællingen om Gilgamesh mange tematikker. Her er udvalgt tre
temaer, der vil kunne blive taget i behandling i undervisningen: ’Natur og kultur’, ’Død og
kærlighed’ – samt temaet ’Gud og guder’ beregnet på undervisningen i kristendomskundskab.
Tema 1: Natur og kultur
Som en anden Mowgli dukker Enkido op ude fra steppen, hvor han har levet i pagt med
naturen og måske næsten er mere dyr end menneske – i hvert fald er han kæmpestor og
meget stærk. På steppen har han levet et frit liv i en sorgløs naturtilstand, men lokkes ud af
den af en kvinde (et motiv der fx også kendes fra fortællingen om Adam og Eva i paradisets
have). Steppen/naturen repræsenterer i en babylonsk tankegang (og også i megen senere
tankegang) det ukontrollerede, det usikre og farlige på samme måde som ørkenen gør det i
Bibelen. Mod denne frie, men farlige, natur må mennesket skærme sig, og det gør det ved at
bygge en by og sætte en mur rundt om. Og det gør det også ved at organisere sig i et samfund
med en konge som samfundets øverste. Hvor naturen altså er det frie og farlige, er kulturen
det beskyttede og ordnede. Men samtidig er underordningen under en kongemagt ikke per
definition noget, der fører til ’ordnede forhold’ – og netop dette er et af de vigtige temaer i
Gilgamesh – fordi magtens rus kan føre til, at kongen glemmer sit ansvar (et motiv der fx
også kendes fra fortællingen om kong David i Det gamle Testamente).
En udbredt metafor, som kendes både fra babylonsk kultur og også fra Bibelen, er
billedet af kongen som en hyrde (fx igen fra fortællingen om kong David, der som dreng
netop var hyrdedreng). Hyrden er nemlig den, der finder de gode steder med mad og vand til
hjorden, og som beskytter den mod alle de farer, der truer den ude fra steppen; de vilde dyr
og de lovløse røvere. Men, som det ironisk bemærkes i Gilgamesh-epet, så lever Gilgamesh
ikke helt op til hyrdemetaforen. Nok beskytter han folket ved at skærme det bag en høj og
mægtig bymur, men han udnytter også folket på det groveste.
I Aage og Ulla Westenholz’ oversættelse lyder beskrivelsen af kong Gilgamesh sådan
her (fra tavle 1):
Han byggede både muren om Fårfolden Uruk,
og forrådshuset til den højthellige Eanna.
Betragt Uruks mur – som trukket efter en snor;
se på dens grundvold, hvis lige ingen kan bygge
føl på dens tærskel, som er fra hans tid
Men også sådan her:
Gilgamesh lader ikke den unge mand vende hjem til sin far,
dag og nat driver han dem ubarmhjertigt frem.

Og han er hyrden i Fårefolden Uruk!
…
Han, der skulle være deres hyrde
den vældige, enestående, indsigtsfulde og stærke;
Gilgamesh lader ikke den unge pige vende hjem til sin mor,
hverken krigerens datter eller den unge mands brud.
En konge er i en babylonsk tankegang det ypperste kulturen kan frembringe – symbolet
på et højtudviklet samfund, og kulturen/civilisationen er den livsform, som guderne har
bestemt for menneskene. Men livet i samfundet har altså også – eller kan have – sine negative
sider, for Gilgamesh er nærmest et vrængbillede på en god konge – en konge der kræver
og misbruger. Han møder sin modsætning i Enkido, der hører hjemme på den steppe, som
Gilgamesh er udvalgt af guderne til at vogte sit folk imod. Og alligevel har Enkido – rent
instinktivt – en højere moral end Gilgamesh og formår derfor at forhindre, at Gilgamesh’
magtmisbrug tager overhånd.
Gilgamesh-epet er dog hverken en forherligelse af den ufordærvede natur eller af
kulturens og civilisationens velsignelser. Det er som kulturvæsen, at menneskelivet tager
form, men kulturen rummer – ligesom naturen – et indbygget potentiale for at gøre ’livet
surt for mennesker’.
Tema 2: Død og kærlighed
Det er næppe tilfældigt, at dødens almenmenneskelige problem projiceres ud på den kæmpestore og nærmest uovervindelige Gilgamesh. Han er 2/3 gud og kun 1/3 menneske og
konge af verdens største og mægtigste by, Uruk. Så hvis selv han må kæmpe med døden – så
er der ikke meget for os andre at stille op. Og der er ikke meget at stille op, for Gilgamesh
er ikke engang tæt på at bestå Utnapishtims prøve, der går ud på at overvinde søvnen (dvs.
et billede på døden).
Forinden har jagten på udødelighed ført Gilgamesh til mødet med forskellige forestillinger om både livet og døden. Den gamle kone, der i Rydahls udgave fortæller Gilgamesh
om Utnapishtim, er i andre udgaver af fortællingen en krokone, der har den livsfilosofi, at
det eneste, der er at komme efter i livet, er den umiddelbare nydelse. Spis, drik og vær glad,
mens du kan, kunne være hendes motto – udødelighed kan man godt glemme.
Færgemanden, som Gilgamesh efterfølgende kommer til, rummer en anden forestilling,
nemlig forestillingen om døden som en overgang – men en overgang til hvad? Fra græsk
mytologi kender vi forestillingen om færgemanden Charon, der sejler mennesker over til
dødsriget (og i det gamle Grækenland begravede man derfor også mennesker med mønter
i munden, så de havde betaling med til rejsen). Og billedet af færgemanden er brugt mange
gange siden i både billedkunsten og litteraturen. Men tilføjelsen af tavle 12, hvor Enkido taler
fra dødsriget, viser, at overgangen til døden i babylonsk forstand ikke er andet end en overgang
til tomhed. Gilgamesh udspørger Enkido om de triste forhold i underverdenen, og Enkido
svarer (bl.a.): ’Det herlige legeme, som det bragte dig glæde at berøre, er fyldt med støv som
en sprække i jorden.’ Samme forestilling kendes i øvrigt fra Det gamle Testamente, nemlig

at døden er tomhed og glemsel. Det gode liv er ikke et liv vendt mod et eller andet hinsides,
men at leve længe og at få mange børn. Først i Det nye Testamente dukker forestillingen op
om menneskets frelse på den anden side af døden.
Imidlertid er der stadig planten, som Gilgamesh får med sig hjem. Og hvorvidt den
rummer muligheden for udødelighed eller mere er en slags skønhedskur, der sikrer, at man i
det ydre kan holde sig ung, er ikke helt klart. Under alle omstændigheder mister Gilgamesh
også den (pga. en slange – hvilket jo også er et motiv, der findes i Det gamle Testamente,
nemlig i 1. Mosebog kap 3).
I det oprindelige epos slutter fortællingen derfor også med en berømmelse af den
eneste realistiske form for menneskelig udødelighed, her i form af Uruks mure. Udødelighed
er med andre ord ifølge fortællingen kun mulig i form af de aftryk, et menneske sætter sig
i livet. I Rydahls udgave slutter fortællingen på lignende vis. Her er det blot ikke murerne,
men sagnet om Gilgamesh, der bliver tilbage. Og det er på sin vis også mere rigtigt – murene
er der nemlig ikke mere.
Men så er der kærligheden. Og det er lige før, det bliver banalt, for det eneste, der har
blot noget, der ligner en chance for at vinde over døden, er kærligheden. For det er Gilgamesh’
kærlighed til og hengivenhed for sin døde ven, der åbner vejen for ham mod Utnapishtim.
Gilgamesh-epet er blevet beskrevet som et værk, der hylder venskabets kærlighed frem for
den erotiske kærlighed, hvilket bl.a. skulle vise sig ved, at Gilgamesh afviser Ishtar til fordel
for Enkido. Det er næppe helt sandt. Snarere kan man måske sige, at forestillingerne om
kærlighed og køn har forrykket sig i de 4000 år, der er gået. For kærligheden og den gensidige
beundring mellem Gilgamesh og Enkido er ikke kun af åndelig karakter, men for så vidt
også fysisk (jf. også Enkidos ord fra underverdenen, om ’det herlige legeme, som det bragte
dig glæde at berøre’). Alligevel handler fortællingen om Gilgamesh og Enkido heller ikke
om homoseksuel kærlighed til fordel for heteroseksuel, men om en kærlighed der bæres oppe
af både gensidighed og modsætningsfyldthed (modsætningen mellem kultur og natur), af
respekt, hengivenhed og beundring. Mødet med Enkido er det, der vækker Gilgamesh til et
nyt liv, og det er derfor også det liv, han ikke kan slippe, efter Enkido er død.
Tema 3: Gud og guder
Man skal ikke have lyttet meget efter i kristendomskundskabstimerne for at kunne genkende
noget fra Gilgamesh-epet, nemlig beretningen om den store vandflod, der truer med at
udslette alle mennesker. I Det gamle Testamente kendes historien i form af fortællingen om
Noa, som Gud udvælger til overlevelse sammen med to eksemplarer af alle dyrearter. Og
et oplagt spørgsmål her ville være, hvilken historie der kom først – Noa eller Utnapishtim?
Men sådan kan man ifølge forskningen ikke spørge. Snarere må man tænke fortællingen
om vandfloden som en slags litterær byggeklods, der er blevet flyttet rundt og brugt i mange
sammenhænge, og som ud fra de forskellige sammenhænge har fået forskellig betydning.
Fortællingen kendes i øvrigt også fra den såkaldte Atrahasis-myte, der også er af
babylonsk afstamning. I Atrahasis-myten lyder fortællingen sådan her:
Guderne skabte mennesket til at gøre det hårde arbejde med at skaffe guderne føden.
Men menneskene blev for mange og støjede for meget, så guden ved navn Enlil kunne ikke

sove. Enlil sender derfor vandfloden, men en anden gud, Ea, forråder aftalen om ikke at sige
noget til menneskene – eller rettere, han hvisker til Atrahsis’ sivhytte og kan jo ikke ’gøre
for’, at Atrahasis står på den anden side. Efter vandfloden finder Enlil på mindre radikale
metoder til at holde befolkningstilvæksten nede: han sender dæmoner, der indimellem tager
småbørn og som gør visse kvinder barnløse.
I Atrahasis-udgaven bliver myten derfor en forklaring på den høje børnedødelighed
og også på, hvorfor visse præstinder ikke måtte få børn. I Gilgamesh-udgaven bliver pointen
en anden. For her er Utnapishtims fortælling sat i forhold til Gilgamesh’. Og nok har
Utnapishtim opnået, hvad Gilgamesh ønsker, men dette er også tomhed. Og det er under
alle omstændigheder gudernes værk - ikke menneskets, så konklusionen bliver, at mennesket
ikke af egen kraft kan sætte sig ud over sin egen dødelighed. I Noa-udgaven er pointen igen
en anden. Og den store forskel ligger i, at der i Bibelen jo ikke er et stort antal guder, men
netop kun én. Det er altså den samme Gud, der både beslutter sig for at sende vandfloden
(her pga. menneskets ondskab) og også beslutter sig for at redde en enkelt familie derfra.
Forskellen mellem den ene Gud og de mange guder bevirker, kan man sige, at fortællingen
i langt højere grad bliver et etisk drama. Både Gud og mennesker må stå til ansvar for deres
handlinger, og fortællingen slutter da netop også med, at Gud fortryder og afgiver et løfte
om aldrig igen at ville udslette mennesket. Fortællingen findes i øvrigt også i Koranen, og
det vil være oplagt i forbindelse med undervisningen også at undersøge, hvordan fortællingen
er skruet sammen her.

Litteratur

Ulla og Aage Westenholz, Gilgamesh * Enuma Elish – Guder og mennesker i oldtidens Babylon,
Forlaget Spektrum, 1997

Undervisningsvejledning
Introduktion

Efter eleverne har læst Gilgamesh – Verdens ældste historie om verdens første konge, kan der evt.
gives en kort introduktion til det oprindelige epos: (1) tid, (2) sted, (3) genre og forbindelseslinjer til nutiden (4).
Hvad angår det sidste punkt, så kan man både pege på de historiske forbindelseslinjer (at
Babylonien (det nuværende Irak) er det sted, hvorfra man har kendskab til de tidligste former
for by-kultur og at fx den ældste kendte lov (Hammurapis lov), stammer fra Babylonien),
men også på de a-historiske forbindelseslinjer, nemlig at Gilgamesh-epet handler om
problemstillinger, der er lige så aktuelle i dag som for over 4000 år siden (fx spørgsmålet
om gode og dårlige magthavere, om forholdet mellem kultur og natur eller om menneskets
stræben efter udødelighed).
Giv evt. også et kort eksempel på epet i dets originale ordlyd (selvfølgelig i oversættelse – brug evt. eksemplet fra Westenholz’ oversættelse ovenfor).
Arbejdsspørgsmål til Gilgamesh – Verdens ældste historie om verdens første konge
(se nedenfor)
Hvordan der konkret skal arbejdes med spørgsmålene (individuelt, som gruppearbejde,
klassediskussion eller som optakt til et projektarbejde), må være op til den enkelte lærer.
Tematisk arbejde med Gilgamesh – Verdens ældste historie om verdens første konge (se
nedenfor)
I forlængelse af de nævnte temaer ovenfor kan der arbejdes tematisk ud fra følgende overskrifter (sidste tema evt. som tværfagligt forløb med kristendomskundskab):
Natur og kultur
Død og kærlighed
Gud og guder

KOPISIDER

Elevopgaver til Gilgamesh – Verdens ældste
historie om verdens første konge
Handlingens forløb
Genfortæl handlingen i korte træk (evt. to og to).
Disse spørgsmål kan måske være en hjælp:
• Hvem er Gilgamesh?
• Hvordan behandler Gilgamesh sine undersåtter?
• Hvordan opstår venskabet mellem Gilgamesh og Enkido?
• Hvad laver de to venner sammen?
• Hvordan dør Enkido, og hvordan reagerer Gilgamesh?
• Hvem hjælper Gilgamesh i jagten på udødelighed?
• Hvordan går det med den prøvelse, som Gilgamesh udsættes for?
• Hvordan går det videre med Gilgamesh som konge?

Arbejdsspørgsmål til Gilgamesh – Verdens ældste historie om
verdens første konge
Kapitel 1: Den store konge
• Beskriv Gilgamesh
• Beskriv byen Uruk
• Hvordan er Gilgamesh som konge?
• Hvorfor skaffer hans undersåtter sig mon ikke bare af med ham?
• Kapitlet hedder ’Den store konge’. Kan man være en ’stor konge’ på flere måder? Hvilke?
Kapitel 2: Enkido kommer til verden
• Er Enkido dyr eller menneske? (begrund dit svar)
• Hvorfor opfattes Enkido som farlig?
• Er han det?
Kapitel 3: Kampen mod det onde
• Beskriv – ud fra teksten – venskabet mellem Gilgamesh og Enkido
• Hvorfor mon de vil bekæmpe ondskaben? (giv evt. flere svar)
Kapitel 4: Kampen mod himmeltyren
• Hvordan frier Ishtar til Gilgamesh?
• Havde hun regnet med, han ville sige nej? Hvorfor/hvorfor ikke?
Kapitel 5: Enkidos død
• Hvordan reagerer Gilgamesh på Enkidos død?

KOPISIDER

• Hvorfor?
• Kunne Gilgamesh have forhindret Enkidos død? (hvis ja – hvordan?)
• Har Gilgamesh mistet sit mod?
Kapitel 6: Vejen til dødsriget
• Nævn alle dem, der hjælper Gilgamesh videre på rejsen
• Hvad er det, der får dem til at hjælpe ham?
• Hvorfor mon vandet holder dem tilbage?
Kapitel 7: Mødet med Utnapishtim
• Hvad er Utnapishtims historie?
• Hvorfor blev guderne bange for menneskerne?
• Kender du den historie andre steder fra?
• Hvorfor, tror du, at prøvelsen går ud på at holde sig vågen?
Kapitel 8: Dødens uigenkaldelighed
• Hvad betyder uigenkaldelighed?
• Hvad er det for en plante, og hvad sker der med den?
• Hvorfor bryder Gilgamesh’s kongerige sammen?
• På hvilken måde bliver Gilgamesh gjort ’udødelig’?
Spørgsmål til hele historien om Gilgamesh
• Sammenlign kong Gilgamesh i kapitel 1, 4 og 8. Hvilken slags konge er han i de tre
kapitler?
• På hvilken måde siger historien noget om, hvordan man er en god konge?
• Har mennesker – ifølge historien – brug for, at der er nogen, der er konge for dem?
• To gange i historien lærer Gilgamesh, at han ikke kan gøre alt, hvad han har lyst til?
Hvilke to?
• Hvilke svar giver historien på, om døden kan overvindes? (nævn gerne flere)
• Nævn alle de gudenavne, du hører om
• Hvilke forskelle er der mellem guderne og menneskerne?
• Hvilke ligheder er der mellem guderne og menneskerne?

Temaer i Gilgamesh – Verdens ældste historie om
verdens første konge
Tema: Natur og kultur

Ordet ’kultur’ bruger man om alt det, som mennesker har skabt. Huse, veje og skoler kan kaldes
’kultur’, men også ting, man ikke kan se: sprog (fx dansk og engelsk) love (fx færdselsregler)
eller styreformer (fx kongedømme eller demokrati) kan alle kaldes ’kultur’.
• Forklar ordet ’natur’.

KOPISIDER

• Lav to collager. En med overskriften ’Natur’ og en med overskriften ’Kultur’. Klip ud
fra aviser og ugeblade, og lim billederne fast under den rigtige overskrift.
• Find eksempler på ’kultur’ i historien om Gilgamesh (både ting man kan se og ting
man ikke kan se)
• Forestil dig, at du er Enkido og har levet ude på steppen sammen med dyrene. Nævn fem
ting, som du undrer dig over, efter du er kommet ind i Uruk og har mødt menneskerne.
• Digt en ny historie om et menneske i dag, der har levet hele sit liv i naturen, men som
en dag bliver inviteret til en fin middag hos dronningen. Hvad går galt – og hvorfor?
• Forestil dig, at du er Gilgamesh og konge i Uruk. Lav en liste med de tre vigtigste
love, der skal gælde i Uruk.
• Diskuter, om mennesker kan klare sig uden ’kultur’.

Tema: Død og kærlighed

• Hvad forhindrer mennesker i at opnå alt det, de ønsker sig (giv gerne flere svar)
• Find eksempler på forestillinger om døden eller om ’et liv efter døden’ (fx i form af
billeder og/eller tekster). Måske kan du også finde eksempler, hvor der indgår en
’færgemand’, der sejler mennesker over til dødsriget (få evt. din lærer til at hjælpe dig).
Sammenlign de forskellige forestillinger: Rummer de tomhed, fortvivlelse, håb - eller
hvad rummer de?
• Find eksempler på mennesker, der nu er døde, som har sat sig spor i historien i Danmark
(fx i form af bygningsværker eller bøger og kunst). Hvad huskes de for?
• Lav en mindeplade for kong Gilgamesh. Hvad, synes du, han skal huskes for?
• Lav en liste med de fem vigtigste ting i dit liv – sammenlign med dine klassekammeraters og tal om, hvorfor de er vigtige.
• Nævn fem ting, du forbinder med ordet ’kærlighed’.
• Nævn fem ting, du forbinder med ordet ’venskab’.
• Digt en historie om et menneske, der forandrer sig, fordi han/hun får en helt særlig ven.

Tema: Gud og guder

I nogle religioner forestiller man sig, at der ikke kun er én gud men mange guder. De forskellige
guder har nogle områder, som de er gud for – fx er der næsten altid en gud for kærligheden.
Måske kender du nogle af de nordiske guder, Thor, Odin og Freja?
• Læs Utnapishtims fortælling i Gilgamesh og Noas ark i Bibelen (1. Mosebog kapitel
6). Find forskelle og ligheder.
• Hvad betyder det for menneskets forhold til guderne, at der er flere guder?
• Hvad betyder det for menneskets forhold til gud, at der kun er én gud?
• Gendigt historien om Adam og Eva i paradisets have (hvis ikke du kan huske den,
så find den i en Bibel – 1. Mosebog kap 2-3), men hvor der nu er flere guder (mindst
tre), som blander sig i historien. Hvordan gør det historien anderledes?

