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Bag om Det Gamle Testamente
Dansk Teologisk Tidsskrift byder denne gang på tre artikler om Det
Gamle Testamente, der på forskellig måde går bag om det traditionelle billede.
Gave-begrebet har i de senere år holdt sit indtog i den teologiske begrebsverden og med god grund. Et fokus på udvekslingsrelationerne
i teksterne bringer de grundlæggende betydningsstrukturer anderledes klart frem. I den første artikel udfolder Anne Katrine de Hemmer
Gudme, hvordan en gavens teologi ser ud, hvis Det Gamle Testamente udgør kilden. Udgangspunktet er offeret, som netop i prægnant
grad må forstås som gave til Jahve og også fremstilles som sådan i
de gammeltestamentlige tekster. Hun argumenterer for, at fejlagtige
forestillinger om gaven har blokeret for en adækvat gengivelse af Det
Gamle Testmentes offerforståelse. Offeret indgår i en åben gaveudveksling, hvis primære formål er at skabe langvarige relationer.
I nummerets anden artikel undersøger Hans Jørgen Lundager Jensen Abraham-figuren, der i denne læsning fremstår som en intuitiv
mester i gaveudvekslingens svære kunst, især over for fremmede, hvis
praksis er styret af andre koder. Lundager Jensen gør en dyd ud af
at vriste Abraham fri at de sædvanlige teologiske og bibelhistoriske
tolkninger til fordel for en sociologisk tolkning. Abraham fremstilles som den gennemførte mediator, der på den rette måde balancerer
mellem by og land, det nære og det fjerne. Han er både patriarkalsk
og urban, men reagerer ofte individualistisk og pacifistisk tolerant. På
denne måde medierer Abraham også mellem den “præstelige køligtformelle ordenstænkning” og den “deuteronomistiske-zelotiske aktivisme”. Nok er Abraham troshelt i både tekst og tradition, men i lige
så høj grad er Abraham “armslængdeprincippets helt”, der ved sin
handlemåde formår at navigere mellem ekstremer.
Også den sidste artikel har Det Gamle Testamente som fokus,
men nu fra et pastoralteologisk brugsperspektiv. Thomas Gudbergsen
undersøger brudfladen mellem bibelsk eksegese og praktisk teologi.
Ifølge forfatteren indeholder navnlig de gammeltestamentlige salmer
en righoldig kilde for sjælesorgen på grund af sine erfaringsnære udtryk, der skyldes, at salmerne også oprindeligt var “brugstekster”. Tre
udvalgte salmer læses med Martin Bubers Jeg-Du-relationsteori som
nøgle og med Tor Johann Grevbos hermeneutiske modeller fra den
praktiske sjælesorg. Herigennem åbnes eksegesen af Sl 13, 32 og 88
for sjælesørgerisk brug.
Bo Kristian Holm
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Tomhændet må ingen se mit ansigt!
Gavens teologi i Det Gamle Testamente1
Professor (mso), ph.d.
Anne Katrine de Hemmer Gudme, Københavns
Universitet
Abstract: The Theology of the Gift in the Hebrew Bible. This article
promotes an understanding of sacrifices in the Hebrew Bible as foodgifts to Yahweh. It is claimed that a proper understanding of gift-giving
as an open-ended social practice that establishes lasting relationships
between the exchanging parties can help us understand the role and
function of sacrifices in the Hebrew Bible. In light of this, sacrifices
as food for Yahweh, child sacrifice and the prophetic cult criticism are
discussed.
Keywords: Hebrew Bible – sacrifices – offerings – gift giving – child
sacrifice – cult criticism – reciprocity – almsgiving.

Det blodige offer
Det blodige offer er et godt eksempel på noget, der er meget fremmed
og eksotisk og temmelig uforståeligt. For hvad i alverden er det, der
får mennesker til at slagte et dyr, skære det i mindre stykker, og brænde hele eller dele af dyret på et brændofferalter?2 Det blodige offer har
tiltrukket sig megen opmærksomhed blandt religionshistorikere, og
det er der flere gode grunde til. Først og fremmest er selve ritualet
ganske spektakulært. Det indebærer et drab på offerdyret, ofte en eller anden form for håndtering af dyrets blod, og til slut hel eller delvis
afbrænding af dyrets krop på et alter. Afbrændingen “overfører” offerdyret til den eller de guddomme, som det er dedikeret til.3 Når det
1. Denne artikel er en let revideret udgave af min tiltrædelsesforelæsning, som jeg
gav fredag den 7. marts 2014 på Det Teologiske Fakultet i København. Jeg skylder
min anonyme bedømmer stor tak for grundig gennemlæsning og mange nyttige
kommentarer og ændringsforslag.
2. Det blodige offer hører til i den gruppe af ritualer som Catherine Bell kalder
“Rites of Exchange and Communion”, se Ritual: Perspectives and Dimensions (Oxford: Oxford University Press 1997), 108-114, i Det Gamle Testamente findes den
mest udførlige beskrivelse af det blodige offer i 3 Mos 1-7.
3. I Det Gamle Testamente er slagtning og hel eller delvis afbrænding den grundlæggende offermetode, når det gælder blodige ofre. I det hele taget er ofre, hvor
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kun er dele af dyret, der brændes, ledsages det blodige offer ofte af et
fællesmåltid for offerbringeren og hans følge. Hertil kommer, at det
blodige offer er ualmindelig velrepræsenteret i religionshistorien. Det
dukker op i nogle af de tidligste tegn på religiøs adfærd, vi kender til,
og der er eksempler på blodige ofre i stort set alle dele af verden. I de
rituelle systemer i antikkens Grækenland og i Rom havde det blodige
offer en central plads i tempelkulten, og det har uden tvivl også bidraget til interessen for netop dette ritual.4 Det er naturligvis heller ikke
uvigtigt, at intet andet ritual fylder så meget i Det Gamle Testamente
som det blodige offer.
I religionshistoriens barndom i sidste halvdel af det 19. århundrede blev der brugt mange kræfter på at forklare det blodige offers
oprindelse og funktion. I dag er de store universelle forklaringer på
fænomeners opståen mere eller mindre gået af mode, men studiet af
det blodige offer er stadig i høj grad påvirket af de tidlige “store” teorier. Hvis man stiller det firkantet op, og det kan jo af og til have sine
fordele, falder teorier om det blodige offer typisk inden for en af tre
kategorier, der til dels overlapper hinanden. De tre kategorier er: det
blodige offer som gave, det blodige offer som måltid og det blodige
offer som lynafleder.5
Edward B. Tylor var den første, der byggede en storstilet teori op
omkring det blodige offer som en gave til guderne.6 Tylors grundlæggende ide er sådan set aldrig blevet tilbagevist, men Tylors teori er
senere blevet kritiseret for ikke at kunne forklare alle aspekter af det
blodige offer, især fællesmåltidet, for kan noget nu også kaldes en
røgen stiger opad til Jahve på en vertikal akse, det dominerende offermodus i Det
Gamle Testamente. I modsætning til eksempelvis Mesopotamien og Egypten, hvor
præsentationsofre, ofre der præsenteres for guden på en horisontal akse, er dominerende (jf. James W. Watts, “ʿolah: The Rhetoric of Burnt Offerings”, VT 56 (2006),
125-137; Michael B. Hundley, Keeping Heaven on Earth: Safeguarding the Divine
Presence in the Priestly Tabernacle (Tübingen: Mohr-Siebeck 2011), 110 med henvisninger). Se også diskussionen i Anne Katrine de Hemmer Gudme, “If I were
hungry, I would not tell you” (Ps 50:12): Perspectives on the Care and Feeding of
the Gods in the Hebrew Bible”, SJOT 28 (2014), 170-182.
4. Se Richard E. DeMaris, “Sacrifice, an Ancient Mediterranean Ritual”, BTB 43
(2013), 60-73, for en god og kortfattet introduktion til offeret i middelhavsområdet
i oldtiden.
5. Af pladshensyn har jeg holdt min gennemgang af de store offerteorier meget
kort, og med et primært fokus på teorier, der relaterer til Det Gamle Testamente.
Se Jeffrey Carter (red.), Understanding Religious Sacrifice: A Reader (London: Continuum 2003) for et bredere udsnit.
6. Edward B. Tylor, Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. 2 vol. (London, UK: John
Murray 41903 [1871]). Tylors teori var grundlæggende et forsøg på at forklare religionens udvikling, og derfor arbejdede han med tre faser: gaven, måltidet og askese
eller afsavn, se særligt bind 2, side 375-99.
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gave, hvis giveren spiser størstedelen af offerdyret selv? Den kritik vil
jeg vende tilbage til nedenfor. I en dansk eksegetisk kontekst bør man
nævne Johannes Pedersen her, som også understregede det blodige offers grundfunktion som gave i Det Gamle Testamente.7
Det er især William Robertson Smith, der forbindes med teorien
om offeret som måltid.8 Robertson Smith lagde særlig vægt på fællesskabet i måltidet, dels den forbundenhed, der opstår indbyrdes blandt
gruppens medlemmer, dels den nærhed, der skabes mellem gruppen
og guddommen. Robertson Smiths teori havde rod i en forestilling
om universel totemisme, hvor offerdyret var gruppens totemdyr og
således også dens guddom. Fællesskabet mellem en guddom og et
menneske i offermåltidet sker altså ikke fordi begge parter spiser af
det samme dyr, men fordi offerdyret er guddommen, og ved at spise
det opnår mennesker en form for forening med guddommen (Smith
1889, 363). Når man læser Robertson Smith, er det vanskeligt ikke
at se spøgelser af den kristne nadver overalt i teksten, og hans arbejde
med det blodige offer er da også blevet kritiseret heftigt i løbet af de
sidste godt og vel 100 år, men vigtigheden af offeret som måltid har
overlevet.9 I de seneste år har synet på offeret som måltid dog bevæget
sig i retning af, at det paradoksalt nok er et fællesskab, der har til hensigt at demonstrere en grundlæggende forskellighed.10 Gud og mennesker “spiser” af det samme offerdyr, og derfor bindes de sammen,
men fordi de samtidig spiser på en vidt forskellig måde, og ganske
ofte også tildeles forskellige dele af offerdyret, udfolder offermåltidet
en lære om det menneskelige og det guddommeliges grundlæggende
forskellighed.11 I en dansk kontekst er det især Hans Jørgen Lundager
7. Johannes Pedersen, Israel III-IV: Hellighed og Guddommelighed (København:
Povl Branner 1934), 250-253.
8. William Robertson Smith, The Old Testament in the Jewish Church. A course of
lectures on biblical criticism (Edinburgh: A. & C. Black 1881); Lectures on the Religion of the Semites. First Series. The Fundamental Institutions (New York, NY: D.
Appleton, 1889), særligt side 227, 369-77, 381 og 418.
9. Se Christian Eberhart, Studien zur Bedeutung der Opfer im Alten Testament: Die
Signifikanz von Blut- und Verbrennungsriten im kultischen Rahmen (NeukirchenVluyn: Neukirchener Verlag, 2002), 190-191 og 201-203 for en god sammenfatning af teori og kritik.
10. Se eksempelvis David Janzen, The Social Meanings of Sacrifice in the Hebrew
Bible: A Study of Four Writings (Berlin: Walter de Gruyter 2004), 112-114; Jonathan
Klawans, Purity, Sacrifice and the Temple: Symbolism and Supercessionism in the Study of Ancient Judaism (Oxford: Oxford University Press 2006) 57-68; Alfred Marx,
Les systems sacrificiels de l’Ancien Testament: Formes et fonctions du culte sacrificial à
Yhwh (Leiden: Brill 2005), 140-142.
11. Jean-Pierre Vernants arbejde med det græske thysia (også en form for måltidsoffer) har haft stor indflydelse på denne diskussion, se “At Man’s Table: Hesiod’s
Foundation Myth of Sacrifice”, The Cuisine of Sacrifice among the Greeks, red. Mar-
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Jensen, der har været med til at overføre denne forståelse af det blodige offer på det gammeltestamentlige måltidsoffer.12
Den sidste kategori, det blodige offer som lynafleder, lyder måske
en anelse gådefuld, men det jeg mener med lynafleder er, at offerdyret
på den ene eller den anden måde fungerer som et stedfortrædende
offer, der afleder alskens negative tendenser og dårligdomme, så de
ikke rammer gruppen og gør dens medlemmer fortræd.13 Sir James
George Frazer var en af de første, der leverede en udgave af denne teori i form af sine tanker om den guddommelige konge, der blev ofret
for at gøre plads til en yngre og stærkere model. Drabet på den gamle
gudekonge var en nødvendighed for at styrke og revitalisere samfundet, og dette skete blandt andet ved at lade den døende gud fungere
som en form for syndebuk, der bar al gruppens forfald og dårligdom
med sig.14 Et andet eksempel på en lynafleder-teori er Sigmund Freuds ideer om, at det blodige offer i virkeligheden er en genopførelse
af et urgammelt fadermord, men samtidig også en mulighed for at
udleve iboende morderiske tendenser. Et menneske vokser op med et
grundlæggende had til faderfiguren, og i det blodige offer kanaliseres
dette had, og den deraf følgende vold, over på offerdyret.15 Endnu et
berømt eksempel på en lynaflederteori er René Girards tanker om offerdyret som syndebuk. Girard opfattede offerdyret som samfundets
prügelknabe, og ved regelmæssig gentagelse af det blodige offer kunne en gruppe på velordnet og uskadelig vis få afløb for den underliggende aggression og trang til vold, som ifølge Girard altid vil være til
stede.16 Her er det også på sin plads at nævne Walter Burkert. Burkert
beskæftigede sig primært med offerritualer i oldtidens Grækenland,
og inspireret af Karl Meuli opfattede han jagten som det blodige offers naturlige oprindelse.17 Med jagten opstod også muligheden for
cel Detienne og Jean-PierreVernant, (Chicago: University of Chicago Press 1989),
21-86.
12. Hans Jørgen Lundager Jensen, Den Fortærende Ild: Strukturelle analyser af narrative og rituelle tekster i Det Gamle Testamente (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag
2000), 278-279.
13. Med til lynaflederkategorien regner jeg også de teorier, hvor vægten er på det
stedfortrædende, snarere end det decideret afværgende, se en god sammenfatning i
Eberhart (2002), 191-198.
14. James George Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion (London: Macmillan and Co., Ltd. 1911-1915), 309-313.
15. Sigmund Freud, Totem and Taboo: Resemblances between the Psychic Lives of
Savages and Neurotics, (New York: Random House 1961 [1918, tysk udg. 1913]),
181-207.
16. René Girard, La Violence et le Sacré (Paris: Bernard Grasset 1972).
17. Walter Burkert, Homo Necans. Interpretationen altgriechischer Opferriten und
Mythen, RVV 32 (Berlin: de Greuyter 1972), 20-31; Karl Meuli, “Griechischen
Opferbräuche”. Gesammelte Schriften Band 2 (Basel: Schwaben 1976), 907-102.
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drab mellem mennesker. For at undgå, at det løb løbsk, måtte man
systematisere jagten og drabet på offerdyret i form af en række ritualer, der så at sige hegnede volden ind. Sidenhen kom domesticeringen
af husdyr og brugen af dem som offerdyr, men derved også skyldfølelsen over at have taget et liv, som man selv havde opfostret. Denne
skyldfølelse førte til et behov for at dedikere offerdyret til det hellige
som en form for soning for drabet.18
Dette bringer mig til Jacob Milgrom. Man kan ikke tale om det
blodige offer i Det Gamle Testamente uden at nævne Milgrom og
hans enorme arbejde med at analysere og fortolke ritualteksterne i
Tredje Mosebog og især de rituelle love, der har med offeret at gøre.19
Milgrom forstod offertypen חטאת, som det mest centrale blodige offer
i det gammeltestamentlige offerrepertoire.  חטאתoversættes traditionelt som syndofferet (jf. 3 Mos 4,1-5,13; 6,17-23), men på baggrund
af Milgroms arbejde bruges nu i stigende grad betegnelsen renselsesofferet.20 Blodet fra renselsesofferet fungerede som en form for rituelt
rengøringsmiddel, der kunne bruges til at rense helligdommens allerinderste rum, hvor Jahve opholdt sig, for urenhed og synd.21 Denne
renselsesproces kulminerede en gang om året på Forsoningsdagen,
hvor ypperstepræsten stænkede offerdyrets blod i det allerhelligste (3
Mos 16). Milgrom lagde stor vægt på soning ( )כפרog renselse i sin
forståelse af offeret, og han forestillede sig – lidt på linje med Burkert – at blodmanipulationen, der ledsagede ethvert slagtoffer i Det
Gamle Testamente, tjente til en form for soning for drabet på offerdyret.22 Milgroms arbejde har stadig massiv indflydelse på forståelsen
18. Burkert 1972, 31-38; se Hans Jørgen Lundager Jensen, “Genese og funktion
– offeret ifølge Walter Burkert”, RvT 20 (1992), 25-46, for en god dansksproget
introduktion til Burkert.
19. Hovedpointerne i Milgroms arbejde sammenfattes i hans imponerende kommentar til 3 Mos., som blev udgivet i Anchor Bible kommentarserien fra 1991-2001.
I forhold til det blodige offer er bind 1, Leviticus 1-16, det mest relevante. En mere
tilgængelig fremstilling findes i Leviticus: A Book of Ritual and Ethics (Minneapolis:
Fortress Press 2004), og en samling af Milgroms tidlige artikler findes i Studies in
Cultic Theology and Terminology (Leiden: Brill 1983).
20. Milgrom (1991), 253-254; Se den grundige diskussion af hattat i Eberhart
(2002), 230-267.
21. Se især “Israel’s Sanctuary: The Priestly ‘Picture of Dorian Gray’”, Revue Biblique 83 (1976), 390-99.
22. Se især “The Biblical Diet Laws as an Ethical System”, Interpretation 17 (1963),
288-301, hvor Milgrom gør rede for, hvordan netop kravet om at hælde blodet fra
offerdyret og dermed sone for drabet, skærper den etiske sans hos Israel, se også
Lundager (2000), 270-272. En interessant og opdateret diskussion af blodriters
funktion i Det Gamle Testamente findes i William K. Gilders, Blood Ritual in
the Hebrew Bible: Meaning and Power (Baltimore, MD: Johns Hopkins University
Press 2004).
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af det blodige offer i Det Gamle Testamente, men der er også nye
tendenser, der forsøger at udfylde nogle af hullerne i Milgroms teori.
Det største problem i forhold til Milgrom må siges at være, at hvis
renselsesofferet er så vigtigt, hvad skal man så overhovedet med alle
de andre offertyper?
En tungtvejende kritik af Milgrom, og af lynaflederteorier i det hele
taget, er at disse fortolkninger af det blodige offer tillægger drabet på
offerdyret meget stor vægt. Det er der på sin vis ikke noget at sige til,
for der er jo noget ganske opsigtsvækkende ved det ceremonielle drab
og den efterfølgende håndtering af offerdyrets blod.23 Det massive
fortolkningspotentiale er ikke vanskeligt at få øje på. Problemet er
bare, at oldtidens forfattere og billedkunstnere tilsyneladende var af
en anden opfattelse. Der er intet tegn på, hverken i Det Gamle Testamente eller i anden oldtidslitteratur, at drabet i forbindelse med det
blodige offer blev anset for at være væsentligt eller centralt (Eberhart
2002, 203-216). Det var snarere en nødvendig forudsætning for at
kunne skære offerdyret i stykker, håndtere dets blod, brænde det og
måske spise det.24 Drabet synes at være et middel til et mål, og ikke
selve formålet med det blodige offer. Når først man er nået frem til
denne konklusion, ligger det også ligefor, at det kun giver begrænset
mening at fokusere udelukkende på det blodige offer, for det er klart
at slagtofrene udgør en del af et større rituelt system, der også omfatter røgelsesofre, afgrødeofre og drikofre. Hertil kommer muligheden
for at dedikere uforgængelige genstande til templet og til Jahve, det
er det man kalder votivobjekter, og pengegaver i form af krigsbytte
og afgifter og så videre. Og det bringer mig tilbage til kategori nummer 1, nemlig det blodige offer som gave, for det er her, tror jeg, at vi
finder det tætteste vi kommer på en forklaring på offeret i Det Gamle
Testamente.
Hvis vi ser på, hvad Det Gamle Testamente selv “siger”, så kaldes
offeret ganske ofte מנחה, som slet og ret betyder gave.  מנחהkan bruges både om gaver, der udveksles mellem mennesker, og om gaver fra
mennesker til gud. Et andet hyppigt brugt udtryk er קרבן, som bruges
specifikt om offergaver.  קרבןkommer af roden קרב, som betyder at
nærme sig eller bringe noget nær, og  קרבןbetyder således det, som
man bringer hen til Jahve i templet.25 Endelig har vi Jahves eget ud23. Se Anne Katrine de Hemmer Gudme, “Der er ingen vampyrer i Det Gamle
Testamente: Blod, liv og konceptuelle metaforer”, Den store fortælling, red. Søren
Holst og Christina Petterson (København: Anis 2012), 173-184.
24. Kathryn McClymond, Beyond Sacred Violence: A Comparative Study of Sacrifice
(Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press 2008), 44-64.
25. Eksempelvis i 1 Mos 4. I de såkaldt præsteskriftlige tekster refererer  מנחהudelukkende til afgrødeofferet, jf. Anne Katrine de Hemmer Gudme, Before the God
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sagn, som vi får hele to gange, nemlig både i Anden Mosebog 23,15
og 34,20: “tomhændet må ingen se mit ansigt”, eller med andre ord,
“I må ikke komme og besøge mig i templet, hvis I ikke har en gave
med.”

Gaven
En grundforståelse af offeret som gave giver rigtig god mening, men
det kræver naturligvis, at den hviler på en korrekt forståelse af gavegivning i det hele taget.26 Det er fejlagtige opfattelser af gavegivning,
der har resulteret i, at ideer om offeret som gave har været udsat for
massiv kritik.27 For hvad er dog det for en guddom, der lader sig bestikke, og hvad er det dog for nogle usle tilbedere, der giver guden et
offer, og så ender med at spise næsten det hele selv?28 Problemet er, at
mange, der beskæftiger sig med gavegivning, i for høj grad hæfter sig
ved, at der er tale om en udveksling, et bytteforhold. Man fokuserer
på de ting, der udveksles, og deres relative værdi, og går derved glip
af det, der sker mellem parterne i udvekslingen.29 Hvis nu man skal
bruge et billede fra sportens verden, og det er jo så moderne, så har
folk alt for travlt med at holde øje med bolden, når de i virkeligheden
burde kigge på spillerne. Gavegivning er i virkeligheden en utrolig
raffineret social praksis, der skaber relationer mellem mennesker eller
in this Place for Good Remembrance: A Comparative Analysis of the Aramaic Votive
Inscriptions from Mount Gerizim (Berlin: De Gruyter 2013), 39-41.
26. De fleste diskussioner af gavegivning tager udgangspunkt i Marcel Mauss’ “Essai sur le don” (engelsk oversættelse: The Gift: The form and reason for exchange
in archaic societies [London: Routledge 1990], som blev udgivet i 1925). Se Mark
Osteen (red.), The Question of the Gift: Essays across disciplines (London: Routledge
2002), for en spændende og tidssvarende introduktion til gavegivningsteori. I forhold til studiet af gavegiving i oldtidssamfund anbefales Gill, Postlethwaite & Seaford (red.), Reciprocity in Ancient Greece (Oxford: Oxford University Press 1998) og
Michael Satlow (red.), The Gift in Antiquity (Malden: Wiley-Blackwell 2013). Den
følgende diskussion af gaven bygger på min artikel “The Biblical Vow as Barter
Deal or Friend-Making Gift: A Reconsideration of the Conditional Vow in the Hebrew Bible”, The Gift in Antiquity, red. Michael Satlow (Malden: Wiley-Blackwell
2013), 189-201, og Gudme (2013), 18-36.
27. Se den glimrende diskussion i Daniel Ullucci, The Christian Rejection of Animal
Sacrifice (Oxford: Oxford University Press 2011), 15-30.
28. Se Jan van Baals kritik af Tylor, “Offering, Sacrifice and Gift.” Numen 23
(1976), 161-178.
29. Denne skelnen hænger sammen med forholdet mellem gavegivning og handel
(jf. Gudme (2013), 22-24), se C.A. Gregory, Gifts and Commodities (London: Academic Press 1982), og en interessant kritik af denne skelnen i Ullucci (2011), 25-26.
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mellem mennesker og guder.30 For den objektive tilskuer, der har mulighed for at betragte gavegiving sådan lidt fra oven, så er det klart, at
der er tale om et bytte forhold; man er “på gave” med hinanden, og
skiftes derved til at give hinanden gaver, der sådan nogenlunde stemmer overens med hensyn til pris, grad af intimitet og personlighed
osv. Men for de personer, der er involveret i udvekslingen, tager det
sig anderledes ud. Her er det nemlig vigtigt, at prisen er hemmelig
– vi piller pligtskyldigt mærkaten af – og at gaven virker generøs,
spontan og personlig. Selvom gaveudveksling mellem ligestillede ofte
har en tendens til være retfærdig, sådan at man sjældent over tid giver
væsentligt mere, end man får, man kan ligefrem aftale en prisramme
for dette års julegaver, så er en af pointerne ved gavegivning, at udvekslingen netop ikke må være retfærdig, man må endelig ikke blive
’kvit’, for i det øjeblik man “står lige”, så er transaktionen afsluttet,
og man er ikke længere forbundet gennem udveksling.31 Gavegivning
skaber relationer mellem mennesker, fordi man skiftes til at være i
taknemmelighedsgæld til hinanden, og den relation kan fortsætte
lige så længe, man sørger for ikke at gøre regnskabet op.32 Hvis man
ser på gavegivning mellem personer, der ikke er ligestillede, det kunne eksempelvis være et barn og en forælder, så bliver uligheden, eller
uretfærdigheden om man vil, endnu tydeligere. Der er jo stor forskel
på den store Lego-borg og et hjemmelavet askebæger, men det er faktisk ikke vigtigt, for det handler om spillerne, husker vi nok, og ikke
om bolden. Det der er vigtigt er, at gaven er personlig, og at alle giver
efter bedste evne, for så holder relationen. Hvis gavegivning skal lykkes, så kræver det faktisk en god portion takt og social indsigt, gaven
skal målrettes og tilpasses til situationen og til modtageren. Gaven
fortæller næsten altid en historie om relationen – hvis en mand giver
gaver til to kvinder, og den ene får silkeundertøj og den anden får
en foodprocessor, hvem af de to er så hans hustru, og hvem er hans
elskerinde (jf. Osteen 2002, 20-21)?
Hvis man betragter det ovenfra, så kan gavegivning virke mekanisk
og bundet, og derfor fuldstændig trygt og forudsigeligt, men sådan
er det ikke for spillerne på banen. Gavegivning er en risikabel affære,
30. Allerede Mauss påpegede gavens potentiale som “social lim” (Mauss (1990),
16-17, 42. Se også Marshall Sahlins, Stone Age Economics (London: Routledge 2004
[1974]), 186.
31. Mauss kaldte disse tilsløringer for gavens høflige fiktion, se Mauss (1990), 4
og 94 og en videreudvikling af dette tema i Pierre Bourdieu, Outline of a Theory of
Practice (Cambridge: Cambridge University Press 1977), 4-5; The Logic of Practice
(Cambridge: Polity Press 1990), 98-99 og 105.
32. Jacques T. Godbout og Alain Caillé, The World of the Gift (Montreal: McGillQueen’s University Press 1998), 5, 32-33, 129-130.
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hvor udfaldet aldrig er givet på forhånd, for idet man sender gaven af
sted, har man blottet sig, og modtageren af gaven har krammet på en.
Man kan risikere, at modtageren sender gaven tilbage, eller at man aldrig hører fra vedkommende igen, i begge tilfælde går relationen itu,
og gaven har ikke kunnet udvirke sin særlige sociale magi. En gave,
der er givet, er en udfordring eller en invitation, og kun tiden kan
vise, hvordan udfordringen tages op (jf. Van Baal 1976). Det er der
et rigtig godt eksempel på i Det Gamle Testamente i Første M
 osebog
23. Patriarken Abraham har mistet sin hustru, Sara, og nu skal han
finde et sted, hvor han kan begrave hende. Derfor opsøger han hittitterne, som ejer jorden i området, for at erhverve Makpelas hule til
begravelsen.33 Abraham får tilbudt jorden som en gave, men det vil
han ikke tage imod, for han vil ikke stå i taknemmelighedsgæld til
hittitterne. Det er simpelthen ikke en relation, han er interesseret i.
Derfor bliver han ved med at sige, at han vil betale den fulde pris
for jorden, så er det nemlig ikke en gave, men en handel. Hittitten
Efron, som ejer jorden, prøver igen, og siger, at han vil give jorden til
Abraham som en gave, men Abraham spørger efter prisen en gang til,
og så bøjer Efron sig og nævner en pris, sådan at transaktionen afsluttes som køb og salg. Når prisen er betalt, er man kvit, og så behøver
man ikke længere at have noget med hinanden at gøre, og det er det,
Abraham vil have.34
En gave er altid i fare for at blive afvist, og det er alvorligt, for det er
ikke gaven, man siger nej til, det er giveren. Sådan er det også i historien om Kain og Abel i Første Mosebog 4. Jahve siger ja tak til Abels
offergave og nej tak til Kains, men det er ikke fordi, Jahve bedre kan
lide slagtofre end afgrødeofre, det er fordi Jahve tilsyneladende bedre
kan lide Abel, end han kan lide Kain.35 Et sammenbrudt gudsforhold
er det, som den afviste offergave indikerer, og så er det måske slet ikke
så svært at forstå, at det gik som det gik med Kain og Abel. Problemet
33. Dette eksempel har jeg tyvstjålet fra Gary Stansell, “The Gift in Ancient Israel”, Semeia 87 (1999), 65-90.
34. Se Hans Jørgen Lundager Jensen, “Abraham, høflighedens ridder”, DTT 74
(2011), 3-21 (12-13), for en analyse af denne passage, der lægger vægt på Abrahams
næse for købmandsskab. I modsætning til Lundager Jensen tror jeg ikke, at det er
forfatterens pointe, at Abraham forstår sig på handel og på hittitterne. Jeg læser 1
Mos 23 som langt mere afvisende overfor fredelig sameksistens og samhandel, jf.
Francesca Stavrakopoulou, Land of our Fathers: The Roles of Ancestor Veneration in
Biblical Land Claims (New York: T&T Clark 2010), 29-38.
35. Jahves afvisning af Kains offergave har længe været et problem for fortolkere af
1 Mos 4. Allerede i LXX forsøgte man at skelne mellem de to offergaver, der begge
kaldes  מנחהi MT, ved at oversætte Abels offergave med “gave” og Kains med “offer”.
Desuden antydes det i LXX, at Kain har ofret forkert. Se Lizette Harritsø, “Kainfortællingen i antikke oversættelser og fortolkninger”, DTT 75 (2012), 187-202.
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med at give og modtage gaver fra guderne er, at de ikke altid udtrykker sig helt klart. Hvordan ved man, at en gave er modtaget eller afvist? Kain var ikke i tvivl, men for det meste er det mere kompliceret
end som så. Er en dårlig høst eller et gedekid med to hoveder tegn på,
at Jahve har afvist relationen? I sidste ende bliver det et spørgsmål om
tro og fortolkning, og under alle omstændigheder er det nok bedst at
sørge for at Jahve får, hvad han vil have, for han har jo selv sagt det,
“tomhændet skal ingen se mit ansigt”.36

Jahves ønskeseddel
Og hvad er det så, Jahve ønsker sig? Jahve er meget glad for røgen fra
de blodige ofre og afgrødeofre, der brændes på brændofferalteret. Den
røg kaldes “en liflig duft” ()ריח־ניחוח, og da Jahve indånder røgen fra
Noas første brændofre efter Syndfloden i Første Mosebog 8,21, bliver
han så glad, at han siger til sig selv, at han aldrig mere vil forbande jorden og forsøge at udrydde alt levende på dens overflade. Jahve lægger
særlig vægt på offerrøgen, den liflige duft, fordi han så at sige “spiser”
med næsen.37 Røgen fra ofrene er simpelthen Jahves mad. Jahve siger
det selv til Moses i Fjerde Mosebog 28: “Giv israelitterne befaling
om at sørge for at bringe mig min gave ()קרבני, min offerspise (לאשי
)לחמי, en liflig duft, til den fastsatte tid.”38 Brændofferalteret kaldes
ligefrem for Jahves (spise)bord ( )שלחןi nogle tekster.39 De slagtofre og
afgrødeofre, der brændes på alteret, er altså madgaver til Jahve. På den
måde har teori nummer to jo også ret, for offeret fungerer tydeligvis
også som Jahves måltid. Jeg vil bare påstå, at gave-motivet er vigtigere
end måltids-motivet. Det er der to grunde til: for det første synes Det
Gamle Testamente selv at lægge større vægt på offeret som gave end
som mad. Det kan man se ved en simpel sammentælling af, hvor ofte
ofrene betegnes som gaver og offergaver i forhold til, hvor ofte de
36. Jf. Robin Osborne, “Hoards, Votives, Offerings: The Archaeology of the Dedicated Object”, World Archaeology 36 (2004), 1-10 (2). I det gamle Grækenland
kunne offerdyrets hale ‘læses’ som et tegn på, om offeret var modtaget af guddommen (jf. Folkert van Straten, “The God’s Portion in Greek Sacrificial Representations: Is the tail Doing Nicely?”, Early Greek Cult Practice, red. Robin Hägg, Nanno
Marinatos og Gullög C. Nordquist (Stockholm: Paul Åströms Förlag 1988), 51-68
), men en sådan fortolkningsmekanisme findes ikke i Det Gamle Testamente.
37. Jf. Lundager Jensen (2000), 291-293; Marx (2005), 139; Christian Eberhart,
“A Neglected Feature of Sacrifice in the Hebrew Bible: Remarks on the Burning
Rite on the Altar,” Harvard Theological Review 97 (2004), 485-493.
38. Jf. 3 Mos 21,6.
39. Ez 41,22 og 44,16; Mal 1,7 og 1,12.
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kaldes offerspise. For det andet er jeg en stor tilhænger af gaveteorien,
fordi den hjælper os til at forstå hele spektret af offergaver, og ikke
kun de ofre, der brændes på alteret, og derved omdannes til røg, som
Jahve kan spise. En forståelse af det blodige offer som gave giver os
mulighed for netop at se det i sammenhæng med røgelsesofre, afgrødeofre, drikofre, votivobjekter og pengegaver.
Hvis vi dvæler et øjeblik ved slagtofre og afgrødeofre som madgaver
til Jahve, er det klart, at det har været vigtigt for de gammeltestamentlige forfattere, at man har forstået det “rigtigt”. I ritualteksterne
i Anden, Tredje og Fjerde Mosebog understreges det, at ofrene netop
er en liflig duft, og at de er “ildofre” ()אשה, det vil sige at transformationen af offersubstansen ved hjælp af ild er en vigtig forudsætning
for, at Jahve kan modtage ofrene.40 På den måde lægger forfatterne
vægt på, at Jahve ikke spiser på samme måde som mennesker, men
man må sige, at de gør det på en temmelig indirekte måde. Hvis
man derimod vender sig til den fortællende litteratur i Det Gamle
Testamente, foldes den samme pointe ud i to historier i Dommerbogen 6 og 13. Historierne minder til forveksling om hinanden, så jeg
nævner kun den ene her. I Dommerbogen 13 hører vi om, hvordan
Samsons mor får besøg af Jahves engel, som fortæller hende, at hun
skal føde en søn, nemlig Samson. Samsons far hedder Manoa, og han
har ikke helt fanget, at den mand, der er kommet på besøg for at tale
med hans kone, i virkeligheden er en guddommelig budbringer. Ikke
desto mindre lader det til, at Manoa anser ham for at være en fornem
gæst, og Manoa er gæstfri, så han inviterer ham på middag og siger:
“Kan vi ikke overtale dig til at blive her, så vil vi tilberede et gedekid
til dig.” Men englen svarer Manoa: “Selv om du fik mig overtalt,
ville jeg ikke spise din mad. Men hvis du vil bringe et brændoffer, så
skal du ofre det til Jahve.” Det gør Manoa så. Han henter et gedekid
og et afgrødeoffer, og ofrer begge dele på klippen til Jahve, og i det
øjeblik flammerne slikker om offeret på alteret, springer englen op i
ilden og forsvinder! Og så går det op for Manoa, hvad hans mystiske
gæst i virkeligheden var. Moralen her synes at være klar; Jahve og
mennesker kan godt spise de samme ting, men de spiser dem på vidt
forskellig vis, og det er fordi, der er grundlæggende forskel på Jahve
og mennesker. Hvis man stadig er i tvivl, er det godt, at Jahve selv kan
sætte tingene på plads. Det gør han i Salme 50, hvor han overordnet
set har et positivt forhold til blodige ofre. Det fremgår eksempelvis
af salmens sidste vers: “Den, der bringer takoffer, ærer mig, ham lader jeg se Guds frelse.” Det er bare vigtigt, at man nu også forstår,
40. Eksempelvis i 3 Mos 1,9. DO skriver blot “offer”, og derved går læseren glip af
emfasen. Se diskussionen i Eberhart (2004) og Eberhart (2002), 40-47 og 318-321.
Milgrom oversætter med “food gift” (1991), 161-162.
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hvordan tingene hænger sammen, og det får vi nogle vers længere
oppe: “Jeg tager ikke tyre fra dit hus eller bukke fra dine folde, for alt
skovens vildt er mit, dyrene på de tusinder af bjerge. Jeg kender alle
fuglene i bjergene, markens dyr tilhører mig. Bliver jeg sulten, siger
jeg det ikke til dig, for jorden er min, med alt, hvad den rummer.
Behøver jeg at spise tyrekød eller drikke bukkeblod?” Jahve sætter
pris på ofrene, det kan også godt være at Jahve spiser ofrene på sin
egen måde, nemlig med næsen, men han kan sagtens klare sig uden.
Jahve er ikke afhængig af mennesker, og de ofre de giver ham. Eller
for at udtrykke det på nudansk, for Jahve er ofre “nice-to-have”, ikke
“need-to have”. Men det stopper ikke her, for hver gang man har noget, der minder om en entydig holdning i Det Gamle Testamente, er
der altid mindst én tekst, der siger noget andet. I Første Mosebog 18
kan man læse historien om Abraham, der får besøg af tre mænd, der i
virkeligheden er Jahve. Historien ender med ødelæggelsen af Sodoma
og Gomorra, men inden vi når dertil, udviser Abraham forbilledlig
gæstfrihed og byder de tre mænd på frokost. Abraham sætter straks
Sara i gang med at bage brød, og så tager han selv tykmælk og mælk
og en kalv, som er blevet tilberedt, og han serverer det for dem, og
som der står, “Selv stod han hos dem, mens de sad og spiste under
træet.” Abraham og Jahve spiser altså ikke sammen, for Abraham
spiser ikke, men Jahve spiser helt almindeligt, må vi gå ud fra, med
munden og ikke med næsen, og han beder ikke om at få måltidet
konverteret til et brændoffer.
I denne sammenhæng er det relevant at overveje, om børneofre også
er en af de gaver, som Jahve gerne vil have. Jeg kan lige så godt løfte
sløret for konklusionen med det samme, for ifølge Det Gamle Testamente, vil Jahve nok egentlig ikke have børneofre, men det er ikke en
konklusion, som forfatterne når frem til uden kvaler, for der er noget
ved børneofferet, der er så rigtigt i forhold til gavens teologi, at det
er svært at komme udenom. Lad os starte med førstefødselsofferet. I
Anden Mosebog 13,1-2 står der, “Du skal hellige mig alle førstefødte.
Alt det første, der kommer ud af moderlivet hos israelitterne, skal tilhøre mig; det gælder både mennesker og kvæg.”41 I forhold til gavens
logik, så giver det rigtig god mening, at de førstefødte tilhører Jahve,
ligesom førstegrøden også gør det, for det kommer nemlig alt sammen fra ham. Som der står i Femte Mosebog 7: “[Jahve] vil elske dig
og velsigne dig og gøre dig talrig; han vil velsigne frugten af dine moderliv og frugten af din jord, dit korn, din vin og din olie, dine oksers
afkom og dine fårs tillæg på den jord, som han lovede dine fædre at
give dig. Du bliver velsignet frem for alle andre folk; der skal ikke fin41. Jf. 2 Mos 22,28-29.
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des nogen ufrugtbar mand eller kvinde hos dig, og noget ufrugtbart
dyr.” Gaven er målrettet og personlig og altid tilpasset lejligheden.
Gaven afspejler relationen mellem giver og modtager. Derfor, når nu
alle børn, både dyrebørn og menneskebørn, kommer fra Jahve, virker
det kun rimeligt, at han også får lidt af dem igen, som en form for anerkendelse, en markering af at Jahves gaver er værdsatte (jf. Lundager
Jensen 2011, 6-7; Gudme 2013, 30-31).
Men nu er det jo Det Gamle Testamente vi har med at gøre, så
aldrig så snart har vi fået en tilsyneladende utvetydig befaling om
at ofre alle førstefødte til Jahve, førend vi får en anden lov, der modererer udsagnet: “Alt det første, der kommer ud af moderlivet, skal
tilhøre mig, det gælder alle handyr af dit kvæg, det førstefødte af
okser og får. Det førstefødte æsel kan du frikøbe med et stykke småkvæg. Vil du ikke frikøbe det, skal du brække halsen på det. Enhver
førstefødt blandt dine sønner skal du frikøbe. Tomhændet må ingen
se mit ansigt” (2 Mos 34).42 I princippet burde man altså ofre sine
førstefødte børn til Jahve, men Jahve har sørget for, at det alligevel
ikke er nødvendigt ved at introducere en frikøbsordning.
I det hele taget gør Det Gamle Testamente sig stor umage for at
fremstille børneofre som en fremmed og vederstyggelig skik, der på
ingen måde har noget med Jahvereligionen at gøre.43 Skulle man alligevel være i tvivl, sætter Jahve selv tingene på plads, eksempelvis i
Jeremias’ Bog 7, hvor Jahve anklager Jerusalems indbyggere: “De har
bygget Tofets offerhøje i Hinnoms søns dal for at brænde deres sønner
og døtre. Det har jeg aldrig befalet eller haft i tankerne.”44
På trods af, at de fleste tekster i Det Gamle Testamente tager afstand fra børneofre, bliver der ofret to børn i Det Gamle Testamente.
Den første er Jeftas datter i Dommerbogen 11, og hun tæller næsten
ikke, for den historie handler mest af alt om, at man skal holde, hvad
man lover.45 Jefta afgiver et sjusket formuleret løfte til Jahve, hvor han
42. Jf. 2 Mos 13,14-16, hvor frikøbet kædes sammen med drabet på Egyptens
førstefødte, og 4 Mos 3, 12-13, hvor levitterne udpeges som erstatning for Israels
førstefødte.
43. Jf. 3 Mos 18,21 og 20,2-5; 5 Mos 12,31; 2 Kong 16,3 og 21,6. Se også Francesca
Stavrakopoulou, King Manasseh and Child Sacrifice: Biblical Distortions of Historical
Realities (Berlin: De Gruyter 2004), 141-316.
44. Jf. Jer 19,5-7; 32,35. Se også det foruroligende udsagn i Ez 20:25-26, hvor Jahve
fremstiller børneofre som en lidt aparte form for prøve eller straf:” Så gav jeg dem
love, som ikke var gode, og bud, som de ikke kunne bevare livet ved; jeg gjorde
dem urene ved deres gaver, når de ofrede alt det, der kom først ud af moderlivet. Så
kunne jeg slå dem med rædsel, for at de skulle forstå, at jeg er Herren.”
45. Jf. Anne Katrine de Hemmer Gudme, “Practice behind the Text? The Conditional Vow in the Hebrew Bible Narrative Texts”, Text and Ritual, red. Anne
Katrine de Hemmer Gudme (København: Københavns Universitet 2009), 69-79.
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lover at ofre det første, der kommer ud af døren til hans hus, når han
vender sejrrig hjem fra krigen. Det er Jeftas elskede datter og eneste
barn, der kommer stormende ud af døren, for at byde ham velkommen hjem, og så fanger bordet, og pigen må ofres som et brændoffer
til Jahve. I modsætning til historien om nær-ofringen af Isak i Første
Mosebog 22, så sker der intet mirakel i sidste øjeblik. Abrahams hånd
med kniven bliver standset af et råb fra Jahves engel, og Isak overlever. Sådan går det ikke med Jeftas datter, som dør på alteret.
Det andet barn er kongen af Moabs førstefødte søn i Anden Kongebog 3. Moab er i krig med Israel, og israelitterne har krigslykken
med sig. Til sidst er moabitterne næsten slået, og de er belejrede i byen
Kir-Hareset. Men så sker der noget: “Da tog [kongen] sin førstefødte
søn, der skulle være konge efter ham, og bragte ham som brændoffer
på muren. Der kom stor vrede over Israel, og de brød op og vendte
tilbage til deres land.”46
Jahve vil ikke have børneofre, men de virker. Det er historien om
kronprinsen af Moab et rigtig godt eksempel på. Der er noget så overvældende rigtigt over princippet med børneofre i forhold til gavens
teologi, for det er Jahve, der giver afkom, og derfor har han også krav
på at få afkom igen.47 Samtidig er det også sådan, at enhver giver i
overensstemmelse med sin formåen. Der er ikke i sig selv noget mærkeligt i, at mennesker giver mindre gaver end Jahve – det er ligesom
eksemplet med Lego-borgen og det hjemmelavede askebæger – mennesker giver mindre gaver end Jahve, fordi mennesker kun er ganske
små i forhold til Jahve. På den anden side, hvis man virkelig ønsker
relationen og den anden parts velvilje, så må man også give noget, der
betyder noget for en. Vi kender godt udtrykket, at man kun skal give
gaver, som man selv kunne tænke sig, og hvad er mere dyrebart end
ens eget barn?

46. Jeg skylder Søren Holst og Niels Peter Lemche tak for deres kommentarer angående 2 Kong 3. I min forelæsning sagde jeg ganske uden at rødme, at Mesha af
Moab ofrer til Jahve, hvorefter både Søren og Niels Peter påpegede, at det også er
en mulighed, at Mesha ofrer til sin egen gud, Kemosh. Teksten siger hverken det
ene eller det andet, og det er i sig selv besynderligt, men imod en identifikation af
modtageren af børneofferet med Kemosh taler, at resultatet er en stor vrede, der
kommer over Israel. Det er usædvanligt i GT, at fremmede guder har lov til, endsige
magt til, at knægte Israel (jf. Reinhard G. Kratz, “Chemosh’s Wrath and Yahweh’s
No: Ideas of Divine Wrath in Moab and Israel”, Divine Wrath and Divine Mercy in
the World of Antiquity, red. Reinhard G. Kratz & Hermann Spieckermann (Göttingen: Mohr Siebeck 2008), 92-121 (106-109). Se også diskussionen i Stavrakopoulou
(2004), 176-178.
47. Se Ole Davidsen, “Og Gud sagde til Abraham: Om pagt, omskærelse og offer i
Abrahamshistorien”, RvT 27 (1995), 79-118.
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Det er denne usvigelige logik i gavens teologi, som Det Gamle Testamente kæmper med, når det diskuterer børneofre, for når nu det er
så indlysende rigtigt, at Jahve har både krav på og vil synes om, at vi
ofrer de førstefødte, hvordan kan det så være, at han alligevel ikke vil
have dem? Svaret giver teksten med historien om Abraham; i princippet vil Jahve gerne have dem, men han er villig til at stille sig tilfreds
med, at vi i princippet er parat til at give dem fra os.

Kultkritik
Når man læser Det Gamle Testamente, kan der ikke være nogen tvivl
om, at Jahve vil have ofre. En stor del af åbenbaringen på Sinajbjerget
i Anden Mosebog går med at ordne rammerne for, hvordan folket
kan give Jahve gaver i form af ofre, når de besøger ham i templet.
Derfor virker det også lidt overraskende, når Jahve i nogle tekster
pludselig vender sig imod ofrene. Det er de såkaldt kultkritiske passager, illustreret med et klassisk eksempel her i form af Amos’ Bog 5,2122:48 “Jeg hader og forkaster jeres fester, jeg bryder mig ikke om jeres
festdage. Når I bringer mig jeres brændofre og afgrødeofre, tager jeg
ikke imod dem, og måltidsofre af jeres fedekvæg vil jeg ikke se.” Det
fremgår klart, at Jahve ikke vil vide af Israels ofre, og passager som
denne er da også traditionelt blevet tolket som et udtryk for, at man
især i profetlitteraturen finder en gren af Jahvereligionen, der er kritisk eller ligefrem fordømmende over for offerkulten og præsteskabet.
Når Jahve fortsætter i Amos’ Bog og siger, “Fri mig for lyden af dine
sange, dine harpers klang vil jeg ikke høre! Men ret skal strømme som
vand, retfærdighed som en stadig rindende bæk.”, så er det ofte blevet
udlagt som profeternes særlige etiske udgave af Jahvereligionen, hvor
man prioriterer moralsk adfærd og lydighed overfor Jahve frem for
offerkultens mere eller mindre primitive forsøg på at bestikke guden
med afbrændte dyr.
Der er adskillige problemer med den tolkning af de kultkritiske
passager i Det Gamle Testamente. For det første er der intet der tyder
48. Kultkritikken i Det Gamle Testamente forbindes først og fremmest med profetlitteraturen og særligt med passager som Hos 6,6; Mika 6,6-8; Es 1,10-17; Jer
6,20 og 7,21-26. Der er dog også eksempler på kultkritik i visdomslitteraturen og i
salmerne, se Leo G. Perdue, Wisdom and Cult: A Critical Analysis of the Views of Cult
in the Wisdom Literatures of Israel and the Ancient Near East (SBL Dissertation Series
30) (Atlanta: Scholars Press 1976) og Alexander B. Ernst, Weisheitliche Kultkritik: Zu Theologie und Ethik des Sprüchebuchs und der Prophetie des 8. Jahrhunderts
(Neukirchen-Vluyn: Neukirchener 1994).
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på, at offerkulten skulle være særlig uetisk eller uinteresseret i moralske spørgsmål, eller at profetlitteraturen for den sags skyld skulle se
sig selv som løsrevet fra kulten.49 For det andet er det ofte en fejlagtig
forståelse af gaven, der får folk til at gå ud fra, at offerkulten skulle
være mindre etisk, end et religiøst system uden ofre. Hvis man forstår
gaver til Gud som bestikkelse, forsøg på at købe sig til guds velvilje
eller opmærksomhed, er det klart, at offerkulten kommer til at se noget anløben ud. Hvis man samtidig forestiller sig, at bytteforholdet i
forbindelse med offeret er automatisk eller mekanisk, således at man
er fri til at gå ud og undertrykke de svage og stjæle fra de fattige, når
bare man har bragt sine ofre i templet, ser det naturligvis heller ikke
så godt ud. Men hvis vi holder fast i gavegivning som en relationsskabende udveksling, der handler om de involverede parter og ikke om
de udvekslede genstande, får vi mulighed for både at afvise kritikken
om, at offerkulten i sig selv skulle være uetisk, og vi får en nøgle til at
forstå de såkaldt kultkritiske tekster i Det Gamle Testamente.50 Det
vil jeg illustrere med endnu et eksempel, denne gang fra Esajas’ Bog
1,11-17: “Hvad skal jeg med jeres mange slagtofre? siger Jahve. Jeg er
mæt af brændofre af væddere og fedtet af fedekvæg; blod af tyre, lam
og bukke vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem
kræver så af jer, at mine forgårde bliver trampet ned? Bring ikke flere
tomme afgrødeofre, røgelsesoffer væmmes jeg ved. Nymånedag og
sabbat, festforsamling – jeg kan ikke udholde festdag og ondskab;
jeg hader jeres nymånedage og fester, de er blevet en byrde, jeg ikke
kan bære. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene;
hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af
blod, vask jer, rens jer! Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne, hold
op med at handle ondt, lær at handle godt! Stræb efter ret, hjælp den
undertrykte, skaf den faderløse ret, før enkens sag!”
Men hvad er det egentlig Jahve siger her? Er det ofre i det hele taget
han siger nej til? Nej, det er specifikt “jeres brændofre”. Det er Juda
og Jerusalems brændofre, som Jahve ikke vil have, fordi folket har
blod på hænderne, og udfører onde gerninger. Jahve vil altså ikke
modtage folkets offergaver, fordi han ikke vil have noget med folket
at gøre. Han er vred på dem, fordi de har opført sig forkert, og derfor
lukker han øjnene, når de tropper op i templet belæsset med gaver.
Jahve afviser relationen til sine tilbedere, fordi han er utilfreds med
deres opførsel, og derfor nægter han også at modtage deres gaver. Der
49. Jf. Perdue (1976); Ullucci (2011), 31-63.
50. Jf. Ullucci (2011) og Göran Eidevall, Sacrificial Rhetoric in the Prophetic Literature of the Hebrew Bible (Lampeter: The Edwin Mellen Press 2012), som begge
bruger en nuanceret forståelse af offeret som gave til at danne grundlag for en diskussion af de såkaldt kultkritiske tekster.
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er ikke nogen automatik på færde her. Gaven er altid til forhandling.
Når først en gave er givet som en invitation eller udfordring, så har
modtageren krammet på en, og lige nu har Jahve krammet på folket,
og Jahve siger nej!
Men betyder det, at Jahve har sagt nej til offergaver i al evighed?
Det gør det naturligvis ikke. Jahve giver selv opskriften på, hvordan relationen kan repareres: “lær at handle godt!” Hvis bare folket
begynder at opføre sig ordentligt, vil Jahve igen sige ja tak, når de
bringer ham gaver. De kultkritiske tekster i Det Gamle Testamente er
altså ikke udtryk for, at Jahve for tid og evighed har forkastet offeret
som en acceptabel gave. De er udtryk for, at Jahve har set sig gal på
sine tilbedere, og derfor forkaster han dem og således også de gaver,
de ønsker at give ham, indtil videre.

Begyndelsen til enden på det blodige offer
I det foregående har jeg beskrevet ofrene i Det Gamle Testamente,
som om de var virkelige ofre, og ikke bare tekst. Og det kan man også
godt. Det er ualmindelig vigtigt for at kunne forstå et fænomen som
offeret i en gammeltestamentlig kontekst, at man har et kendskab til
ritualteori og til sociale fænomener og praksisser, såsom gavegivning.
Det hjælper en til at forstå, hvordan det blodige offer fungerer i teksten, og hvilken relativ værdi det har i teksten. Men man må aldrig
glemme, at det man har foran sig er en tekst, det er ikke et ritual. Et
rigtigt ritual ser helt anderledes ud, og i det blodige offers tilfælde
involverer det en hel del mere brægen og bløden end Tredje Mosebog
nogensinde har gjort.
Jeg tilhører stadig et mindretal på dette punkt, men jeg mener ikke,
at man kan slutte fra tekst til virkelighed, og jeg tror ikke, at eksempelvis Tredje Mosebog er blevet skrevet som en form for håndbog for
præster.51 Der kan sagtens være en lang række lighedspunkter mellem
det blodige offer som det engang blev praktiseret i jernalderens Palæstina, og det ritual vi får beskrevet i Det Gamle Testamente, men
arkæologien har vist os, at der bestemt også er forskelle.52 Min pointe
er, at vi ikke bare kan gå ud fra, at teksten svarer til ritualet, og det er
ualmindelig vigtigt, for et ritual er adfærd, handlinger, hvorimod en
51. Jeg har været inde på denne diskussion før, se Gudme (2009).
52. Et rigtig godt eksempel på en uoverensstemmelse mellem ritualtekster i Det
Gamle Testamente og arkæologiske lev er udvalget af offerdyr. Se Oded Borowski,
“Animals in the Religion of Syria-Palestine,” A History of the Animal World in the
Ancient Near East, red. Billie Jean Collins (Leiden: Brill 2002), 405-424.
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tekst er en tekst, og det er et metodisk fejltrin ikke at tage den forskel
alvorligt.
I bund og grund hælder jeg til den opfattelse, at produktionen af
litteratur om det blodige offer, markerer begyndelsen til enden på det
blodige offer. For så længe ritualet er tilgængeligt, så er der ikke noget
behov for teksten om ritualet. Teksten bliver først for alvor vigtig
og dyrebar, når templet og ritualerne er uden for rækkevidde.53 Det
Gamle Testamente er i sig selv et eksempel på den udvikling Jahvereligionen undergik i slutningen af det 1. årtusinde f. Kr., nemlig fra
kult- eller tempel-religion til “bog-religion”. Der er ingen tvivl om, at
det var en meget kompleks udvikling, hvor flere forskellige faktorer,
idehistoriske såvel som politiske, har været afgørende, men en del af
den udvikling er, at det blodige offer gik fra at være et centralt ritual
i tempelkulten til at være et gradvist mere og mere abstrakt symbol,
der primært optrådte i tekster. Denne udvikling vil jeg give et enkelt
eksempel på, nemlig hvordan det blodige offer ændrer karakter i den
såkaldt “intertestamentariske” periode, dvs. fra ca. 200 f. Kr. og frem
til midten af det 1. århundrede e. Kr..54 I en mesopotamisk visdomstekst, der hedder Visdommens råd, kan man læse følgende opfordring
til, hvordan man skal omgås de fattige: “Giv mad at spise og øl at
drikke. Giv, hvad der bliver bedt om, sørg for [dem] og ær [dem].
Ved dette finder en mands gud behag. Det behager Šamaš, som vil
gengælde hans tjeneste.55 Gør gode gerninger, gør tjenester alle dine
dage.”56 Denne tekst giver udtryk for, at man kan komme til at stå i
en positiv relation til solguden Šamaš ved at være god ved de fattige.
Hvis man er det, vil Šamaš til gengæld vil gøre en en tjeneste. Denne
passage fra Visdommens råd minder i påfaldende grad om Ordspro-

53. Jeg fremfører et lignende argument om tempelteksterne i 2 Mos 25-40 i artiklen, “Dyed Yarns and Dolphin Skins: Temple Texts as Cultural Memory in the
Hebrew Bible”, Jewish Studies 50, (2014), 1-14.
54. Diskussionen i det følgende er delvist baseret på mit paper, “Whoever is kind
to the poor lends to the Lord, and will be repaid in full” (Prov 19:17): Patterns of
Indirect Reciprocity in the Book of Proverbs and in the Sermon on the Mount,”
som blev præsenteret i Helsinki i januar 2014, og som nu er under udgivelse i et
konferencebind, redigeret af Rikard Roitto og Petri Luomanen.
55. Jeg har valgt at oversætte dumqu i linje 64 med “tjeneste”. Lambert skriver
“favour”. dumqu kan betyde noget godt eller velfærd, men det kan også betyde
belønning eller modtjeneste. Læg mærke til sammenfaldene mellem betydningen a
dumqu og det græske kharis, se Gudme 2013, 141-142 og Robert Parker, “Pleasing
Thighs: Reciprocity in Greek Religion,” Reciprocity in Ancient Greece, red. Christopher Gill, Norman Postlethwaite & Richard Seaford (Oxford: Oxford University
Press 1998), 105-126.
56. Counsels of Wisdom, linje 61-65, W.G. Lambert, Babylonian Wisdom Literature
(Oxford: At The Clarendon Press 1960), 102-103.
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genes Bog 19,17:57 “Den, der forbarmer sig over den svage, giver et
lån til Jahve, og Jahve gengælder ham hans gerning.” Her ser vi et
eksempel på en alternativ vej til at få en positiv relation til guden, det
være sig Jahve eller Šamaš. I forbindelse med almindelig gavegivning
er der tale om direkte reciprocitet eller udveksling: Jeg giver til Jahve,
og Jahve giver til mig. Eksemplet her fra Visdommens råd og fra Ordsprogenes Bog er til gengæld et eksempel på indirekte reciprocitet: Jeg
giver til den fattige, og Jahve giver til mig. Vi har to former for reciprocitet repræsenteret i teksten, direkte og indirekte, og de udelukker
for så vidt ikke hinanden. Begge former for reciprocitet er en legitim
vej til at etablere en positiv relation til guddommen.
Hvis vi hopper nogle hundrede år frem i tiden, sker der noget. I
Tobits Bog, som formodentlig stammer fra det 2. århundrede f.Kr.,
formaner Tobit sin søn, Tobias, og siger: “Alle, der handler retfærdigt,
skal du give almisse af det, du ejer, og du må aldrig vende dit ansigt
bort fra den fattige. Så vil Gud heller ikke vende sit ansigt bort fra
dig. Du skal give, alt efter hvad du ejer, min dreng: Har du meget,
så giv almisse af det; har du kun lidt, så giv svarende til det, du har.
Du må altså ikke være bekymret, min dreng, når du giver almisse; du
samler en god skat til dig selv på nødens dag! For almisse redder fra
døden og hindrer, at man går ind i mørket. Almisse er for alle, der
giver den, en god offergave bragt frem for den Højeste!”
I Tobits Bog bliver det at give almisse til de værdigt trængende
fremhævet som noget, der er lige så godt eller svarer til det blodige
offer.58 Hvor parallellen til offeret i Visdommens råd og i Ordsprogenes Bog var implicit, fordi både offer og almisse er en vej til den
gode relation til gud, så har vi her en eksplicit sammenligning, hvor
konklusionen er, at almisse er det samme som, og lige så gavnligt
som, “en god offergave bragt frem for den Højeste”.59 Her ser vi et
konkret eksempel på begyndelsen til enden på det blodige offer i Det
57. Jeg blev opmærksom på denne passage i Visdommens råd og på lighederne med
Ordsp 19,17, da jeg læste Perdue (1976), 100-101. Perdue nævner ikke selv lighederne mellem de to tekster mht. de fattige, og jeg er heller ikke umiddelbart faldet
over andre, der forbinder de to. Jeg kan dog ikke forestille mig, at det ikke skulle
være tilfældet, at andre har opdaget lighederne.
58. Gary A. Anderson, “Redeem Your Sins by the Giving of Alms: Sin, Debt, and
the ‘Treasury of Merit’ in Early Jewish and Christian Tradition”, Letter & Spirit 3
(2007), 39-69; Gary A. Anderson, “A Treasure in Heaven: The Exegesis of Proverbs
10:2 in the Second Temple Period”, Hebrew Bible and Ancient Israel 1 (2012), 351367.
59. Gary A. Anderson har formodentlig ret i, at Tobits bog til dels promoverer
almisse som et alternativt offer i en diaspora-kontekst, se “You will have a Treasure
in Heaven”, New Approaches to the Study of Biblical Interpretation in Judaism of the
Second Temple Period and in Early Christianity, (red.) Gary A. Anderson, Ruth A.
Clements & David Satran (Leiden: Brill 2013), 107-132 (117).
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Gamle Testamente. Det blodige offer som gave bliver et ideal, et sammenligningspunkt, en abstraktion, der indeholder et enormt fortolkningsmæssigt potentiale, men det blodige offer i sig selv, selve ritualet,
mister gradvist sin betydning. I år 70 e.Kr. bliver templet i Jerusalem
ødelagt, og denne begivenhed har naturligvis været en vigtig del af
forklaringen på offerkultens ophør, men det er værd at notere sig, at
det blodige offers endeligt allerede var i gang. Man var allerede i gang
med at tænke i nye baner og fremhæve nye praksisser, der erstattede
det blodige offer som det mest centrale ritual i forholdet til Jahve. Det
blodige offer forsvandt fra den religiøse praksis, ligesom tempelkulten
forsvandt, og i deres sted kom teksten endegyldigt i centrum, og det
er i den form, det blodige offer i Jahve-religionen er bevaret for os i
dag. Det er derfor, det blodige offer er blevet eksotisk og fremmed, og
at vi forsøger at sætte det på formler, der giver mening for os såsom
gavens teologi.
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Abstract: Behind the well-known “theological” Abraham in Genesis lies
the narrative figure that invites an analysis inspired by sociology and
anthropology. Abraham is pictured as a wealthy slave- and cattle-owner,
competent in negotiation and trade. In matters concerning economy
and kinship Abraham is the moderate mediator between violent extremes. In Mary Douglas’ Grid/Group scheme, Abraham would be
equally remote from priestly-hierarchical and deuteronomistic-enclavist ideals. Underneath the pietistic and ethnocentric themes that the
Biblical textual process has added to the figure of Abraham, one can
still detect a third position, an alternative to temple-ritualism and to
religious zealotry.
Keywords: Abraham – Old Testament theology – trade – ritual – Grid/
Group cultural theory – Roy A. Rappaport – Mary Douglas – Victor
Turner – Claus Westermann –Bernhard Lang.

Artiklen her vil give et alternativ til de Abraham-billeder i Genesis
der normalt er blevet fremhævet i jødisk og kristen tradition. Abraham – troshelten, stamfaderen, offerbringeren – er også velhavende,
formentlig engageret i handel, familiefader, og (med Grundtvigs betegnelse), “hedning” (af en slags). Igennem antropologisk og sociologisk inspirerede analyser (Claude Lévi-Strauss, Victor Turner, Mary
Douglas, Roy A. Rappaport), der supplerer teologisk-eksegetiske
indsigter hos fx Claus Westermann og Bernhard Lang, kan denne
alternative Abraham – som jeg vil hævde er den virkelige, gammeltestamentlige Abraham – ses som et alternativ til de dominerende
religiøse eller teologiske strømninger i GT, hhv. den præstelige og den
deuteronomistiske.

Abraham: teologisk, bibelhistorisk, sociologisk
Den teologiske Abraham kan være en betegnelse på de forestillinger
om den bibelske Abraham, som man i nutidens teologiske kontekst ‒
og formentlig i den samlede teologiske overleveringstradition ‒ typisk
har hæftet sig ved: frem for alt stamfaderen til folket Israel; dertil
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troshelten: Han der “troede Jahve” og fik det regnet til retfærdighed, og pagtspartneren, den der som den første omskar sig selv og
de mandlige medlemmer af sit hus på Guds befaling (Gen 15; 17).
Hertil hører også den lydige sønneofrer Abraham if. Gen 22. Mens
den traditionelt-teologiske Abraham signalerer brud (fra fortid, hedenskab, etniske fællesskaber),1 kan en nutidig, teologisk Abraham,
med begrebet om “abrahamitiske religioner”, indikere mulighed for
gensidig forståelighed og fred.2 Der er også en bibelhistorisk Abraham, formuleret i fortællinger og billeder med kameler, telte, palmer,
bespisning af engle. Her opridses en slags “blød primitivisme”3 i en
underforstået kulturevolutionær model, hvor historien begynder i et
nomadisk-eksotisk miljø og en idyllisk familie (enkelte husspektakler
til trods). Måske skyldes patriarkhistoriens humane tiltrækningskraft
igennem århundreder mere denne idylliske Abraham, med vægt på
enkeltpersoner i en familiekontekst, end den mere dystre og strenge,
teologiske, Abraham.4 Jeg vil her argumentere for eksistensen af en
tredje Abraham ‒ som kan kaldes den sociologiske. Der ligger et lille
paradoks i, at den teologiske Abraham er langt den mest dramatiske,
seriøse og virkningsfulde ‒ men netop derfor også den mest velkendte
og i dén forstand den mest konventionelle…

Abraham, rum og tid
Den teologiske Abrahams træk er dem, som Paulus hæftede sig ved
og argumenterede ud fra, jf. Gal 3 og Rom 4: stamfaderen til ikke
kun jøder, men også og rettere til de kristne, omskærelsen som tegn
på den gamle pagt, troen på Kristus, ikke på loven som adgang til
forløsning. Denne Abraham er velkendt i den eksegetisk-teologiske
1. Et brud der kan fungere som indeks for en totalitær autoritetstro med potentiale
for terrorisme: Troels Nørager, Taking Leave of Abraham (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2008).
2. Kategorien “abrahamitiske religioner” er givetvis primært relevant for “religionsdialog”; en generel kritik af begrebets relevans: Peter Sloterdijk, Im Schatten
des Sinai (Berlin: Suhrkamp 2013), 48 (et “post-antisemitisk fantombegreb”); en
kristen-teologisk protest: Adam Dodds, ”The Abrahamic Faiths? Continuity and
Discontinuity in Christian and Islamic Doctrine”, Evangelical Quarterly 81 (2009),
230-253.
3. Arthur O. Lovejoy & George Boas skelnede i deres kortlægning af græske, mytologiske forestillinger nyttigt imellem “soft primitivism” og “hard primitivism” i
Primitivism and Related Ideas in Antiquity (1936), (Baltimore: The Johns Hopkins
University Press 1997).
4. Jf. Bernhard Lang; The Hebrew God. Portrait of an Ancient Deity (New Haven:
Yale University Press 2002), 183.
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litteratur. Det samme kan ikke siges om den sociologiske Abraham.
I en tidligere artikel5 har jeg hævdet, at Genesis’ Abraham repræsenterer en form for religiøsitet eller mentalitet der står i kontrast til de
dominerende strømninger i gammeltestamentlig religion (eller “teologi”, om man vil), den deuteronomistiske og den præstelige. Denne
Abraham er beslægtet med stemningen i den gammeltestamentlige
visdomslitteratur, navnlig Ordsprogenes Bog, hvor al interesse samler sig om det sociale: forholdet mellem forældre og børn, ægtefæller,
mennesker i overskuelige, lokale sammenhænge.6 Ironisk nok er visdomslitteraturen netop ved at fokusere på de nære, “sub-nationale”,
relationer også tættere på det internationale ‒ visdommen springer så
at sige det nationale og regionale over. Privatpersonen Abraham “har”
nok et sted ‒ et sted at slå sig ned som fx i Mamre ved Hebron ‒ men
ikke et udstrakt territorium der er “hans” og hvor han eller hans guddom bestemmer reglerne; i stedet interagerer Abraham konstant med
ikke-israelitter. Visdomsagtigt er også det uproblematiske fravær af
netop alt, hvad der er centralt i de dominerende, teologiske diskurser: både præstelige regler for helligt og profant, præster og lægfolk,
hvem der må være hvor og røre ved hvad, osv., og deuteronomistiske
tyngdepunkter som folket, nationen, byen, militant monolatri osv. I
den nævnte artikel fremhævede jeg også, at Abraham-fortællingerne
gennemgående præsenterer ham som meget rig, og at Abraham gennemgående konfronteres med aktører med stærke viljer og potentiel
destruktiv magt: jordiske konger, stormandsforsamling, fjerne slægtninge, guddommen Jahve (og hans egen kone). I alle tilfælde er Abraham en smidig, empatisk forhandler som accepterer forhandlingssituationens koder og regler. Også heri ligger en ikke-, og formentlig
anti-, deuteronomiserende tendens.
Den afgrænsning fra andre grupper som er grundtendensen i den
deuteronomistiske tænkning, indebærer en “kompleksitetsreduktion”
hvad angår kommunikativ og social handlen. Hvorfor bruge energi
på at kende andre menneskers adfærdsnormer eller at rekonstruere
hvad andre måtte tænke om eller forvente af én hvis man ikke har
noget med dem at gøre? Omvendt er der én bestemt profession som
i særlig grad aktiverer de abrahamske egenskaber: Det er den handlende, “stor-købmanden” om man vil ‒ den der udveksler varer og
5. Hans J. Lundager Jensen, ”Abraham, høflighedens ridder”, DTT 74 (2011), 3-21.
6. Jf. min artikel “Visdom” i Gads Bibel Leksikon (København: Gad 1998), 881f.
Det giver altså god mening, at visdommens emblematiske repræsentant i GT er
netop kong Salomo, med de vidtstrakte internationale forbindelser (1 Kong 5; 10).
Ved at være klog på dyr og planter (jf. “fra cedertræet på Libanon til oreganoen
[‘isoppen’], der vokser ud fra muren”) var han klog på de ting der var fælles for
israelitter og deres naboer.
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værdier på et marked med mennesker, som ikke tilhører den handlendes egen familie eller etniske gruppe. Dette er hvad Abraham gør,
eller hvad der må være underforstået som kilden til hans store rigdom. Abraham fremstilles ikke som fx mineejer eller røverhøvding.7
Uden tvivl har han (og hans nevø Lot) haft en solid kapital med sig
hjemmefra ved udvandringen til Kana’an; Gen 12,4 tyder mere på
forudgående handelsaktivitet end på passiv overførsel af tidligere generationers akkumulerede værdier i form af arv (“al den rigdom, de
havde samlet, og alle de folk, de havde skaffet sig i Karan”). Men selv
om det forbliver ubestemt, hvorfra rigdommen kommer, får man dog
et hint. Rigdommen er erhvervet i Karan ()חרן, altså i en by hvis akkadiske navn viser hvad den var til for: ḫarrānu = vej, (forretnings-)
rejse, karavane.8 Abrahams urbane baggrund (fremhævet af “P-kildens” tilbagedateringen af slægten til netop den urgamle by Ur; Gen
11,28. 31) udelukker i øvrigt ikke hverken agerbrug eller husdyrhold
som hel eller delvis årsag. Lot slår sig ned i en by ‒ uheldigvis for ham
Sodoma (Gen 13,12f.). Vi får ikke at vide, hvad han lavede dér. Men
man kan nok udelukke en karriere som byskriver, officer eller præst;
realistisk er kun en form for håndværk eller handelsvirksomhed,
begge dele suppleret med bynært agerbrug. Lots rigdom (Gen 13,5f.)
udelukker at han måtte slå sig igennem som daglejer eller lign.9 I Gen
19 præsenteres Lot ikke som proletar eller slave, men som husejer med
materielle muligheder for at leve op til gæstfrihedskonventioner. At
leve som fremmed10 med en solid kapital i ryggen vil nok sige at etablere sig som lokalt residerende handelsmand af fremmed herkomst ‒
en ikke ukendt type i GT (jf. 1 Kong 20,34; Neh 13,16).11

7. I det underlige kap. 14 om Abraham som feltherre opnår han ganske vist et stort
bytte; men det gives tilbage til de oprindelige ejere (v. 16).
8. A Concise Dictionary of Akkadian (Wiesbaden: Harrassowitz 2000), s.v.
9. If. R. de Vaux, Les institutions de l’Ancien Testament (Paris: Cerf 1976), 117, var
flertallet af gerîm sammenlignelige med perioiker i Sparta, fattige fremmede fastboende; men de kunne komme til penge: Lev 25,47; Deut 28,43.
10. Gen 19,9: gûr, LXX: παροικεῖν , if. Bergs ordbog synonym med μετοικεῖν , jf.
metoikerne, tilflytterne i oldtidens Athen; og jf. R. Martin-Achard, in: Theologisches
Handwörterbuch zum Alten Testament (München: Chr. Kaiser Verlag 1971), 410.
11. Der er formentlig generelt en “by-glemsel” og “handels-glemsel” i det gammeltestamentlige fag. Bybaseret handel ignoreres fx i Victor Matthews & Don C.
Benjamin, Social World of Ancient Israel 1250-587 BCE (Peabody, Mass.: Hendrickson 1993) og i Erhard Gerstenbergers ellers sociologisk baserede Theologien im Alten
Testament (Stuttgart: Kohlhammer 2001). Byers funktion som handelsknudepunkter overses i artiklen “Stadt” i Crüsemann et al., Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur
Bibel (Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus 2009); artiklen “Handel” sammesteds
kommer ikke ind på en mulig “handelstandens sociologi” el. lign. Karakteristisk
nok kan Matthews & Benjamin ikke se andet i Lot end en kvægnomade.
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Hvis man kan tage Sodoma som et indbegreb af fænomenet by
(givetvis: når den er værst), vil adskillelsen mellem Abraham og Lot
ang. valget af rum at leve i have en social dimension: Lot vælger at
bo i en by, Abraham vælger at forblive udenfor. Men Abrahams livsrum er ikke en flugt fra alt, hvad
der måtte konnotere bymæssigAbraham: landet
hed. Han slår sig ikke som en
mellem
by og ørken
Elias ned i ørkenagtig ensomhed
(1 Kong 17,5). Tværtimod; efter at have passeret Sikem ‒ der
vel må tænkes som en by (Gen
33,18) ‒ slår Abraham sig foreløbig ned imellem Betel og Aj Lot: by
Ismael: ørken
(12,8). Mamres Ege ligger givet- dekadent
rå, vild
vis i et åbent, pastoralt land, men
i fodvandringsafstand af Sodoma
(18,22); og familiegravstedet skal absolut ligge på de byboende “hittitters” område, i forhold til hvem Abraham (som Lot) er en fremmed
(23,4). Ganske vist dominerer kvæghold som økonomisk livsform i
Abrahamfortællingerne ‒ baggrunden for den mere bibelskhistorisk
prægede “nomade”-forestilling, der modsiges af Abrahams hornkvæg
(15,9; 18,7), der indikerer en mere fastboende livsform.12 Kornprodukter, der som en selvfølgelighed indgår i husholdningen (18,6;
21,14), kan selvfølgelig tænkes erhvervet ved bytte med animalske
produkter. Men omvendt kan Abrahams store hushold af trælle nok
bedre forstås som markarbejdere? Under alle omstændigheder ligger
forestillingen om ejerskab af jord og fast bopæl ikke uden for Abrahams horisont, som det fremgår af kap. 23. Her foregår forhandlingerne om overtagelse af grunden udpræget urbant i byporten (23,10).
I alt dette beskrives Abraham som en figur i seræn afstand mellem
land og by: ikke for tæt på som Lot, der med nød og næppe reddes
ud af sit nyfundne sted, ikke så langt væk som sønnen Ismael, der
kommer til at leve i en ørken som bueskytte (21,21) med en egyptisk
kvinde. Uanset hvad der nærmere ligger i dette ‒ måske jæger (i lighed med den fremtidige Esau)?13 ‒ vil denne profession næppe være
12. Jf. Ernst Axel Knauf, Die Umwelt des Alten Testaments (Stuttgart: Katholisches
Bibelwerk 1994), 60.
13. Kommentarlitteraturen (fx August Dillmann, Die Genesis [Leipzig: S. Hirzel 61892], 287; Hermann Gunkel, Genesis (1910) [Göttingen: Vandenhoeck &
Ruprecht 31969], 231) har set bueskydningen som etnisk-kulturel indikation (ismaelitiske stammer, beduinliv); Gerhard von Rad, Genesis, (Alte Testament Deutsch,
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 101976), 185 så buen som metonym for jagt
og rov, dvs. (!) som et liv som kamelnomade, beduin.
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indbegrebet af social fremkommelighed. Abraham eksemplificerer en
mellemposition imellem den overfyldte by ‒ der efter borgernes natlige adfærd at dømme udmærket lader sig beskrive som en “erototop”
med et dystert misundelsesfluidum (Gen 19,4-9)14 ‒ og den tomme
ørken hvor andre levevæsener ideelt set indskrænker sig til byttedyr
(og måske en forsvarsløs rejsende). Ismaels bue er “første og næsten
eneste gang” der nævnes et våben i Genesis (Westermann 1983, 420).
Dermed er også antydet at Abraham står som en fredens position
imellem to typer af voldelighed.

Abraham: fader, ægtemand, broder, onkel
Det stående spørgsmål om det rette forhold mellem det for fjerne
og det for nære er også til stede i notitsen om Ismaels (eksogame)
ægteskab med en egyptisk kvinde selv om den dominerende kode
her ikke er økonomi, men slægtskab. Men ægteskabsproblematikken
dukker ikke ligefremt uforberedt op. Teksterne spilder jo ingen ord
på at beskrive hovedpersonerne, fx træk ved deres udseende eller deres
klædedragt.15 Magtpåliggende er derimod præcisering af familieforholdene: hvem der er far til hvem, og hvem der er gift med hvem
(11,27-32). Der er tilsyneladende kun én interessant ting at fortælle
om Lot: at han er Abrahams patrilaterale nevø. (De P-agtige tekster
excellerer desuden i angivelser af alder: Tera blev 205 år gammel;
Abraham var 75 år gammel, da han forlod Karan, osv.).
Abrahams hustru, Sara, har en dobbelt funktion. Den første er at
inkarnere en for nær position: Hun er nok hustru, men også søster,
dog ikke hel-, men kun halvsøster (20,12). At dette ligger faretruende
nær en incestuøs relation, bekræftes som bekendt af Gen 20 der – givetvis med rette (i standardkommentarerne) 16 – ses som en moralsk
aflastning af, hvad der kunne se ud som en løgn i fortællingen om
farao og Sara i kap. 12. Men den moralske korrektion sker igennem
den kode, som skabte problemet, og den føjer sig logisk ind i de relationer der i øvrigt tematiseres. Den uundgåelige incestproblematik
(i det mindste logisk set) efter Edens Have og efter Syndfloden er
14. Et grundtræk ved menneskelige fællesskabsdannelser: Peter Sloterdijk, Sphären
III: Schäume (Frankfurt am Main: Suhrkamp 2004), 405-411.
15. Selvfølgeligt gennemgående for GT; men der dukker dog lejlighedsvis små informationsstumper op: udseende: David (1 Sam 16,12); Daniel (Dan 1,4); påklædning: Aron (Ex 28); Elias (2 Kong 1,8).
16. Fx J. Alberto Soggin, Das Buch Genesis (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1997), 295.
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ganske vist delvis underspillet i Genesis. Men motivets opdukken i
patriarkfortællingerne (Lots døtre: 19,31-38; Ruben og Bilha: 35,22;
Juda og Tamar: kap. 38) viser at spørgsmålet ikke lå uden for den
“israelitisk”-kulturelle forestillingshorisont. Dels har incestforbud en
kvasi-universel udbredelse i alle samfundstyper, dels er der eksplicitte
forbud herimod i Lev 18 og 20. Incest har udgjort et modstykke til
den mere eksplicit tematiserede, inverse problemstilling: eksogamiet,
dvs. det problem at de umiddelbart mest nærliggende ægteskabsforbindelser ‒ “kvinderne her i landet” (Gen 27,46) ‒ bedømmes som
utilladeligt fjerne. Dette tema breder sig i fortællingerne om generationerne efter Abraham, selv om teksterne ikke umiddelbart synes at have en konsistent holdning til sagen. Esaus ægteskaber med
“hittitterinder” fordømmes entydigt. Dinas mulige ægteskab med
kana’anæeren Sikem forhindres blodigt af hendes brødre Simeon og
Levi, mens fortællerstemmens holdning her er mindre klar (Gen 36).
Judas ægteskab med en datter af
kana’anæeren Shua har dramatikorrekt afstand:
ske konsekvenser, men fordømendogami
mes ikke i sig selv (Gen 38). Josefs ægteskab med Asenat, datter
af præsten Potifera fra Heliopolis, noteres uden moraliseringer;
ligeså med Josefs egyptiske navn,
Safenat-Panea. At svigerfader og for nært:
for fjernt:
datter i øvrigt har haft egyptiske incest
exogami
guder som patroner ‒ deres navne indeholder hhv. Re og gudinden Neith ‒ udløser ikke fordømmelser.
Forbuddet imod incest tages for givet i Genesis ‒ det fortælleværdige ved Abraham er just at han går til eller lige over grænsen ‒ og
det tvinger fortællingerne ud i de logiske operationer imellem det
for nære og det for fjerne og det besværlige spil imellem en gensidig,
ordentligt handel (Abraham ‒ til opbyggelse) og udveksling af bedrageri og trickery (Jakob ‒ til skadefryd og underholdning), som udgør
substansen i så stor en del af patriarkfortællingerne.
Genesis’ fokusering på slægtskab skyldes formentlig, at dette er en
særligt fremtrædende og nærliggende måde, hvorpå socialitet som
sådan kan tænkes. If. Lévi-Strauss kunne familier ikke være mindsteenheder i menneskelige samfund. Selv om familier i princippet
kan reproducere sig selv materielt (i jæger-samler- og i tidligt-agerbrugs-samfund), kan de det ikke kropsligt uden enten at begå incest
eller indgå aftaler med andre familier om at udveksle medlemmer
(typisk kvinder). Da alle samfund har kendt regler imod incest, må
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mindsteenheden i et samfunds sociale struktur ‒ “atomet” ‒ være en
struktur, der omfatter mindst to familier.17 Ud over de relationer i en
familie man umiddelbart forbinder med den: ægteskab, blodsbeslægtethed og afstamning, må der derfor indgå en udvekslingsrelation, en
“alliance”. Til en familie hører altså en giver udefra ‒ enklest i form af
en hustrus fader eller broder. I en af de enkleste og hyppigste versioner
er den eksemplariske alliancepartner moders broder, dvs. ægtemands
svoger, der indgår i en særlig “avunkulær”18 relation til ægteparrets
børn. Denne struktur er if. Lévi-Strauss “slægtskabsatomet”.19 If. den
implicitte logik forhindres dermed en rent biologisk orden; hver gang
en ny familie skal dannes, træder samfundet til. Genesis der ikke
mindst handler om begyndelser, tematiserer forholdet direkte i og
med Lots døtre i hulen efter ødelæggelsen (Gen 19,29-38). Mere problematisk er Abrahams tilfælde; også her skal der begyndes forfra,
men uden at fortællingerne vil betale den logiske pris med fortællinger om egentlig incest. Til gengæld kan den sociologiske Abrahams
karakter udfolde sig.

Ægteskab, handel
Mens Ismaels ægteskab sker uden Abrahams medvirken, bliver Rebekka Isaks hustru igennem omstændelige forhandlinger mellem
Abrahams stedfortræder og kvindegiveren, Rebekkas broder Laban
(Gen 24). Her fremhæves det ligefrem at ægteskabsudveksling er
udveksling: Abraham giver Laban “kostbare gaver” (v. 53). Og så er
der samtidig tale om en eksklusiv udgave af en handel. Den foregår
ikke imellem i princippet vilkårlige partnere som på et marked for
almindelige varer, men imellem medlemmer af samme slægt, og de
værdier der fremhæves mest ‒ guldringe til næse og arme, sølvsmykker, guldsmykker og klæder (v. 22. 53) ‒ går til Rebekka selv, ikke til
hendes familie. Tilmed sker “handlen’ under udførelse af store retoriske og også gestikulerende (v. 52) udtryk. Tilsvarende i kap. 21, hvor
17. Claude Lévi-Strauss, “The Family”, Man, Culture, and Society, red. Harry L.
Shapiro (New York: Oxford University Press 1965), 261-285 , 277f.. Logikken kræver at familier der modtager, også selv giver; men dette er et akut problem i patriarkfortællingerne: jf. Hans J. Lundager Jensen, Den fortærende ild (Aarhus: Aarhus
Universitetsforlag 2000, 495-497.
18. avunculus: morbror; “onkelagtig’.
19. If. også Robert A. Oden Jr., The Bible Without Theology (Urbana: University of
Illinois Press 2000); men her ses bort fra den økonomiske dimension. – Oden fremhæver det typiske avunkulære forhold imellem Laban og Jakob; noget lignende,
men i delvis invers udgave, kan ses imellem Abraham og Lot.
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Abraham sikrer sig rettigheden til en brønd. Det kunne her blot dreje
sig om en handel eller en slags leje-aftale, hvor Abraham køber sig
brugsretten til brønden ved at betale “nogle får og køer” samt syv lam
(v. 27-30). Men handlen er vævet ind i et allerede etableret forhold, og
de syv lam er en ydelse efter aftalens indgåelse, der ligger i et uklart
grænsefelt mellem bytte og gave. Det “rene ægteskab” og den “rene
handel”, tilhørende separate “værdisfærer”,20 ville her tydeligvis være
anakronismer i forhold til en israelitisk, dvs. “traditionel”, endnu-ikke-uddifferentieret samfundsorden, hvor økonomi og socialitet ikke
kan tænkes eller praktiseres uafhængigt af hinanden.
Tilsvarende indtryk får man af fortællingen om købet af gravstedet i Gen 23. Byttet af værdier ‒ grundstykket imod 400 sekel ‒ er
indlejret i udveksling af høfligheder, som viser at, bekymring om eller omsorg for social status og gensidig anerkendelse formentlig er
vigtigere for de involverede end handlen selv. Abraham vises som en
kompetent behersker af handlens spilleregler, dvs. af regler han ikke
selv har etableret.21 Abrahams husstand udgør i princippet et miniunivers, en “immunsfære”,22 hvis ideal er at forblive uforstyrret i sin
aflukkethed; det gennemgående ønske er at være på passende afstand
af andre tilsvarende sfærer, jf. adskillelsen mellem Abraham og Lot
i kap. 13 og Abimeleks og hærføreren Pikols afrejse fra Be’ersheba i
kap 21. Men Abraham kan ikke undgå at komme i berøring med en
større og mere magtfuld, ikke-israelitisk omverden, der har værdier,
som kun kan erhverves ved et bytte. Og her er det nødvendigt at acceptere ikke-israelitiske normer, dvs. at kunne neutralisere sin egensfæres styring af sine handlinger.23 “Israelitiskhed” i Abrahamfortæl20. For at tale med Max Weber. Et attraktivt alternativ, hhv. supplement, ville være
med Peter Sloterdijk (2004), 74-76 et passim, at tale om “ekspliciteringer”: sondringen imellem ægteskab og handel bliver klar når de er blevet separeret i den sociale
praksis (som forholdet mellem sex og forplantning i nutiden).
21. Heri en indlysende forbindelse imellem ritual og handel: Roy A. Rappaport,
Religion in the Making of Humanity (Cambridge: Cambridge University Press) 1999,
24, definerede ritual som “the performance of more or less invariant sequences of
formal acts and utterances not entirely encoded by the performers”. – I øvrigt er der
endnu tættere relationer: Durkheims forskel mellem den agiterede, effervescente
“hellige’ forsamling og isolationen af individer i profane dagligdagsrutiner. Se Émile Durkheim, Formes élémentaires de la vie religieuse (1912) (Paris: PUF 1994), 307
lader sig nemt overføre til forholdet mellem markedsplads og arbejdsrum.
22. Sloterdijk (2004), 192-207. I lighed med biologiske organismer som fx menneskekroppe kan også menneskelige super-strukturer (samfund, kulturer) med fordel
betragtes som selvopretholdende og selvproducerende systemer med reaktions- og
forsvarsmekanismer i forhold til stressfaktorer fra deres omgivelser.
23. Hvilket var selve definitionen af det humane hos Durkheim (1994), 295f.: evnen til at lade sig bestemme af en kollektiv vilje (“hvert øjeblik må vi underkaste os
regler for adfærd og tænkning som vi hverken har skabt eller villet og som under-
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lingerne har altså sine grænser. I virkeligheden adskiller Abraham sig
ganske lidt fra sine omgivelser. Ud over hvad der eksplicit fremhæves
i fortællingerne er der tillige et usagt fællesskab mellem Abraham
og andre, ikke-proto-israelitiske mennesker: I alle tilfælde tales der
samme sprog; ingen steder hører vi om behov for en tolk. Men sprog
i Genesis’ verden omfatter ikke kun ord, men også gestik, ting (væddere, næseringe) og retorik. Sådanne “indeksikale” tegn24 formulerer
betydning på en langt mindre præcis måde end fx talte ord; til gengæld kan de have større kommunikativ effekt: Abraham anerkender
hittitternes status tydeligere ved at kaste sig ned end ved at formulere
det med mange ord. I begge tilfælde ville der være tale om fraser.
Men mens det talte sprog er let, er kroppen tung; “vægtige ord” er
ikke kun en talemåde. Abraham er den indeksikale kommunikations
mester.

Handel, initiation, politik
Ægteskabsudveksling og handel er altså i Genesis ikke isolerede felter,
men to positioner i en kontinuert sfære, defineret af bytte af værdier. Adgang til denne sfære forudsætter to besiddelser: dels værdier
(jf. Abrahams fremhævede rigdom), som man er villig til at afgive,
dels kommunikativ kompetence. I denne sfære mødes partnere, hver
med sine potentielt afgivelige værdier og hver med sit bestemte begær: Abraham begærer en brønd, et gravsted, en svigerdatter, og han
afgiver gerne kvæg, penge, guldsmykker. Partnerne udveksler værdier
og, sikkert lige så vigtigt, anerkendelses-meddelelser, og de forlader
hinanden igen. Familiesfæren lukker sig atter sammen om sig selv.
Handlen som proces kunne sikkert generelt ‒ og kan oplagt i Genesis ‒ analyseres som en slags initiationsritual med overgangsritualets
klassiske tre faser: separation, liminalitet, aggregation: at forlade sin
familiesfære, at engagere sig i en i princippet risikofyldt “anden verden” uden for sin familie-sfære, og at vende tilbage til den trygge
sfære igen, nu i en mere eller mindre forandret tilstand. If. Victor
tiden står i modsætning til vore mest fundamentale tilbøjeligheder og instinkter”).
I Abrahamfortællingerne er det åg Abraham må underkaste sig, ikke Jahves vilje,
men en ubestemt og ubenævnt, social-kulturel “ethos’ (jf. Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures [New York: Basic Books 1973], 89f.), der forbinder protoisraeliter med andre.
24. Jf. Rappaport (1999), 54-58. Indeksikale tegn har betydning ikke ved en social
overenskomst (som “symboler”, dvs. arbitrært-konventionelle tegn så som de fleste
ord), men ved en naturlig kontinuitet mellem tegn og betydning.
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Turner er den liminale fase som
handel
bekendt typisk markeret dels
med initiandens eller symboliserede opløsning (“ikke længere
levende”, “endnu ikke født”),
dels med konfrontationen med
det ukendt-monstrøse (vræng“symbolsk død”
billeder og bizariteter).25 Og selv
“monstre”,
om oplevelsen af mødet med det
forhandling, bytte;
ind- og udgang
mandlige borgerskab i Hebron
eller slægten i Karan just ikke går
ægteskab
så langt som til Abrahams (hhv. politik
hans udsendings) symbolske
kropslige opløsning, vil det ikke være for vidtgående at se trangen
til at kaste sig til jorden (Gen 23,7 12.; 24,52)26 som en, indrømmet
stærkt afsvækket, form for symbolsk død, eller byttepartneren som et,
igen indrømmet stærkt afsvækket, “monster”, som ikke er én selv og
som dog mærkeligt ligner på mange måder.
I initiationsritualet er det ikke kun vigtigt at komme ind ‒ ellers
ingen ændring af status ‒ men også at komme ud igen ‒ ellers ingen
relevans af den ændrede status.27 Og selv om handelspartnerne ikke
som ritualets monstre truer med at fortære initianden / den handlende israelit, så antydes dog i Genesis den principielle risiko for at
blive slugt op. Abrahams træl har travlt med at komme hjem igen
efter velgennemført udveksling (24,54-59). Og ét motiv blandt flere
for Abraham til at afvise hittitterens høflige karakteristik af ham som
en “Guds stormand iblandt os” (23,6) og altså insistere på sin egenkarakteristik som “fremmed og tilflytter” (v. 4) kunne godt tænkes at
være at undgå at forholdet bliver for hjerteligt ‒ nevøen Lots eksempel
viser jo både, at dette er en problemstilling, der er direkte tematiseret
i Abrahamfortællingerne, og hvor galt det kan gå for den, der kommer for tæt på.
Abrahamfortællingernes Abraham er således den gennemførte mediator, en formidler og forhandler hvormed mødet med de andre og
med det andet tematiseres og eksemplificeres – som vi har set udfol25. Victor Turner, The Forest of Symbols (Ithaca: Cornell University Press 1967),
96. 103f.
26. Proskynese var en indøvet gestus i GTs nærorientalske kontekst, jf. kong Jehus
proskynese for den assyriske konge på den berømte “sorte obelisk”, og de vestesemitiske småfyrster i midten af 1300-tallet f.Kr., der if. deres breve (Amarna-brevene)
rullede sig rundt i støvet syv gange for den egyptiske hersker.
27. Bortset fra de initiationsritualer hvor initianderne etablerer sig i en form for
permanent liminalitet, et varigt “communitas”: Victor Turner, The Ritual Process.
Structure and Anti-Structure (Ithaca: Cornell University Press 1969), 131-165.
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det i de økonomiske og slægtskabsmæssige koder. Overalt kommer
Abraham ud af disse møder på fredelig vis; han bevarer sin individualitet og sin afstand til de andre, uden at skulle bruge magt, uden at
fornærme, uden affekt. En tredje kode i Abrahamfortællingerne, der
føjer sig til den økonomiske og den slægtskabsmæssige, er den politiske. Den skal ikke tages op til en nøjere analyse her; men den hænger
sammen med ægteskab og handel, som det fremgår af at Abraham
igennem den politiske hersker farao bliver rig af at have udgivet Sara
for sin søster (Gen 12; 20) og af den allerede kommenterede “handel’
med brønd for kvæg med den lokale store mand i kap. 21. Her, mere
end i de andre felter, er truslen om mødets “monstrøsitet” indlysende.
Mens Abrahams træl trods alt kun risikerer at blive opholdt unødigt
i Nakors by en halv snes dage (men Jakob sad fast i 14 år), frygter
Abraham at blive dræbt i Egypten og i Gerar (Gen 12,13; 20,11). Og
Abimelek havde militær backup da han sluttede brønd-aftalen med
Abraham.

Abraham og “Grid/Group cultural theory’
Så langt har vi set på Abrahamfiguren som brik i økonomiske og
slægtskabsmæssige relationer. Formålet har som sagt været en udvidelse af argumentationen
i min tidligere artikel om
gitter
Abraham som repræsenstærkt
tant for en særlig slags
religiøsitet eller en særlig
stil inden for “gammelisolater
hieraki
testamentlig
religion’.
gruppe
Denne
artikel
mundede
stærk
svag
ud i en antydet kontrast
individumellem figuren Abraham
enklave
alister
og en anden prominent
figur i GT, præste-skrivesvagt
ren Ezra. Denne kontrast
skal udbygges teoretisk i
det følgende igennem en
model for organiseringer af forholdet mellem samfund og individ,
der skyldes den britiske “symbolske” antropolog og afrikanist Mary
Douglas der i øvrigt selv har forsket i GT. Modellen, der er velkendt
i sociologiske sammenhænge, kaldes “grid / group cultural theory”.
Den er blevet opstillet i flere versioner med delvis skiftende definitio-
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ner. Her holder jeg mig til den version, Douglas har beskrevet i sammenhæng med hendes analyse af forskellige syn i Numeri på hvad
den sociale størrelse “Israel” bør være.28
Douglas antager, at man kan skelne mellem grundlæggende fire
måder, hvorpå samfund kan organisere sig, bestemt af to sæt af modsætninger: dels forholdet imellem individ og kollektiv, dels forholdet
individerne imellem (forholdet mellem en høj og en lav grad af forudbestemte roller). Den første modsætning betegnes med “group”,
altså mulighed for stærk eller svag gruppe: styrke vil her sige graden af den magt en gruppe kan have over dets individer. Den anden modsætning betegnes med det engelske “grid”, dvs. “gitter”29 der
tilsvarende kan være stærkt eller svagt. Individer kan være fastholdt
i stærke gitre, både hvor gruppe-aspektet også er stærkt (som fx i religiøse hierarkier) og hvor det i øvrigt er svagt (fx, som et ekstremt
tilfælde, i forholdet imellem eneboere). De to positioner med stærkt
gruppeaspekt benævner Douglas hhv. hierarki og enklave; de adskiller sig ved hhv. et stærkt og et svagt gitter. For de konstellationers
vedkommende hvor gruppeaspektet er svagt, taler Douglas om hhv.
samfund af isolater (svag gruppe og stærkt gitter) og samfund af individualister (svag gruppe og svagt gitter).
Alle grupper besidder både udvendige og indvendige afgrænsninger, altså både grænser imellem gruppen selv og dens omverden og
afgrænsninger imellem gruppens medlemmer. Forskellen imellem
hierarki og enklave består i vægtningen imellem disse to afgrænsningstyper. Et eksempel på hierarki (stærk gruppe og stærkt gitter) er
det præstelige univers, hvor mennesker, fødevarer og ting klassificeres
efter kvaliteter som hellig vs. profan, ren v. uren, afskyelig vs. normal
‒ kvaliteter som i princippet er givne for altid. Disse afgrænsninger
er vigtigere end forholdet til omverdenen, som det ses af det relativt
afslappede forhold til fremmede og deres mulige rolle i kulten. Det
mest oplagte gammeltestamentlige eks. på en enklave (stærk gruppe
og svagt gitter) findes i Ezras og Nehemias’ bøger, som vi her kan tage
som eksempel på en stærkt markeret udgave af den deuteronomistiske
tankegang. Her dominerer grænsen imellem gruppe og omverden,
som det ses direkte i betydningen af bymuren omkring Jerusalem
(hovedtema i Neh) og vagtposterne ved porten (Neh 13,19-22), og
metaforisk i opløsningen af ægteskaber med ikke-israelitter (Ezra 10;
Neh 13,23-29).
28. Mary Douglas, In the Wilderness, (Sheffield: JSOT. Supplement Series 1993),
42-82.
29. Som jeg her foreslår at gengive det engelske ord ved, jf. fx krystallinsk gitter;
alternativer kunne være “gitterværk”, “net”; “struktur” er et fór brugt ord.
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I et hierarki med dets stærke gitter er forholdet imellem individer
i høj grad fastlagt: Bestemte kategorier af mennesker har en forudbestemt identitet med tilsvarende handlemuligheder. I en enklave er
alle på samme niveau. Det giver forskellige “atmosfærer” og fremmer
eller bremser forskellige psykologiske personligheder. I et hierarki vil
der være en grad af “kølighed” i forholdet imellem individerne. Man
vurderes ikke efter ens personlige kvaliteter, men efter ens plads i
organisationen; megen energi vil bruges på at vogte over at individer
bliver på deres plads i samfundsordenen og ikke overskrider deres
kompetencer. I et hierarki er spørgsmålet om ledelse relativt klart:
Her er det på forhånd fastlagt, hvem der har myndighed og kompetence til hvad. Brud på regler vil i et hierarki typisk sanktioneres ved
at blive flyttet nedad i hierarkiet, evt. helt ned i bunden. I en enklave
vil forholdet imellem gruppens medlemmer opleves som “varmere”,
nært og omsorgsfuldt. Til gengæld vil grænsen imellem gruppen og
dens omverden vogtes med stor opmærksomhed. Det er afgørende
vigtigt om en person er medlem af gruppen eller ej. Da den indre
organisation er relativ løs, kan der dårligt sanktioneres ved at flytte en
person ned i et ideelt set ikke-eksisterende hierarki; den yderste sanktion af normbrug vil derfor være at udstøde personer fra gruppen.
Ledelse er et akut problem i en enklave: da der ikke er et gitter der
på forhånd fastlægger, hvem der har legitim magt, vil ledere være
afhængig af at kunne etablere konsensus og at værge sig imod rivalers
angreb på deres magt. Mens hierarkier ledes af personer med traditionel legitimitet, ledes enklaver typisk af personer med karismatisk
legitimitet (for at bruge en velkendt sondring fra Max Weber). Af
gode grunde har man foreslået at betragte Nehemias som en leder
af samme type som de græske bystaters tyranner.30 Mens hierarkiets
leder har sin position i kraft af en etableret orden som lederen selv
ikke har bragt i stand, skyldes enklavens leders position alene dennes
personlige egenskaber. Mens hierarkilederen adskiller sig fra alle andre (i kraft af den orden der har defineret den plads lederen optager),
er der i enklaven ingen orden, som tilsiger, at netop lederen skal være
leder. Mens hierarkilederen er synlig for alle, vil det være nærliggende
for enklavelederen at underspille sin rolle som leder. Med rette betragter Mary Douglas Aron og Moses som gode eksempler på hhv.
en hierarkisk og en enklavistisk leder. Mens Aron udstyres med en
prægtig og kostbar dragt (Ex 28), fremhæves Moses’ sagtmodighed
som overgår alle andres (Num 12,3);31 tilsvarende, noget mere ver30. Joseph Blenkinsopp, Judaism: The First Phase (Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans 2009), 113.
31. Douglas (1993), 58.
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bost, er Nehemias’ forsikringer om sin asketiske levevis og ukorrupte
embedsførelse (Neh 5,14-18).
I forhold til den moderate temperatur i hierarkiet vil enklaven – et
begreb som ligger tæt op ad begrebet “sekt”32 – være varm; til gengæld vil forholdet til omverdenen være på frysepunktet (normbrydere
“fryses ude’). Men enklaven er også varm hvad ledelsens sæde angår,
fordi det hele tiden skal beskyttes imod alternativer. Mens hierarkiets mere lunkne atmosfære derfor lægger op til lederes arrogance
og urokkelighed, lægger enklavens varme op til ledernes passion og
engagement. Ezra og Nehemias er gode eksempler. Begge udviser stor
passion i tilfælde af kriser. Da Ezra hører om ægteskaber imellem
israelitiske mænd og kvinder fra andre folk, flænger han sine klæder og sin kappe, river hår og skæg af og sidder stiv af rædsel (Ezra
9,3), og han kaster sig grædende ned foran templet, omgivet af en
skare ligeledes højt grædende ligesindede (10,1).33 Tilsvarende bliver
Nehemias forbitret over hvad der betragtes som misbrug af lokaler i
tempelkomplekset (Neh 13,8), og da han bliver klar over at mange
børn i Jerusalem ikke taler judæisk, slår han voksne mænd og river
dem i håret (13,25).

Patriarken Abraham
Uden tvivl er præsten Ezra en anti-Aron, mens guvernøren Nehemias
repeterer Moses, hvis koleriske tilbøjeligheder (Ex 32,19) kun overgås af Jahves (32,9). Aron forholder sig til Moses som serænitet til
passion, hvilket (kun overfladisk paradoksalt) igen svarer som ydre
højhed til ydre ydmyghed. Men hvilken type er nu Abraham? Abrahams “samfund” er i første række hans husstand, dvs. ham selv, hans
hustru og medhustru, hans afkom, hans trælle. Man kunne umiddelbart tro at hans type ville være hierarkilederen, eftersom en sådan
“patriarkalsk”gruppe vel må antages at ledes af en “patriark” med
hals-og håndsret over sin gruppes medlemmer. Men Abraham har
intet af hierarkilederens visuelle statusmarkeringer og rituelle værdighed, hverken udadtil, i sin omgang med mennesker fra andre grupper,
eller, måske mere overraskende, indadtil, i forhold til sin egen hus32. Blenkinsopp (2009), 189-193.
33. En hel monografi om Ezra-skikkelsen (Thomas Willi, Esra. Der Lehrer Israels
[Leipzig: Evangelisches Verlagsanstalt 2012], 252) konkluderer at Ezra fremstilles
som en søgende sjæl der udgraver Toraens potentialer (intet her om tyrannisk hysteri). De såkaldt “tankeløse fremmedægteskaber’ betragtes her som en objektiv
risiko for alt ægte israelitisk (s. 146).
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stand.34 Faktisk virker Abraham mest som en eksemplarisk høvding
eller “big man” i et ikke-statsligt samfund, som typisk “hersker”ved
at skabe situationsbestemt konsensus efter en vægtning af de relative
magtforhold imellem de stridende positioner internt i den gruppe
han leder.35 I forholdet til Sara og Hagar (Gen 16; jf. Gen 21) synes
Abraham at “gå efter bogen”, dvs. at give efter for førstehustruen der
i kraft af en social konvention, ikke i kraft af hans suveræne beslutning, har den højeste status. At der ikke er tale om et unikt personlighedstræk ved Abraham, men om en socialkarakter, i hvert fald if.
Genesis’ forestillingsverden, viser fortællingerne om efterkommerne
Isak og Jakob. Isak er magtesløs over sin hustru Rebekka og sine to
rivaliserende sønner (Gen 27). Jakob har tilsvarende meget lidt reel
myndighed i forhold til sine sønner. Han kan ikke forhindre at sønnerne Simeon og Levis forpurrer hans datter Dinas ægteskab (Gen
34), og i Joseffortællingen er han mere re- end pro-aktiv. Muligvis er
patriarkfortællingerne i Genesis en god kilde til indsigt i patriarkatets
egentlige væsen?
I sagens natur kan patriarkfortællingerne ikke godt være eksempel
på at gruppen dominerer individet; dels er der god plads til individuelle initiativer inden for Abrahams husstand, dels er denne ingen
oplagt repræsentant for en kollektiv størrelse “Israel” (som kunne
organiseres i enten hierarkisk eller enklavistisk retning). Givetvis er
Abraham metonymisk, som “stamfader” (i en vis forstand), forbundet med Israel. Men hans landbrugsbaserede levevis – der nok holder
en fornuftig afstand til bylivet, men som ikke skyer kontakt med
fastboende og etnisk fremmede – er lige atypisk i forhold til det præstelige univers’ stiliserede orden omkring helligstedet og til den kollektive selvindelukkelse i landet eller i byen. Den religiøse stemning
i Abraham-fortællingerne kan karakteriseres som en “købmands-religion” fordi kombinationen af materiel rigdom og forhandlingskompetence i forhold til etnisk fremmede virker som en ethos typisk for
netop denne sociale funktion. I et sådant segment af en befolkning vil
hverken en hierarkisk eller en enklavistisk grundindstilling være nærliggende. Handlende, der udveksler med mennesker fra andre kulturer, vil prioritere kendskab til andre kulturers aktuelle tilstand højere
end kendskab til ens egen kulturs tidligere tilstande. I dén forstand er
Abraham også et velegnet eksempel på en merkantil ethos – for ved at
34. Når Peter Sloterdijk (2004, 444) mener at den bibelske Jahve udviser tydelige
træk af en “larmoyanten, misstraurischen, leicht aufbrausende und dekompensierende Patriarchen”, kan det altså ikke være “patriarkerne” i Genesis, han har tænkt
på.
35. Kirsten Hastrup & Jan Ovesen, Etnografisk grundbog (København: Gyldendal
1985), 178. 185.
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være “den første” har han ingen fortid (der ville være værd at erindre
og holde i live). Formentlig kan man antage at interessen for ens egen
fortid vil være typisk for præster, mens interessen for andres nutid vil
være typisk for (stor-)købmænd.36 Hvilken type viden vil da typisk
være relevant for enklaven? Formentlig dens egen nutid, såsom informationer om enklavens medlemmers ret til medlemskab af enklaven,
den aktuelle tilstand mht. loyalitet over for enklavens principper og
sociale regler – alt sammen den type informationer og den type bekymringer der netop dominerer Ezras og Nehemias’ bøger. Skriftlige
arkiver af den slags, der er bevaret i disse bøger, vil være nyttig for en
del af den relevante videns vedkommende; for andre dele vil naturlige
informationskilder være angiveri (Ezra 9,1-2) og politiagtig overvågning (Neh 13,19).
I forhold til Gitter/Gruppe-skemaet vil rigmanden Abraham ligge
til venstre på den horisontale akse individ-gruppe og altså ikke repræsentere hverken en hierarkisk eller en enklavistisk organisationsform. På den vertikale akse med sondringen imellem stærk eller svag
markering af afstandene imellem individer indtager han nærmest en
midterstilling. Det underliggende ideal forekommer at være isolationistisk; Abraham vil helst gerne være i fred, og han flytter hellere væk
end bliver hos andre. Hans egen fortælling begynder jo med hans
egen form for en exodus. På den anden side kan og må han opsøge
andre, når det drejer sig om en vigtig handel, og han er endog en mester i forhandlingens kunst. I disse situationer agerer Abraham som
individualist.
Denne moderat individualistisk-isola
tio
nist
iske indstilling, der
passer godt til en grundlæggende pacifistisk-togitter
lerant stemning, burde
stærkt
egentlig ikke kunne undgå
at stå som et alternativ til
hieraki:
såvel den præstelige køligtisolater
Aron
formelle ordenstænkning
gruppe
som den deuteronomistærk
Abraham
svag
stisk-zelotiske aktivisme.
enklave:
individu- Moses, Ezra
Forskellene imellem den
alister
Nehemia
generelle stemning i Abraham-fortællingerne og de
svagt
dominerende teologiske
strømninger er indlysen36. Som det historiske forhold imellem latin og engelsk i hhv. embeds- og handelsgymnasiet.
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de. Selvfølgelig kommer Abraham kronologisk før Sinaj og dermed
i formel forstand før etableringen af de præstelige og deuteronomistiske ordener. Men dette kan ikke være forklaring nok. For disse
ordener forudsætter en mangel: en præstelig mangel på en stabiliseret kult som garanti for rigdom og sikkerhed, en deuteronomistisk
mangel på klare handlingsnormer som garanti for gruppeidentitet og
territorial suverænitet. Abraham har ingen af delene ‒ og mangler
dem heller ikke: Han er sin egen kultleder, og han er rigeligt velsignet og beskyttet. Claus Westermann ville heri se spor af en “animistisk” “patriarktid”.37 Men former fra tidligere faser findes også hvor
senere faser kommer til ‒ i dette tilfælde “de fastboendes storkult”,
som Westermann udtrykte det.38 Det er også mere realistisk at se
kultens fravær i Abrahamfortællingerne som indikation på enten en
periode i midten af det 1. årt. f.Kr. (i sen-babylonisk-tidlig-persisk
tid), hvor israelitter var uden fungerende tempelkult39 eller en religiøs
indstilling der kunne forekomme relevant for både generelt tempelskeptiske mennesker i og uden for Palæstina og for diaspora-baserede
Jahvedyrkere i almindelighed.
Yderligere en forklaring på, at man har nedtonet Abraham-fortællingernes afstand til de mere velkendte teologiske tyngdepunkter
i GT, er sikkert at der er en deuteronomiserende tendens til stede i
Abrahamfortællingerne selv. Koblingen sker i og med temaet “dobbeltforjættelsen” (løftet om et stort afkom og et land til at bo i: 12,2
etc.), der gør Abraham til “Israels’ stamfader og ham dermed til både
årsag til og billede på den kollektivt-etnisk-nationale-religiøse størrelse Israel (“lige som Israel var allerede Abraham …”). Westermann
påpegede, jeg tror med rette, i en overleveringskritisk analyse at der
ud over, eller rettere “nede under”, dobbeltforjættelsen i Abrahamfortællingerne også var en tredje forjættelse, nemlig forjættelsen af en
søn. Denne forjættelse var integreret i fortællingerne på en måde, som
ikke er tilfældet med dobbeltforjættelsen (barnløshed, Ismaels fødsel,
Jahves besøg i Mamre etc.); dobbeltforjættelsen burde derfor anses for
en sekundær fortolkning, et stykke officiel ideologi, der ved at blive
tilføjet har bøjet disse ikke-nationale fortællinger over i et nationaltetnisk univers.40 Under den etnisk-nationale Abraham kan man if.
37. Claus Westermann, Genesis 12-36 (Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag
1981), 124. ‒ I dag vil man bedre kunne tale om “tribal” religion: Hans J. Lundager
Jensen, “Robert Bellah, religion og menneskelig evolution”, RVT 60 (2013), 11-31
(19-21).
38. Westermann (1981), 24 ‒ altså arkaisk religion.
39. Lang (2002), 182f.
40. Westermann (1981), 139-144, med diskussion af tidligere forskning. Jf. Lang
(2002), 185: Genesis fokuserer på en genkendelig omsorg for velsignelse og frugtbarhed (udtryk for “[t]he peasant and pastoralist view of good life” ‒ ikke nogen
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Westermann endnu skimte en familie-Abraham. Jeg vil præcisere:
ikke kun en pater familias, men en svag patriark, en handelsmand,
en rigmand, en slaveejer.

Abraham: stamfader til hvem?
Uden her at gå ind på en nøjere analyse kan det formentlig antages
at den dimension i Abraham-skikkelsen der oftest anføres i NT, er
den genealogiske ‒ Abraham som “stamfader”, dvs. som emblem på
jødisk identitet (fx ApG 3,13; 2 Kor 11,22; Joh 8,31-59). Over for
en tilsyneladende udbredt etnisk-essentialistisk forståelse i datidens
jødedom sættes gerne en mental-kognitiv forståelse, som hos Paulus:
Abraham er også “fader til alle de uomskårne, som tror” og “fader til
os alle” (Rom 4,11.16); “det er dem, som har troen, der er Abrahams
sønner” (Gal 3,7); jf. Matt 3,9:41 “Gud kan opvække børn af Abraham af stenene dér”. Argumenterne i NT for at forstå Abraham som
stamfader i en anden forstand end den mest “genetiske” har givetvis
krævet en produktiv læsningsfantasi. Men den nytestamentlige problematik ‒ hvem repræsenterer Abraham egentlig? ‒ er faktisk i høj
grad til stede i Genesis, som det er fremgået.
Der er en tekst i Genesis, som aktiverer netop spørgsmålet om den
“genealogiske” kontinuitet: Gen 17 om pagten og omskærelsen. Dette er den “præsteskriftlige” version af den “pagt” Jahve slutter med
Abraham, og som er foregrebet i Gen 15. I Gen 17 er pagt forbundet
med omskærelse: “Dette er min pagt med dig og alle dine efterkommere, som I skal holde: I skal lade jeres forhud omskære …” (v. 11).
Intet her modsætter sig den forståelse af Abraham som oprindelse
og ophav som “jøderne” i NT siges at have; så langt er også Gen 17
en udgave af en bøjning af en mere oprindelig Abraham-figur i en
etnisk-national retning. Men kapitlet i sin nuværende litterære skikkelse komplicerer spørgsmålet. Uden tvivl er teksten det forventelige
resultat af en litterær til- og omskrivningshistorie. Under alle omstændigheder er der to problemer: Hvem er egentlig Abrahams efterkommere? og: Hvordan er forholdet egentlig imellem efterkommere
penge- og handelsøkonomi her!) og afviser aristokratiske interesser i suverænitet og
krig. Der er derfor en “enormous tension” imellem Genesis på den ene side ‒ den
senest tilkomne del ‒ og resten af Hexateuken. Men i den eksisterende tekst er
Genesis’ egensindighed if. Lang neutraliseret ved at blive skrevet ind i en ramme
domineret af de aristokratiske interesser.
41. Mogens Müller, Kommentar til Matthæusevangeliet (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 2000), 115.
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og omskærelse? For det første lover Gud at Abraham skal blive “fader
til en mængde folkeslag” (v. 5); disse må omfatte efterkommere af
Ismael og uden tvivl også efter Ketura, Abrahams anden hustru (Gen
25,1-6). Kapitlet er klar over modsigelsen, for det understreges at det
er Isak med hvem Gud vil oprette sin pagt (v. 19. 21), mens Ismael
(“kun”) skal velsignes i overmål (v. 20). Formentlig gør man ret i
her at fastholde en forlegenhed i teksten: Den har forsøgt at løse et
problem, men er ikke sluppet særlig godt fra opgaven. For det andet
forbindes pagten som sagt med omskærelsen. Abraham omskærer sig
selv og sin søn Ismael ‒ på trods af at pagten ikke gælder denne søn.
I hvilken forstand skal omskærelsen da tages som et “pagtstegn” som
det ofte kaldes i kommentarlitteraturen? Et endnu større problem består imidlertid i at det ikke kun er Abraham og Ismael der omskæres,
men “alle dem, der var født i hans hus, og alle dem, han havde købt”
(v. 23, jf. v. 12f. 27). Abrahams slaver er i sagens natur ikke engang
sønner af huset. If. Claus Westermann42 er omskærelseskravet blevet “udvidet’ til husstanden, fordi denne if. “præsteskriftet”43 er en
kultisk enhed, og at der heri ligger “en vis åbenhed” ‒ formentlig
i forhold til en strammere nationalt-etnisk tankegang. Det er som
sagt korrekt at den præsteskriftlige holdning til etnisk identitet er ret
afslappet. Omskårne slaver deltager i påskemåltidet (Ex 12,44), og
fremmede kan deltage i kulten ved Åbenbaringsteltet (Lev 17,8). Men
det kan kun forklare paradoksets fremkomst ‒ det opløser det ikke.
Der er altså hele tre mulige svar i Gen 17 på hvem “Abrahams efterkommere” er: (1) Isak og hans efterkommere (det er formentlig
denne forståelse som NT polemiserer imod); (2) Isak og Abrahams
andre efterkommere: Ismael og Keturasønnerne og efterkommerne
efter Esau, Abrahams sønnesøn; (3) Isak, Ismael etc. og i øvrigt alle
mænd der er omskåret, uanset etnicitet. Skal uklarheden her forstås
som et underforstået alternativ til en smal, enklavistisk-deuteronomistisk position? Uanset hvad er den “bemærkelsesværdigt ireniske
tone” som kan fornemmes,44 rigtignok til stede her; men den behøver
ikke at skyldes en “præstelig” inspiration alene, for den er i samme
grad i harmoni med den ligefremme visdomstradition og i øvrigt med
Abraham-figuren i det hele taget.

42. Westermann (1981), 321.
43. Der menes: de narrative dele af Penteteuken der i eksegetisk tradition er benævnt “Præsteskriftet’, ikke at forveksle med de præstelige kultbestemmelser i Ex.,
Lev. og Num.
44. Blenkinsopp (2009), 42.
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“Abraham var en hedensk mand”
For Grundtvig var Abraham som bekendt en hedensk mand.45 Her
så den danske teolog alene på indholdet i Abrahams “tro”. Ingen tvivl
om at han var Jahve-, ikke Marduk- eller Amon-dyrker, hvad der
måske for andre end Grundtvig kunne være en formildende omstændighed. Men hedenskabet har mange skikkelser. I artiklen her har
jeg set på Abrahams stil: ikke på hvad han tror på, men på hans ethos, dvs. hvordan han tilrettelægger sit liv, hvordan han agerer med
andre mennesker, inden for og uden for sin husstand ‒ med andre
ord: den sociologiske Abraham. Denne tilgang kan dårligt anses for
relativt mindre relevant i forhold til Genesis’ tekster, for det samme
gør de: De er meget lidt informative om Abrahams trosforestillinger,
men stærkt informative om hans handlinger og dermed, indirekte,
om hans personlighed. Abraham er ikke kun den første troshelt, som
den teologiske tradition vil gøre ham til, og som han allerede er blevet
gjort til i Genesis’ tekst. Som troshelt har han været et oplagt idol
for pietistisk inspiration til alle tider. Men hvis tros-heroisme i sig
selv er vigtig, hvorfor blev det så ikke Ezra eller Nehemias, der blev
idoler? Også de kunne, med lidt god vilje, siges at repræsentere en
slags begyndelse. Men hysteriet og skrigeriet står imod. Abraham,
armslængdeprincippets helt, er derimod en identifikationsfigur til
alle tider ‒ også og ikke mindst for mennesker der ganske vist er
generelt velhavende,46 men som lever i en så tæt og så hastig verden,
dvs. så “varm”, at cool er godt. Når nutidens troshelte skriger ind i
TV-kameraerne, er det godt at tænke på hvordan det egl. forholder sig
med “stamfaderen” til de “abrahamitiske” religioner.

45. Grundtvig, “Menneske først og Christen saa”.
46. Hvilket gælder det helt store flertal i den vestlige verden; selv de der føler sig fattige, lever i en comfort zone, der ville være utænkelig ikke kun for Abrahams trælle,
men for Abraham selv.
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Sjælesørgerisk erfaringsnærhed i tre
udvalgte gammeltestamentlige salmer
– et studium i brudfladen mellem bibelsk eksegese og
praktisk teologi1
Cand.theol., MPhil et MA.
Thomas Gudbergsen
Abstract: The study operates in the field between biblical exegesis and
practical theology. The author seeks to unfold the tremendous resources
for pastoral care to be found in the Psalms of the Old Testament. This
is done through a detailed reading of the Hebrew manuscripts of three
Psalms: Pss 13, 32 and 88. Four hermeneutical methods (identification,
acceptance, contrast and expansion) are employed to show the value of
the Psalms in pastoral care in two specific areas: terminal illness and
prisons. As an approach to the Psalter in general the author develops
a theory based on the ideas of Jewish philosopher Martin Buber. He
makes the Psalm correspond to Buber’s You through which the human
I may meet God, and in reverse, the medium through which God may
express comfort and relief and illuminate the human I.
Keywords: Pastoral care (terminal illness and prison) – Old Testament
biblical exegesis (Ps 13 – Ps 32 – Ps 88) – Martin Buber – hermeneutical models

Indledning
Bibelen rummer mængder af brugbart stof, men meget af det ligger
gemt hen som en forladt kulturarv; og det er en skam! For det bibelske materiale emmer af livsvisdom og erfaringsnær teologi, som kan
kaste meget af sig, hvis det bliver trukket frem i lyset og brugt på den
rigtige måde.2 Jeg skal derfor i den foreliggende artikel argumentere
1. Artiklen er et redigeret uddrag af en afhandling på masteruddannelsen inden for
sjælesorg og teologi udbudt på det Teologiske Fakultet i København. Afhandlingen
bærer titlen Bibelbrug og bibelsyn i sjælesorgen – med særligt henblik på identifikation
ud fra de gammeltestamentlige salmer. Afhandlingen blev indleveret december 2014
og forsvaret januar 2015.
2. Jeg er mig naturligvis bevidst, at bibelske tekster bruges i andre henseender i forvejen, fx indgår bibeltekster i diverse gudstjenester og kirkelige handlinger. Og det
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for, at de gammeltestamentlige salmer med stor fordel kan tages frem
og anvendes i sjælesørgerisk øjemed.
Når de gammeltestamentlige salmer er særligt interessante i en sjælesørgerisk sammenhæng, så er det, fordi mennesket i særlig grad i
Salmernes Bog taler til Gud ud fra erfaringer i livet og ud fra erfaringer med Gud.3 Man kan sige, at salmerne har en “evne til at reflektere
menneskets emotionelle erfaring”, som teologen Donald Capps også
udtrykker det.4 Modsat for eksempel lovteksterne (meget af stoffet i
Mosebøgerne), hvor Gud taler til mennesker, eller Paulus-teksterne,
der forsøger at beskrive og systematisere troen og trosudsagn.
Med afsæt i klagesalmerne er religionspædagogen Ingo Baldermann også inde på, at salmerne og deres indhold er opstået som
“Gebrauchstexte”.5 Altså i den henseende at teksterne i udgangspunktet ikke er skrevet for at vejlede andre eller for at trøste andre. De er
skrevet i her-og-nu-situationer for at trøste forfatteren selv, men er
altså ikke desto mindre også anvendelige i dag som trøst og medvandringsmateriale for den nutidige læser. Således kan pastoralteolog Christian Möller eksempelvis også sige: “Trost in den Psalmen
besteht hingegen darin, dem Menschen Worte auf die Zunge und
Bilder für die Seele zu geben.”6
Artiklens særegenhed består således i at bidrage til en dybere og
mere omfattende forståelse af salmeteksterne i sammenhæng med
den sjælesørgeriske praksis. Det sker i høj grad ved at vise, hvordan
eksegesen med dens filologiske akribi og opmærksomhed på tekstens
sproglige univers kan bringes i frugtbar samtale med sjælesorgens
praktiske side og erfaringsnærhed. Undersøgelsens drivkraft er med
andre ord både at lade den hebraiske salme tale dens eget sprog, men
netop også med ønsket om at forbinde dette med en pastoralteologisk
vinkel inspireret af forfatterens egne erfaringer som præst. Dermed
dannes der bro mellem to discipliner: Den bibelske eksegese og den
praktiske teologi. Et felt der bør kalde på generel øget opmærksomhed, eftersom begge lejre kan høste stor gavn deraf.7 Den praktiske
er for øvrigt ad den vej, at de fleste kristne møder de bibelske tekster (se fx således
også Paul Ballard, “The Use of Scripture”, The Wiley Blackwell Companion to Practical Theology, red. Bonnie J. Miller-McLemore (Oxford: Wiley Blackwell 2014), 170.
3. Se endvidere Gordon Wenham, The Psalter Reclaimed – Praying and Praising
with the Psalms (Illinois: Crossway 2013), 25-26.
4. Donald Capps, Forandringens mulighed – Essays om sjælesorg og praktisk teologi,
red. og oversat af Troels Nørager (København: Forlaget Anis 1990), 38.
5. Ingo Baldermann, Ich werde nicht sterben, sondern leben – Die Psalmen als Gebrauchstexte (Neukirchen-Vluyn: Neukirchner Verlag 1990), 37.
6. Christian Möller, Kirche, die bei Trost ist – Plädoyer für eine seelsorgliche Kirche
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2005), 60.
7. Til det se fx også Ballard 2014, 164.
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sjælesorg for ikke at komme til at mangle teologisk og åndelig ballast.
Den bibelske eksegese for ikke at glemme, hvad der er dens primære
formål: At bidrage til en dybere og bredere forståelse af de bibelske
tekster anvendt i praksis.
Jeg vælger i arbejdet at gå ud fra tre gammeltestamentlige salmer,
hvis indhold jeg vil applicere på de sjælesørgeriske områder: Sygdom
og fængsel. I afsnittet om sygdom tager jeg udgangspunkt i Sl 88, og
i afsnittet om fængsel i Sl 13 og 32.8
Som overordnet indgangsvinkel til at tale om bibelbrug med henblik på de gammeltestamentlige salmer i det hele taget, vil jeg indlade
mig med Martin Bubers grundlæggende ide om, at det menneskelige
Jeg står i et relationelt forhold til et Du uden for dets eget selv. Hvordan det mere præcist skal forstås i forhold til artiklens anliggende,
skal jeg uddybe længere fremme. Ligesom jeg også der skal præsentere læseren for fire hermeneutiske modeller, der specifikt beskriver
tilgangen og læsningen af den enkelte salme.

Kort historisk udblik
Mange hellige Fædre har lovprist og elsket Salmernes Bog frem for alle
andre Bøger i Skriften (Martin Luther 1528).9

Salmernes Bog som sjælesørgerisk ressource er langt fra nyt. Allerede
Jesus, da han hænger på korset, råber: “Min Gud, min Gud, hvorfor
har du forladt mig?” (Matt 27,46) – en direkte henvisning til Sl 22,2;
og lige før Jesus udånder, siger han jf. Luk 23,46: “Fader, i dine hænder overgiver jeg min ånd” – en genkaldelse af Sl 31,6. Også apostlen Paulus opfordrer til, at man synger salmerne i menighederne og
opbygger hinanden på den måde (1 Kor 14,26; Ef 5,19 og Kol 3,16).
Salmernes Bog er i øvrigt det mest citerede gammeltestamentlige
skrift i Det Nye Testamente, hvilket også illustrerer på bedste vis, at
salmernes indhold har udgjort en uvurderlig sjælesørgerisk reference
også i den tidlige kristne kirke (Wenham 2013, 15).
8. I alle tilfælde er gengivelserne af teksterne baseret på min egen oversættelse af
den hebraiske grundtekst i Biblia Hebraica Stuttgartensia. Hvor der ikke er tale om
direkte oversættelse af hebraiske tekster, men hvor der fx er tale om henvisninger til
andre skriftsteder, følger jeg versinddelingen i den autoriserede danske oversættelse
af de bibelske skrifter Bibelen fra 1992.
9. Fra Martin Luthers anden fortale til Salmernes Bog således gengivet i Torben
Christensen, Niels Nøjgaard, E. Thestrup Pedersen & Regin Prenter, Bibelfortolkninger og prædikener, Luthers skrifter i udvalg 3 (Aarhus: Forlaget Aros 1980b), 34.
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Op igennem kirkehistorien er salmerne naturligvis også blevet benyttet, og som citatet, der indleder dette afsnit, klart indikerer, så
skattede vor egen kirkes hovedreformator også værket højt. Luther
kan sågar sige, at “Bibelens hele Sum” er sammenfattet i denne “lille
Bog” (Christensen m.fl. 1980b, 35). En sådan udtalelse skal ses i lyset
af, at Luther primært tolkede salmerne kristologisk, og deraf så han
altså en sammenfatning af hele evangeliet i denne “lille Bog”.10
Bladrer man i Den Danske Salmebog fra 2003, støder man på flere
gendigtninger af de gammeltestamentlige salmer. Omtrent 40 salmer
i salmebogen finder forlæg i Salmernes Bog i Det Gamle Testamente.
Det er interessant, om end måske ikke så overraskende, at erfare, at
Grundtvig lægger sig i spidsen med hele 15 gendigtninger af gammeltestamentlige salmer. To meget kendte salmer af Grundtvig fra
salmebogen er: “Himlene, Herre, fortælle din ære” (DDS 392); en
gendigtning af Sl 19 og “Lovsynger Herren, min mund og mit indre!”
(DDS 3); en gendigtning af Sl 103. Nævnes skal det også, at Luther
tager udgangspunkt i de gammeltestamentelige salmer i sin salmedigtning. Tre salmer af Luther, hvor han tager afsæt i Salmernes Bog,
er med i salmebogen: DDS 394/(Sl 12), 336/(Sl 46) og 496/(Sl 130).
Brorson er også repræsenteret med tre salmer: DDS: 34/(Sl 37), 714/
(Sl 90) og 389/(Sl 119); og endelig en relativ ny salme. Det er Jørgen
Michaelsens bidrag fra 1995: “Vort liv blev reddet” (DDS 339); en
udlægning af Sl 124.

En model for bibelbrugen
Når man skal manøvrere med de gammeltestamentlige salmer i det
sjælesørgeriske landskab, så er det som nævnt fordelagtigt at arbejde
ud fra en bagvedliggende model. Til det er den østrigskfødte jødiske
filosof Martin Bubers tanker i bogen Ich und Du velegnede.11 I bogen
har Buber noget, han kalder “Grundwort”, og der er to forskellige
grundord. Det ene er ordrelationen “Ich-Es” (Jeg-det), og det andet
er ordrelationen “Ich-Du” (Jeg-Du). Den første ordrelation beskriver
forholdet til ting og til naturen. Den sidste ordrelation er den vigtigste, for den omhandler forholdet til andre mennesker og det åndelige.
Buber siger om forholdet mellem Jeg’et og Du‘et: “Es gibt kein Ich an
10. Se også John Steinar Jacobsens artikel, “Sjelesorg i Salmenes Bok – noen momenter”, Koinonia 2 (2000), 24-37 (29-30), hvor forfatteren også refererer til Luthers brug af de gammeltestamentlige salmer som sjælesørgerisk ressource i Luthers
liv.
11. Martin Buber, Ich und Du (Berlin: Im Schocken Verlag 1936).

DTT_Indhold_2015_4.indb 344

03-12-2015 23:18:12

Sjælesørgerisk erfaringsnærhed i tre udvalgte gammeltestamentlige salmer

345

sich, sondern nur das Ich des Grundworts Ich-Du” (Buber 1936, 10).
På den måde får han sin grundlæggende pointe frem, at Jeg’et kun
udfoldes fuldt ud i en gensidig relation til et andet Du.

Buber, Gud og salmerne
Martin Buber forholder sig også til Gud, og det gør han efter samme
model, som han forholder sig til det andet Du. Det guddommelige
Du er dog større end det medmenneskelige Du og er endvidere betegnet som evig tilstedeværelse. Men han forbinder alligevel de to
Du’er og siger, at ethvert medmenneskeligt Du er “ein Durchblick”
til det evige Du (89). Deraf er det også således hos Buber, at det evige
Du træder ind i verden igennem Jeg’ets relation til det menneskelige
Du. At møde Gud er med andre ord, “nichts ausschalten, nichts dahinterlassen, [aber] “…“ die Welt mit im Du begreifen, der Welt ihr
Recht und ihre Wahrheit geben, nichts neben Gott, aber auch alles in
ihm fassen, das ist vollkommne Beziehung” (93).12 Sammenfattende
betyder det, at når man møder sin næste (Du’et) med alt omkring sig
værende, sådan som det findes i verden, så optræder man deraf helt
og fuldt i relation til Gud. Anderledes udtrykt er tankegangen, at hvis
man møder og accepterer livet, som det er givet i og med mødet med
ens næste, så møder man også den levende Gud: “Wer wahrhaft zur
Welt ausgeht, gebt zu Gott aus” (111).
Hvordan kobler vi så denne Jeg-Du-forståelse sammen med brugen
af de gammeltestamentlige salmer i sjælesorgen? Det gør vi ved at
udvide Bubers grundlæggende tanker om Du’et i Jeg-Du-forholdet
til at også at omfatte salmisternes digte på den måde, at salmen svarer til Bubers menneskelige Du. Når Jeg’et møder Du’et (salmen), og
identificerer sig med de religiøse udtryk i digtet, kan det møde Gud.
Vendt rundt kan det åndelige Du (Gud) også meddele sig tilbage igen
via salmen og tale til Jeg’et. På den måde gøres Bubers relationsteori
anvendelig i forhold til en generel læsning af salmerne. Sat på formel:
Mennesket kan igennem de gammeltestamentlige salmer finde udtryk for at tale til og med Gud (Menneske – salmer – Gud); men det
bør også forstås den anden vej: Gud kan gennem de menneskelige
udtryk i salmerne finde åben vej til menneskets indre (Gud – salmer
– menneske).

12. De firkantede parenteser er min tilføjelse.
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Forskellige hermeneutiske modeller
Jeg skal i præsentationen af fire hermeneutisk modeller læne mig
op ad den norske teolog og sjælesørger Tor Johan Grevbo, som i sin
artikel, “Forkynnelse og bibelbruk i sjelesorgen” fra 2007 skitserer
fire hermeneutiske tilgange. Grevbo fremstiller overvejende de fire
tilgange som alternativer til hinanden. Jeg gør det samme i præsentationen her og refererer mestendels også til tilgangene i artiklen ud fra
samme forståelse. I den praktiske sjælesorg vil dette dog ofte fremstå
for enkelt i forhold til, at der mange gange er tale om, at modellerne
også supplerer hinanden.
– Integration: Integrationsmodellen vil vise, at bibelske tekster og billeder kan hjælpe til at leve som et sammenhængende menneske trods
modstridende indre følelser.13 Paulus taler for eksempel om, at han er
trængt, men ikke indelukket, at han er fuld af tvivl, men ikke fortvivlet (2 Kor 4,8-12). Sl 88, som vi skal se på senere, lancerer også håb
om, at end ikke døden kan rive mennesket ud af Guds hånd. Det vil
sige, at teksten kan hjælpe den døende til at integrere den ellers uacceptable sygdom som en del af livet i den sidste tid.
– Ekspansion: Ekspansionsmodellen ønsker at pege på, at bibelske
tekster kan give hjælp til at udvide troen og åndelige perspektiver
(Grevbo 2013, 8). Eksempelvis bruger Paulus flere forskellige billeder
på, hvad frelse er, og hver metafor kaster noget af sig og åbner derved
flere døre ind til den samme Gud.14
– Kontrast: Kontrasttilgangen er et forsøg på at skabe en hermeneutisk nøgle, der kan åbne konfidentens øjne for, at Gud kan vende en
dårlig situation til et nyt og godt udgangspunkt. Sl 32,5 siger for
eksempel: “Jeg fremlagde min synd for dig … og du løftede min
syndeskyld af skuldrene.” Det kan altså handle om skyld, men det
kan også blot dreje sig om, at konfidenten i efterrationaliseringens lys
kan se, at det dårlige nu er blevet godt (jf. 1 Mos 50,20 og Es 38,17).
– Identifikation: Identifikationsmodellen er grundmodellen. Nærmere forklaret i sammenhæng med de gammeltestamentlige salmer
13. Tor Johan Grevbo, “Bruk av bibel i sjelesorgen” (powerpoint-slides fra 29.
august 2013) (København: Masterutdannelsen innenfor sjelesorg, det Teologiske
Fakultet), 8. “Sidetal” 8 refererer til ottende slide i Grevbos powerpoint-præsentation.
14. Tor Johan Grevbo, “Forkynnelse og bibelbruk i sjelesorgen”, HPT 1 (2007),
30-44 (39).
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skal det forstås sådan, at når den syge ved læsning af en salme integrerer sin sygdom som en del af tilværelsen, så er det logisk set, fordi
vedkommende også kan identificere sig med de udtryk og følelser, der
beskrives i salmeteksterne. Det samme kan siges i henhold til både
kontrastmodellen og ekspansionsmodellen.
Vi skal nu gå over til at arbejde konkret med tre udvalgte salmer fra
Det Gamle Testamente og applicere disses indhold på to specifikke
sjælesørgeriske kerneområder: Sjælesorg over for terminalt syge og
sjælesorg over for den fængslede.

Sygdom
Når man er syg, ønsker man at blive rask, og er man livstruende
syg, ønsker man det endnu mere. Men hvad gør man, når det ikke
er sandsynligt, at ens sygdom kan kureres? Her er vi i Vesten særdeles udfordret af det faktum, at vi er så ureflekteret hengivne til den
tankegang, at livet leves kontinuerligt fra A til B – uden væsentlige
hindringer.15 Ser vi på ikke-vestlige kulturer i dag, for eksempel den
jødiske, så er måden at forstå tingene på anderledes. Ifølge jødisk livsfilosofi er livet forstået som større end lidelsen, og sygdom og lidelse
bliver derfor betragtet som en integreret del af tilværelsen.16 Derfor
er det heller ikke selve livsgrundlaget, der trues, når Herren gennem
profeten Esajas siger, at Gud også er den, der skaber mørke og ulykke
i livet (Es 45,7). Livsgrundlaget er ikke materiel og legemlig fremgang, men derimod det at være i Herrens hånd. Lidelsen er ikke af
den grund noget mål i sig selv i gammeltestamentlig tænkning og
skal for så vidt bekæmpes. Men det er samtidig noget mennesket må
forsone sig med, da det er en uundgåelig del af livet.
Når mennesket mødes af uoprettelig modgang på den ene eller den
anden måde, så er det bedste sjælesørgeriske råd, at man må forholde
sig til det, som det er. Selvfølgelig har man lov at ønske, at blive rask;
og man skal selvsagt opsøge professionel hjælp for om muligt at blive
kureret for sin sygdom eller lidelse. Men hvis man ikke kan blive
det, så må den enkelte med tiden acceptere sygdommen og sige: “Mit
liv er ikke forkert og spildt nu, men det er anderledes, og jeg skal
forholde mig til mig selv og mit liv på en ny måde.” Denne værdiom15. Lone Vesterdal, Nedenom og hjem – Perspektiver på tab og tro (København: Unitas Forlag 2014), 121.
16. Matthew B. Schwartz & Kalman J. Kaplan, Biblical Stories for Psychotherapy
and Counseling – A Sourcebook (Binghamton: Haworth Pastoral Press 2004), 5.
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vending er svær, men er en helbredelse i sig selv. Det er at leve i lyset
inde i mørket, som Klara Myhre også argumenterer for det netop med
afsæt i Salmernes Bog.17

Sl 88 – med døden for øje

Salmernes Bog indeholder 150 salmer i alt, og cirka en tredjedel af
dem er såkaldte klagesalmer. Disse er skrevet af mennesker, der står
med lidelsen og trætheden som udgangspunkt for næste skridt, og det
er derfor af stor sjælesørgerisk betydning, at de findes, for mennesker
kan også i dag identificere sig med dem. De fleste af klagesalmerne
ender dog med en lovprisning til Gud. Men for den uhelbredeligt
syge og for den, der af andre grunde har opgivet alt håb og livsmod,
kan det være svært at identificere sig med, at det hele slutter med en
lovprisning. Ud af de omkring 50 klagesalmer findes fire salmer, som
ikke slutter oppe, men ender stemningsmæssigt nede. Det er Sl 39,
88, 120 og til dels Sl 143. Jeg skal i det følgende med udblik til det
terminalt syge menneskes situation analysere udvalgte vers af Sl 88.
Her er identifikationsmulighed for den, for hvem alt håb er ude, og
alt er mørkt.
v. 5 Jeg regner mig selv blandt dem, der stiger ned i graven; jeg er blevet som en mand uden kraft. v. 6 Blandt de døde er jeg fri, ligesom de
slagne er det, de der ligger i graven; jeg er blandt dem, du ikke længere
husker. De er afskåret fra din hånd. v. 7 Du har sat mig i den dybeste
grav i det mørkeste dyb.

... og den slutter i samme tone ...
v. 19 Den elskede og vennen har du været årsag til ikke er hos mig; de
som kender mig er i mørket.

Det er interessant at se så meget magt over sproget, der ligger i oversættelsen. Den autoriserede danske udgave af Bibelen, siger: “Blandt
de døde er jeg spærret ind” (v. 6). Det er noget andet end at være fri
blandt de døde, som min oversættelse lægger op til. Men ordet der er
brugt er חָ פְ ִׁשי, og det kan vanskeligt betyde andet end “fri” jævnfør
betydningen frihed fra slaveri eller lignende.18 Af det tekstkritiske apparat kan man også se, at der er søgt tekstmæssige forbedringer med
verbet bestående af de samme konsonanter חפׁש. Udsagnsordet bety17. Klara Myhre, “Leve i lyset med sitt mørke – Sjelesørgeriske motiv fra Det gamle
testamentes klagesalmer”, TfS 2-3 (1994), 149-160 (159).
18. Francis Brown, Samuel R. Driver & Charles Briggs, The Brown-Driver-Briggs
Hebrew and English Lexicon (Massachusetts: Hendrickson Publishers 1906), 344.
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der “at søge”, og er i det tekstkritiske apparat gengivet i den hebraiske
form pu’al, hvilket får en forstærket passiv/refleksiv betydning frem,
så der kommer til at stå: “Blandt de døde er jeg blevet ledt efter og
fundet”. Det er igen noget andet end at være fri. Den engelske standardoversættelse af de bibelske skrifter (ESV) er tæt på originalteksten, når den siger: “like one set loose among the dead”. Og hvorfor
ikke bibeholde denne betydning, for den kommer ofte tæt på virkelighedens verden. Når et mennesker lider af smerter og er terminalt
sygt, så vil ganske mange føle, at de i deres nuværende situation allerede er på vej ned i graven og betragte døden som en frisættelse, fordi
døden vil forløse for smerter og give hvile.

Identifikation og integration

Salmen er derved en medvandrings-salme til mennesket uden håb.
Den kan også siges at være et spejl af et andet menneskes tros- eller
livsbekendelse til Gud. Her er der en, der som jeg heller ikke kan
forstå verdens, og for den sags skyld, Guds underlige måde at agere
på. Identifikationen gør dermed, at den lidende ikke er helt alene.
Donald Capps taler sågar om, at det hymniske sprog gør, at teksterne
er åbenbarende, fordi det giver rum for følelser, der rækker ud over
dagligdagsoplevelsen (Capps 1990, 27).19 Det baner vejen for at sige,
at hvis den syge kan identificere sig med salmistens udtryk, så nærmer
vi os også Grevbos integrationsmodel, ved det at den andens ord skaber en grad af accept i den lidende. Det gør, at vedkommende bedre
kan integrere sig med det svære og lettere leve med det. Og måske
netop i det optimist-produktive samfund er Sl 88 et fund. Mennesker
siger tit til hinanden: ‘Det skal nok gå, du bliver rask igen..’. Men
det er langt fra, at det altid går sådan, og straks salmen slog over i
det positive, ville identifikationsmuligheden ophøre for den terminalt
syge, for salmen ville derved bevæge sig væk fra patientens virkelighed. Gud erfares ikke som god i situationen, langt snarere kan Gud
ligefrem føles som en fjende (Baldermann 1990, 102). Derfor er Sl 88
i høj grad relevant for den meget syge.

I dialog med Gud

Teologen og gammeltestamentleren Walter Brueggemann har en interessant vinkel på tingene, når han taler om, at når den lidende læser
eller beder en salme, så føles det som om “this psalm is affected by
our experience” (Brueggemann 2007, 10). Brueggemann bruger det
19. Således bemærker Grevbo det samme (Grevbo 2007, 42), ligesom det også hos
Walter Brueggemann er en hovedtese flere steder, at sproget i sig selv er frigørende;
se fx kap. 3, “Language appropriate to place” i hans Praying the Psalms – Engaging
Scripture and the Life of the Spirit (Eugene: Wipf & Stock Publishers 2007), 29-41.
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til at sige, at teksterne vidner om en åben og dialogisk Gud, der lader
sig påvirke af menneskers klage til ham (Brueggemann 2007, xvixvii).20 Sproget i salmerne udtrykker altså ikke en bekendelse i gængs
forstand. Det går også an at vende det om og sige, at sproget er dialogisk: ‘Hør her, Gud, det gør ondt – så hjælp mig dog!’. Men den slags
udtryk har “kristelig snillisme” i vid udstrækning set bort fra, fordi
det ikke passer ind i det dannede kirkeliv (Myhre 1994, 151). Men
det er en skam, for klagen er forløsende i sig selv og første skridt mod
en eventuel forandring. Den danske teolog Jakob Wolf er akkurat
inde på samme tankegang, når han taler om, at vendingen fra klage
til forløsning alene kan ske derved, at man klager, for i klagen ligger
allerede et udtryk for tillid derved, at der klages til nogen.21
Som eksempel på klage/anklage til Gud, kan man læse følgende
i gæstebogen fra Rigshospitalets kirke: “Du kan ikke være bekendt,
hvis du tager ham fra mig “…”. Han er min og du har bare at sørge
for at han bliver hos mig i mange år endnu”.22 Det er et tilfælde, hvor
en forælder er ved at miste sit barn. Man kan igen spørge, om det er
kristeligt passende at tale sådan til Gud? Det mener jeg, det bør være,
for det er nu engang sådan barnets far har brug for at udtrykke sig
i situationen. Gud møder ikke en påtaget lovprisning eller bøn her.
Gud møder virkeligheden. Det er dermed samtidig en bekendelse til
Gud. Det “er uttrykk for den tapreste tro”, som Øyvind Eide udtrykker det (Eide 1988, 30).
Derved drager vi også paralleller til Walter Brueggemanns overordnede forståelse af forholdet mellem Gud og mennesker: “human
persons are grounded in Another who initiates personhood and who
stays bound to persons in loyal ways for their well-being”.23 Brueggemanns tanke er, at når mennesket er forankret i en pagt med Gud,
så hører mennesket uløseligt hjemme der, og så er det følgelig også
naturligt, at mennesket klager, når det gør ondt. Jakob Wolf siger det
samme: “I afmagten og vreden anerkender vi, at vi er børn i forhold
til Gud. Vi er ikke lige så kloge som Gud; men derfor har vi også ret
til at skrige op over for Gud, som børn, der er i nød, skriger op over
20. Således også Hanne Løland, “Mitt liv er kommet nær dødsriket – Klage i Det
gamle testamentet og i dag”, HPT 1 (2008), 36-47 (38).
21. Jakob Wolf, Jobs Tårer – Om Gud og det onde (København: Forlaget Anis 2009),
41. Se også Løland 2008, 36-37 og Øyvind Eide, “Fra klagesang til lovsang – Tanker om sjelesorg i møte med Bibelens salmer”, TfS 3 (1988), 29-36 (31).
22. Christian Busch, “Store ord, små ord og trængte ord i sjælesorgen” (powerpointslides fra 11. juni 2014) (Hillerød: Helsingør stiftskonvent, Grundtvigs Højskole),
13. “Sidetal” 13 refererer til trettende slide i Buschs powerpoint-præsentation.
23. Walter Brueggemann, The Psalms and the Life of Faith, red. Patrick D. Miller
(Minneapolis: Fortress Press 1995), 151.
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for deres forældre” (Wolf 2009, 82).24 Vi kan føje til og sige, at den
gammeltestamentlige salme er kommunikationsmidlet i pagten derved, at den lidende må tiltale Gud gennem salmen, og må forvente,
at Gud vender tilbage igen ad samme vej for eksempel ved at afstedkomme en følelse af, at den bedendes klage/anklage er blevet hørt.

I dine hænder, Herre Gud

I de vers som har været omdrejningspunktet for arbejdet med Sl 88
indtil nu (v. 5-7.19), udtrykkes der som vist ikke meget håb, men Gud
er dog ikke helt fraværende. Digteren underforstår hele tiden, at Gud
er til stede i lidelsen: “Du har sat mig i den dybeste grav i det mørkeste dyb” (v. 7). Midt i meningsløsheden tales der direkte til Gud som
værende til stede bag det hele. Salmen starter også med at sige: “Jahve,
min frelses Gud, om dagen skriger jeg [til dig] om natten er jeg foran
dig”.25 Det er udtryk for en meget direkte Jeg-Du-konstellation. Salmisten er på den ene side helt modløs og dybt nedtrykt, men på den
anden side er alt ikke tabt, for den lidende råber stadig til Gud og er
derved i en relation til ham.
Det får Gud til at opleves barsk og ondskabsfuld, for han helbreder ikke, skønt han kunne, og han tillader endda smerterne. Gud
fremstår derfor usympatisk, når han tillader lidelsen. Men han er der
dog, og den lidende er ikke i frit fald. Uden Gud var lidelsen trods
alt mere meningsløs. På den måde bliver byrden ikke bedst beskrevet
som en fjende, men som en uløselig gåde,26 som livet – og Gud ikke
giver noget svar på. Gud dannede mig af støvet, og nu gør han mig
til støv igen (jf. 1 Mos 3,19; Job 10,8-9); men så er jeg dog i og med
det – trods alt – stadig en proces i hans hånd. Man kan med andre
ord teoretisk beskrive det således: Det at råbe og bede til Gud, når alt
det, der normalt definerer mig, er borte, bliver en søgen efter en ny
identitet, sådan som teologen Christoph Hinz også udtrykker det.27
I salmens begyndelse er der også den fine skelnen mellem at være
den aktive, den der råber, og den passive, den der hviler: “Jahve, min
frelses Gud, om dagen skriger jeg, om natten er jeg foran dig” (v.
2). Denne oversættelse afviger også fra den autoriserede oversættelse:
“Dag og nat råber jeg til dig.” Men den hebraiske tekst lægger op til
24. Jakob Wolf gør i bogen Jobs Tårer i det hele taget op med samtlige teodicéargumenter. I stedet argumenterer han for, at mennesket netop må gå til Gud med
vreden og afmagten. Det er den eneste måde at opretholde et ægte forhold til Gud
på, når livet gør ondt.
25. De firkantede parenteser er min tilføjelse.
26. Leif Andersen, Gud, hvorfor sover du? – Tro og protest i lidelsen (Fredericia:
Lohses Forlag 1987), 13.
27. Christoph Hinz, Glimt af håb – Gammeltestamentlige salmer – en trøst i sygdom,
oversat af Inge & Helge K. Nielsen (København: Unitas Forlag 1995), 13.
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den passive position foran Guds ansigt om natten.28 Når jeg er vågen,
så tøver jeg ikke med at brokke mig og klage, men når du under mig
lidt hvile, Gud, så er jeg blot foran dig ()נֶגְ ֶ ּֽדָך. Selvom dette, sammen
med den omtalte Guds-tilstedeværelse i lidelsen i det forrige, er ord
for et indirekte håb, så kan man ikke sige, at det er udtryk for håbet
om at blive befriet fra lidelsen; den overordnede kontekst i salmen
siger noget andet. Det er snarere udtryk for tilliden til Guds tilstedeværelse i det onde og troen på, at mennesket ikke kun har sig selv og
verden at falde tilbage på, men netop også har muligheden for at falde
tilbage på Gud (Busch 2014, 31).
På den måde finder vi en tekst i Sl 88, som står mål med de sværeste
situationer, mennesket kan komme i, og som man som sjælesørger
kan komme ud for at møde mennesker i. Salmen minder os nådesløst
om, at livet og tingene ikke altid har “happy endings”.
Og med det skal vi bevæge os over i et andet vigtig sjælesørgerisk
tema, nemlig det at øve sjælesorg overfor indsatte i et fængsel.

Fængsel
For hele det gammeltestamentlige psalter gælder det, at det står i lyset
af Sl 1’s bekendelse: At den der vandrer efter ugudeliges råd; ham går
det dårligt (Sl 1,4-6), mens den der grunder på Herrens livsvejledning (budene); ham går det godt (Sl 1,1-3).29 Forstået på den måde,
at den der søger Herren, er som et træ ved bækken (Sl 1,3) – også
den lidende. Trærøddernes adgang til vandet i bækken er ikke frisættelse fra lidelse, men tilliden til Herrens nærvær i det svære, som er
lægende i sig selv.
Når man kommer i fængsel,30 er det første man tænker på ikke
Salmernes Bog i Det Gamle Testamente. Men ovenstående syn på salmerne er alligevel konstruktivt, også i fængslet, fordi Herrens lov i
bred betydning skal forstås som vejen til det gode liv. Ordet lov, som
er oversættelsen af det hebraiske ּתֹורה
ָ (torah) betyder “vejledning”
eller “instruktion” (Brown, Driver & Briggs 1906, 435). At budene
peger i retning af det gode liv, fremgår allerede af den sammenhæng,
28. Således også Marvin E. Tate, Psalms 51-100 (Nashville: Nelson Reference &
Electronic 1990), 393. Se evt. også Robert Alter, The Book of Psalms (London: W. W.
Norton & Company 2007), 308 for en lidt varierende læsning.
29. Se hertil Wenham 2013, 110 og 116-118; og som yderligere teksteksempler, se
Sl 26; 36 og 112.
30. Når jeg beskriver situationer fra fængslet, tager jeg afsæt i min egen erfaring fra
tiden som fængselspræst på løntilskud i Vestre Fængsel i København.
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instruktionerne er talt ind i. Buddet om at ære ens forældre er for
eksempel specifikt givet, for at man skal have et langt liv på jorden
(2 Mos 20,12). Der er brugt den hebraiske konjunktion ( לְ מַ עַןfor at),
som netop betegner en hensigt på baggrund af det forudgående i sætningen.31 Således taler Moses også til folket før indvandringen i det
forjættede land og siger: “Gør hvad der er ret og godt i Jahves øjne, for
at ( )לְ מַ עַןdet må gå dig godt” (5 Mos 6,18; sammenlign også: 5 Mos
4,40; 5,16; 12,25; 22,7 og 24,19). Ligeledes, når Gud forbyder drab
(2 Mos 20,13), så giver det mening, også for den der har slået et andet
menneske ihjel og ender i fængsel, for det er ikke vejen til noget godt
på den lange bane.
Men før en indsat kan komme frem til et fornyende udgangspunkt
for livet videre frem, må der være plads til klagen. For det gør ondt at
komme i fængsel; særligt at komme i et arresthus, hvor ens skæbne er
uvis, indtil dommeren afgør ens sag. I den mellemliggende periode
oplever mange symptomer på angst og depression. Miljøet er råt, og
der hersker et strengt hierarki blandt de indsatte. Men bag den låste
celledør får tankerne frit løb, og mange af de tanker får fængselspræsten lov at lytte til, og man kan ligefrem som præst få lov at være
aggressions- og frustrationsafladende. Det er også i nogle af disse situationer, at klagesalmerne fra Det Gamle Testamente kan være til
god hjælp for den indsatte. På vejen videre skal vi tage udgangspunkt
i Sl 13, som giver luft for klagen.

Sl 13 – klage
v. 2 Hvor længe, Jahve, vil du glemme mig; – for bestandigt! Hvor længe
vil du skjule dit ansigt for mig? v. 3 Hvor længe skal jeg lægge planer
for mit liv? sorg [er] i mit inderste dagligt! Hvor længe skal min fjende
triumfere over mig? v. 4 Se! Svar mig, Jahve min Gud; oplys mine øjne,
for at jeg ikke skal sove ind i døden. v. 5 For at min fjende ikke skal sige:
“Jeg har sejret over ham” [og] mine uvenner juble, fordi jeg er bragt ud
af balance.32

Den klagende berører her mange temaer, som den fængslede kan
identificere sig med, og jeg skal liste nogle af dem op.
– At være overset: Oplevelsen af at være overset og overhørt af andre
fylder meget for mange indsatte. Man kan føle sig overset af fængselspersonalet, det juridiske system og måske også af folk uden for
31. Christo H. J. Van der Merwe, Jackie A. Naudé & Jan H. Kroeze, A Biblical
Hebrew Reference Grammar (Sheffield: Sheffield Academic Press 2002), 304.
32. De firkantede parenteser er min tilføjelse.
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murene. En syg person vil naturligt opleve meget medfølelse og omsorg fra pårørende, men sådan er det langt fra altid for en kriminel. Grundholdningen er oftest den, at vedkommende får, som han
fortjener. Over for det er det præstens vigtigste opgave at forsøge at
møde mennesket bag forbrydelsen og vise omsorg; og fængselspræsten vil i mange tilfælde være den eneste, der får lov at se noget godt
og smukt i mennesket, der har begået en forbrydelse.
Ind i sammenhængen har Martin Buber en interessant pointe, når
han siger: “Wer mit dem ganzen Wesen zu seinem Du ausgeht [det
menneskelige Du] und alles Weltwesen ihm zuträgt, findet ihn, den
man nicht suchen kann” (Buber 1936, 93).33 Bubers tanke er, at når
vi møder det andet menneske med alt, hvad vi selv er og har, så finder
vi ad den vej Den Guddommelige igennem den anden, som vi også
tidligere var inde på det. På den måde er man som præst for det første
ydmygt til stede i egen skrøbelighed for den indsatte, men man må
også se for sig, at Gud træder frem i den anden i skikkelse af den
medlidende trøster.34
– Ydmygelsen og vrede: Når man ender i fængsel, er der meget ofte
også andre, der burde have været samme sted; de har måske sågar
været direkte eller indirekte årsag til, at man selv er i fængsel nu. Så
martres man ved, at de slipper fri, og det afstedkommer magtesløshed
og vrede. Og vreden kan sagtens blive så gennemtrængende, at der
kan blive tale om en parallel til eksemplet med salmisten, der ønsker,
at modstanderens børn skal knuses mod klippen og dø (Sl 137,9). Det
skal i sammenhængen her betones, at vel kan sådanne følelser være
forståelige hos den indsatte, og de skal have lov at finde afløb. For
eksempel ved at spejle sig i salmistens udtryk. Men de hævngerrige
tendenser i salmen må naturligvis ikke ses som legitim bevæggrund
for selv at udføre voldelige handlinger. Pastoralteologen Peter Bukowski peger akkurat også på, at hævnsalmerne kan være en velvalgt
måde at imødekomme stærkt negative følelser på, fordi hævnsalmen
som noget af det eneste har rum for disse sider af det menneskelige
følelsesregister.35
– At dø indvendig: I v. 4 råber den nedslåede: “Vågn op, Gud – hvis
du er der! Giv mine øjne lys og glans, for jeg er ellers ved at dø”. Det
33. De firkantede parenteser er min tilføjelse.
34. Til det se evt. også Karen-Sidsel Solberg, “Lidelse og mening i Bibelens lys”,
Koinonia 2 (2000), 6-12 (10).
35. Peter Bukowski, Die Bibel ins Gespräch bringen – Erwägungen zu einer Grundfrage der Seelsorge (Neukirchener: Neukirchener Verlag 1994), 74.
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gør noget ved et menneske at blive låst inde i en lille celle stort set
døgnet rundt. Man kan fysisk se på folk, at de taber glansen i øjnene, og der bliver grædt mange tårer, og ikke få forsøger, eller truer
i hvert fald med, at tage deres eget liv. Mange indsatte spørger selvsagt, hvorfor lige mig; der er så mange andre, der er værre end jeg!?
Lidelsen og magtesløsheden, og længslen og råbet om at komme ud
af trængslerne, bliver derved et gelænder, man automatisk støtter sig
til (Hinz 1995, 30). Målet for fængselspræsten er her at være lyttende
og forsøge at lade “gelænderet”, som den fængslede holder sig til, gå i
retning af Gud og trøsten hos ham. Det kan ske ved hjælp af samtale,
bøn og måske ved at læse en salme, som kan sætte ord på frustrationen og bitterheden.
Sl 13 har altså, som vi også så det med Sl 88, et primærformål i at
vække konfidentens følelser, altså i at være identifikationsskabende.
Man kan endvidere også sige, at når en person beder salmen, og benytter sig af det kraftfulde billedsprog, som salmisten bruger, så opnår man også en udefrakommende stemme, som bringer noget nyt og
budskabsbærende ind i det forstemte sind (Capps 1990, 33). Dermed
er der også noget ekspansion over salmen, altså noget der udvider det
menneskelige selverkendelsesrepertoire: “Oplys mine øjne [Jahve]”.
Underforstået: “Lad dit åsyns glans oplyse mig, så jeg ser klarere”.
Dermed har vi endnu engang med udgangspunkt i Buber set, at
den enkelte igennem salmerne kan finde udtryk for at tale til Gud
(Menneske – salmer – Gud); men også at det kan forstås den anden
vej: Gud kan gennem de menneskelige udtryk i salmerne finde vej til
mennesket (Gud – salmer – menneske).
I det næste afsnit, hvor vi tager udgangspunkt i Sl 32, skal vi se, at
kontrastmodellen bliver meget tydelig.

Sl 32 – selvransagelse

I fængslet vil der være tilfælde, hvor det også giver mening at udfordre
den indsatte til at grunde på Herrens lov i betydningen at stræbe efter
et bedre liv. I konteksten skal det i første omgang forstås som det at
blive oplyst om sig selv, og om hvor man er på vej hen med sit liv; ligesom salmisten, der beder: “Ransag mig, Gud, og kend mit inderste;
prøv mig og kend mine tanker. Se efter, om jeg er på smertens vej, og
før mig på den holdbare vej” (Sl 139,23-24). Jeg skal yderligere i det
følgende også tage afsæt i Brueggemanns formulering: “We have in
the Psalms resources for helping persons … evoke in their lives new
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worlds of well-being” (Brueggemann 1995, 31).36 Sl 32 har et sådant
livsbekræftende billede på fornyelsen.
Lykkelig den hvis overtrædelse er løftet [af skuldrene], hvis synd er dækket.
v. 2 Lykkeligt det menneske, som Herren ikke tilregner skyld, og i hvis
ånd der ikke er svig.37
v. 3 Da jeg var tavs, ældedes mine knogler – i min stønnen dagen lang.
v. 4 For dag og nat hvilede din hånd tungt på mig; min livssaft tørrede
ind i min feberhede – (sela).
v. 5 Jeg fremlagde min synd for dig, og jeg skjulte ikke min skyld. Jeg
sagde: “Jeg vil være ærlig over for mig selv om mine overtrædelser mod
Jahve; og du løftede min syndeskyld (af skuldrene)” – (sela).

Her er det meget tydeligt, at det er den totale nedrivning af forsvarsværkerne i tilværelsen, der er vejen til fornyelse. Det kan jævnføres
med freudianske termer, der siger, at når fortrængningerne af virkeligheden opgives, så skabes der frirum, der kan italesætte det som
fylder indeni; og samtidig kan det at sætte ord på det indestængte føre
til bevidstgørelse af endnu flere fortrængninger. Dog er det vigtigt,
som Luther i sin Lille Katekismus nævner det i indledningen til skriftemålet, at konfidenten kun skal bekende det over for skriftefaderen,
som vedkommende reelt har gjort og føler sig skyldig i. Den angrende
skal ikke bevidst forsøge at tale noget frem i sig selv, som han eller
hun i virkeligheden ingen skyld har i.38 Når det er sagt, så er det ikke
desto mindre afgørende at stå ved sin ugerning, for “det er ikke mulig
å bli fri fra skyld uten å innrømme skyld”, som teolog og tidligere
fængselspræst Paul Leer-Salvesen udtrykker det. Og han fortsætter
i samme åndedrag og siger: “Gjerningspersonen ... må gjennom den
[skylden] ... Ellers ligger den ubearbeidede skylden der og holder dem
fast i det som hendte og preger livene deres.”39 Skylden må altså tages
bort, ellers tærer den mennesket op indefra og bliver højeste gear i
ældningsprocessen, som salmisten malende beskriver det: “Da jeg var
tavs, ældedes mine knogler” (v. 3).

36. Se evt. også hertil Brueggemann 2007, 17-41.
37. Her siger den græske oversættelse Septuaginta: “og i hvis mund/tale (στόμα)
der ikke er svig”.
38. Torben Christensen, Niels Nøjgaard, E. Thestrup Pedersen & Regin Prenter,
Skrifter om Kirke og Gudstjeneste, Luthers skrifter i udvalg 2 (Århus: Forlaget Aros
1980(a)), 257.
39. Paul Leer-Salvesen, Min skyld (Oslo: Verbum 2002), 32. De firkantede parenteser er min tilføjelse.
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Lette skuldre

Når den indsatte betror sig til præsten, så er det som at få løftet en
byrde af skuldrene. Der er netop brugt verbet  נָׂשָ אpå hebraisk, som
betyder “løfte”, “bære” eller “tage af” (Brown, Driver & Briggs 1906,
669). Den indsatte er nu en mand med lette skuldre og ikke tyngede
skuldre, og der er skabt stor kontrast i forhold til tidligere. Man kan
derfor også sige, at ved at stille skarpt på sproget i salmen, får vi tegnet et nyt positur af den indsatte i dennes bevidsthed (Brueggemann
2007, 29). Opnår man som præst nær tillid til den indsatte, kan man
i kølvandet på en fortrolig bekendelse spørge om vedkommende har
mod på også at bede om tilgivelse hos Gud. Det er den ultimative
frihed og den frihed, som er centrum i Sl 32.
I det følgende skal jeg skildre en oplevelse, som lettere omskrevet bygger på en virkelig hændelse. Historien handler om, at jeg talte meget
med en indsat i Vestre Fængsel, som sad inde for en voldssag; – en
lille en af slagsen, hvis man spurgte Fred.40 I det hele taget negligerede Fred, hvad han havde gjort og følte sig selv konstant uretfærdigt
behandlet af “systemet”.41 Efter nogle gange med fortrolige samtaler,
hvor jeg flere gange spurgte ind til episodens omstændigheder, samtidig med at Fred fortsat hang fast i en overfladisk og ligegyldig tilgang
til sin egen forbrydelse, brød jeg ind og sagde: “Du er ikke uskyldig,
Fred, og lige meget om du bliver frikendt i retten eller ej, så får du
aldrig god samvittighed igen, før du får sagt undskyld for det, du har
gjort forkert!” Det endte med, efter nogen tid, at Fred gennem politiet fik afleveret et brev til den forurettede, hvori han sagde undskyld.
Han havde det derefter ligesom konfidenten i Sl 32. Først nu var han
fri! – og så blev han oven i købet løsladt noget tid efter, og så var han
også fri i juridisk forstand.
Efter indrømmelsen var der skabt stor kontrast i forhold til tidligere. Man kan sige med tilbageblik på Buber, at skyldsbevidstheden opstod, idet Fred fjernede sit forsvar og indså, at han havde krænket et
andet Du, sådan som Leer-Salvesen også taler om det (Leer-Salvesen
2002, 11). Der kom “ansigt” på den krænkede, ved at fængselspræsten forsøgte at få Fred til fortælle historien om voldsepisoden flere
gange. Langsomt blev det klart for ham, at det ikke var noget det, han
havde gennembanket, men et Du. Det beskriver godt, hvilken forskel
det gør, om man betragter dem, man færdes i blandt som ligeværdige
medmennesker eller blot som tilfældige forbipasserende, der er til for
den enkeltes egen skyld.
40. Fred er et opdigtet navn.
41. For Fred en samlebetegnelse for samfund, politi og fængselsvæsen.
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Med det skal fængselsdelen rundes af med at fastslå, at der i Salmernes Bog også er materiale, der taler ind i den fængsledes situation. Der
er tekster, der kan være identifikationsskabende (Sl 13), og tekster,
der udfordrer til at gå selvransagelsens vej (Sl 32), og dermed blive
kontrastskabende og fornyende.42 I henhold til netop det kontrastskabende lander vi også, som vi indledte dette afsnit ved, at Herrens
torah er givet for det gode livs skyld. Vejen til et bedre liv går via
en selvransagelsesproces, der tager livtag med det onde og det, der
kræver indrømmelse; og ad den vej skabes der lys fremadrettet (sammenlign også Sl 19,8-11; 34,13-15).

Opsamling
Sammenfattende kan hermed siges, at artiklen metodemæssigt bevæger sig på tre niveauer. Martin Bubers Jeg-Du-relationsteori opererer
som filosofisk bagvedliggende tolkningsmodel for en general tilgang
til salmerne, hvilket kan rammes ind af den kiastiske struktur, som
vi har set i artiklen nogle gange: Menneske – salme – Gud og Gud –
salme – menneske.
Dernæst anvendes Grevbos fire hermeneutiske modeller tematisk
til at kaste lys over de enkelte salmer. Vi har set tekster, der er til
at identificere sig med, når man som menneske oplever modgang i
livet. Det at salmerne har ord for meget svære livssituationer gør, at
konfidenten selv får ord at udtrykke sig med; det er i sig selv forløsende. For den døende kommer livet ikke tilbage, og salmens ord kan
da være trøstende og hjælpe til, at den syge integrerer og accepterer
sygdommen som en del af den tilværelse, der er tilbage at leve i. I
afsnittet om sjælesorg i fængslet var vi inde på, at for den kriminelle
kan det at læse, at skylden blev løftet af skuldrene på salmisten være
inspiration til selv at gå ind i en lignende proces, og da kan nye muligheder åbne sig (kontrast og ekspansion).
Endelig har det filologiske greb om grundteksten vist, at på det
rent sproglige niveau ligger der mange nuancer gemt, som bringer
salmernes erfaringspotentiale endnu tættere på den sjælesørgeriske
virkelighed. Særligt det sidste er som antydet i indledningen med til
at føre det eksegetiske fag tættere sammen med den pastorale praksis.
En teologisk disciplin og et forskningsfelt der med stor fordel kan
opdyrkes mere til stor berigelse for begge lejre, og dermed for kirken.

42. Se også Sl 51, det er også et meget godt eksempel.
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Irene Dingel og Armin Kohnle (red.)
Gute Ordnung. Ordnungsmodelle und Ordnungsvorstellungen in der Reformationszeit. Leucorea-Studien zur Geschichte der Reformation und der Lutherischen Orthodoxie 25. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014. 288
s. € 38.
Studier af sammenhængen mellem religion og det sociale foretages med
stadig større hyppighed gennem de senere år. Imidlertid er der stadig meget,
der ikke er sagt om denne sag, og det forsøger antologien Gute Ordnung,
der indeholder papers fra et seminar i Wittenberg i 2012, arrangeret i samarbejde mellem Institut für Europäische Geschichte i Mainz (Irene Dingel)
og det teologiske fakultet i Leipzig (Armin Kohnle), at råde bod på, idet
reformationstiden tages op som et velvalgt eksempel.
Bogen, der bærer undertitlen Ordnungsmodelle und Ordnungsvorstellungen in der Reformationszeit belyser på baggrund af normative kilder (bekendelser og alle hånde forordninger, der bevidst blander teologiske og juridiske diskurser), hvordan især lutherdommen i Det tyske Rige udkastede
teorier om og modeller for samfundets orden, som opfattedes som skænket
og villet af Gud. Dette fokus er både bogens styrke og svaghed: Som læser
informeres man grundigt og solidt forankret i kilderne om de mange aspekter af “orden” hos tyske lutheranere (alt fra katekismer til forordninger om
brønde), men opnår ikke en mere nuanceret forståelse; ganske vist drager
nogle af bidragene paralleller til den reformerte og romersk-katolske konfession, men også indrekonfessionelle forskelle kunne have været betonet
klarere, fx med undersøgelser af lutherdommen i Skandinavien eller Østeuropa. I forordet peger redaktørerne faktisk selv på, at en undersøgelse af
tidligmoderne ordensforestillinger i Europa er et desideratum, men bogen
formår desværre ikke helt at udfylde dette forskningsmæssige hul.
Ikke desto mindre leveres et klart bidrag til forskningen i sammenhængen mellem teologi og det sociale, fordi den så klart anskueliggør den tyske,
lutherske case. Jeg skal ikke kommentere alle artiklerne, men eksemplarisk
vise, hvordan nogle af dem undersøger “god orden” på reformationstiden.
Irene Dingels åbningsartikel (11-30) belyser med Luthers lære om de tre
stænder som fortolkningsnøgle, hvordan de lutherske bekendelser (CA invar. og var., territoriale kirkeordninger samt konkordieværket) henviser de
kristne til at leve efter orden i det kirkelige, det politiske og det husstandsmæssige. Ud fra de klassiske teorier om konfessionsdannelse og konfessionalisering demonstrerer Dingel, hvordan de tre områder religion, politik
og husstand i løbet af det 16. århundrede blev skueplads for lutheranernes
forsøg på fastsættelse og regulering af orden. Bekendelser var således mere
end normerede og normerende trosudsagn, konfessionelle markører og lovprisning af Gud. De indeholdt også en teologisk lære om samfundets orden.
Sabine Arends artikel om kirkeordninger (31-47) fortsætter ad samme
spor som Dingel. Arend viser på baggrund af en kildenær læsning, hvordan
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det brede ordensbegreb findes i sin kerneform i kirkeordningernes afsnit
om gudstjeneste: Indbegrebet af “god orden” er iflg. Arends kildelæsning
den af Gud skabte frelsesordning, der opføres i gudstjenesten, stedet for
den guddommelige og menneskelige udveksling. Iflg. kirkeordningerne
skal denne orden brede sig som ringe i vandet fra gudstjenesten og ud i det
øvrige samfundsliv, hvor den tjener til opretholdelse af gemeiner Nutz. Tilsvarende opererer kirkeordningerne med områder, der udviser uorden, først
og fremmest den pavelige Antikrist og de regler, der ikke har grund i Skriften. Arend viser perspektiverende, at også tyske reformerte og romersk-katolske optog ordensforestillinger i deres kirkeordninger, men beklageligvis
går hun ikke uden for denne tyske kontekst. Det er ærgerligt, for det ville
utvivlsomt kunne have garanteret et stærkere empirisk fundament for teorien om god orden som et tidligmoderne socialteologisk træk par excellence.
De større diskussioner, der også har relevans for konfessionaliseringsteorier, er der plads til i bidragene fra Johannes Staudenmeier (65-86), Christian
Winter (87-107) og Thomas Weller (203-219), der behandler hhv. politiforordninger, landsordninger og forordninger mod luksus. Forfatterne anskueliggør, hvordan teologernes opfattelse af, at der i Guds skaberværk lå indlejret en socialstruktur, ofte gik hånd i hånd med fyrsternes og magistraternes
interesse i en magtpolitisk centralisering. Det styrker opfattelsen af, at man
for at forstå konfessionaliseringsprocesserne må have blik for konfessionens/
religionens betydning, hvad forskerne i stigende grad bliver klar over.
Afslutningsvist vil jeg kommentere Stefan Michels fremragende læsning
af Wittenbergteologernes Unterricht der Visitatoren (UdV), udsendt 1528
(153-167). For Michel må dette skrift ses i konteksten af Wittenbergreformationens udvikling i 1520’ernes anden halvdel, hvor man efter reformationens indførelse, bondekrigens afslutning og visitationsrejser der viste, at
befolkningens kristentro lod meget tilbage at ønske, udsendte en række
skrifter, som tematiserede orden i kirke, samfund og hjem. Luther udsendte
1526 sin Deutsche Messe, som 1528 fulgtes af det store skrift om nadveren,
der indeholder den berømte bekendelse. 1529 udkom Luthers to katekismer,
og 1530 præsenterede Melanchthon CA for rigsdagen i Augsburg. I denne
konsolideringsproces, der regulerede det kirkelige og sociale liv i Sachsen,
må UdV indtænkes. For Michel er det centrale i UdV sammenføjningen
af sjælesørgeriske aspekter af den religiøse disciplinering (fx i forhold til
boden) med tanken om Gud som stifter af orden, som fyrsten får til opgave
at foranstalte på jord. UdV er et mønstereksempel på, hvordan Wittenbergreformationens teologiske tænkning hænger uløseligt sammen med en
interesse i gestaltningen af det sociales former.
Man kunne tilføje – bogen undlader desværre at gøre det – at denne tankefigur går igen i andre former for tidligmoderne lutherdom. Gute Ordnung
formår således dels at påpege det gavnlige i at fastholde de “sociale” dimensioner ved tidligmoderne lutherdom, dels at pege på sin egen begrænsning:
Disse sociale dimensioner er ikke alene et tysk fænomen. Bogens bidrag an-
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sporer derfor til bredere, konfessions-, og vel nok især nationsoverskridende
studier i tidligmoderne socialteologi.
Mattias Skat Sommer
Jayne Svenungsson
Den gudomliga historien: profetism, messianism & andens utveckling. Göteborg: Glänta produktion 2014. 270 s. Kr. 169.
“Kristendommen er ikke en af historiens store begivenheder. Det er snarere
historien, der er en af kristendommens store begivenheder.” Denne aforisme af Henri de Lubac, som Svenungsson indleder det første kapitel i sin bog
med, kondenserer bogens grundlæggende anliggende. Det er således sigtet
at illustrere, hvordan historien, eller i hvert fald en bestemt vestlig opfattelse
af historien som et fremadskridende drama med et bestemt begyndelses- og
endemål, udspringer af den bibelske tradition. Men samtidig vil Svenungsson også med sin fremstilling eksplicitere, hvordan denne tradition er fuld
af indre spændinger, først og fremmest spændingen mellem jødedom og
kristendom, og således problematiserer, ikke alene De Lubacs ensidige fokus på kristendommen, men også den stereotype modstilling mellem jødisk
partikularisme og kristen universalisme, som tenderer til at følge med et
sådan ensidigt fokus.
Den historiske udforskning af denne problematik, som Svenungsson
skitserer i bogens indledning, tager udgangspunkt i det 20. århundredes
diskussion mellem bl.a. K. Löwith, C. Schmitt og H. Blumenberg om den
moderne vestlige kulturs teologiske rødder. Bogen placerer sig her i spændingsfeltet mellem to poler. På den ene side en kritik af modernitetens utopiske ideologier for – uden selv at være sig det bevidst – at basere sig på
sekulariserede udgaver af en jødisk-kristent eskatologisk historiefilosofi. På
den anden side en gruppe af især jødiske tænkere som E. Bloch, G. Scholem
og J. Taubes, der forsvarer det bibelske historiesyn, samt den profetiske og
messianske tradition, som det udspringer af.
Med fokus på tre centrale historieteologiske motiver – profetisme, messianisme og åndsbegrebet – undersøger Svenungsson gennem en nærlæsning af en række nøgletekster, hvori de historieteologiske motiver er særligt
udkrystalliseret, fem forskellige historiske nedslag, der udfoldes i bogens
fem kapitler. I det første kapitel skitseres det, hvordan historieteologien
udspringer af de gammeltestamentlige profeters krav til magthaverne om
retfærdighed med henvisning til Gud som historiens herre. Bogens andet
kapitel demonstrerer, at denne historieteologi føres videre i middelalderen
og gives en ny kristen udformning hos især Joachim af Fiore, som formulerer den fremskridtstanke, der senere kommer til at dominere modernitetens
utopiske ideologier. I kapitel tre viser Svenungsson, hvordan det bibelske
historiesyn videreføres og omformes, idet mennesket hos romantikere som
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Novalis, Schelling og Schleiermacher i begyndelsen af det 19. århundrede
fortrænger Gud fra pladsen som historiens subjekt. Med mødet på Capri i
1994 mellem bl.a. J. Derrida, G. Vattimo og H.G. Gadamer som omdrejningspunkt beskrives det i kapitel fire, hvorledes religionen – efter at være
blevet fortrængt i kølevandet af de store politiske ideologiers sammenbrud i
det 20. århundrede – atter bliver sat på den filosofiske dagorden som potentiel etisk og politisk ressource.
Den komplekse historie om den guddommelige histories dobbelte jødiskkristne opkomst og dens gradvise sekularisering fortælles imidlertid ikke
blot for historiens egen skyld, men er først og fremmest møntet på samtiden.
Bogens anliggende er nemlig at intervenere kritisk i den aktuelle debat om
den politisk-filosofiske relevans af den bibelske historieteologi, som er affødt
af en række filosoffers interesse for den bibelske traditions politiske potentiale. Svenungsson bruger således det historiske materiale som afsæt til i
bogens sidste kapitel at forholde sig kritisk både til de røster, der i dag med
reference til modernitetens totalitære ideologier afviser den bibelske traditions utopiske element, og til de filosoffer, der som A. Badiou, G. Agamben
og S. Žižek i de seneste år – inspireret af hvad de ser som et revolutionære
potentiale hos Paulus – har afvist vestens kapitalistiske parlamentarisme
som en uholdbar løsning på de massive økonomiske og miljømæssige udfordringer, som dette system selv har været med til at generere.
Svenungsson problematiserer centrale aspekter ved Badious, Agambens
og Žižeks læsning af Paulus, men kritiserer også den anti-demokratiske politik, der udledes af disse læsninger. Det væsentligste kritikpunkt er dog, at
de alle på forskellig vis reproducerer den latent anti-semitiske og stereotype
modstilling mellem lov og nåde/kærlighed, jødisk partikularisme og kristen
universalisme, som i de tidligere kapitler er blevet sporet tilbage til Kants
moralfilosofiske hierarkisering af religionerne og Hegels trinitariske åndsfilosofi. Selvom flere af Svenungssons kritikpunkter bestemt har noget for sig,
skæmmes de desværre af den lidt for entydige læsning af særligt Badiou og
Žižek, der skal gøre det muligt at hjemføre pointen om, at de gentager den
stereotype modstilling mellem lov og nåde. Her er det som om, at den hermeneutiske tradition, Svenungsson bekender sig til, ikke rigtig slår igennem.
Svenungssons helt er Derrida, da han med sin præference for den jødiske
messianisme og sin afsmag for åndsbegrebet, er den eneste, som formår at
reaktivere den bibelske traditions utopiske ressourcer uden samtidig at ende
i stereotype modstillinger og i en tendentiel totalitær politik. Ambitionen
om en dekonstruktion af den hierarkiserede modstilling mellem jødisk partikularisme og kristen universalisme er selvsagt prisværdig, men det er til
tider som om Svenungsson snarere blot omvender modstillingen. Det er
desuden ærgerligt, at hun i sin læsning af Derrida som Hegel-kritiker og
messiansk tænker, hverken forholder sig til den artikel, som Derrida i 1998
skrev om C. Malabous bog om Hegel, hvori han giver en noget mere positiv vurdering af Hegels forhold til kristendommen, eller til M. Hägglunds
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skelsættende bog fra 2008, der afviser den i receptionslitteraturen indflydelsesrige fortolkning af Derrida som en religiøs tænker.
Disse indvendinger skal imidlertid ikke skygge for at Svenungsson har
skrevet en imponerende, informativ og engageret bog, som uden tvivl udgør
den grundigste indføring på et nordisk sprog i en yderst aktuel teologiskfilosofisk problemstilling.
Mads Peter Karlsen
Philipp Stoellger (Red.)
Deutungsmacht, Hermeneutische Untersuchungen zur Theologie 63, Tübingen: Mohr Siebeck 2014. IX + 617 s. € 79.
Philipp Stoellger, leder af PhD-skolen: Deutungsmacht: Religion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten og professor i systematisk teologi i
Heidelberg, står bag denne antologi, som i tyve tyske og to engelske bidrag
giver læseren en alsidig indsigt i forskningsfeltets teori og praksis.
Efter redaktørens indledning følger først fem teoretiske tilnærmelser og
accentueringer og derefter en behandling af tydningsmagt i normalitets-,
konflikt-, og undtagelseskontekster under overskrifterne: Schriften: Geister,
Mythen, Recht, Ökonomie und Gesellschaft og Christentümer.
Tydningsmagt bliver både forstået som magten til tydning og som den
magt, der udgår fra tydningen (jf. 36). Den lader sig gengive i en firfoldig
relation: tydende agenter, som ikke nødvendigvis er personalt tænkt, ordenen, i hvilken der tydes, mediet, som transporterer tydningen, og tydningens modtager (jf. 38). De fleste indlæg er let tilgængelige; men Stoellger
selv, som med indledning og eget bidrag fylder mere end 180 sider af bogen,
bliver desværre alt for vanskelig for udenforstående. Det lykkes ham nemlig
kun sjældent at bringe sine detaljerede og reflekterede overvejelser ned i et
umiddelbart forståeligt sprogligt udtryk. Da han dog giver en omfattende
og grundlæggende indføring i emnet, dets betingelser, og dets implikationer, er det overraskende, at bogens teoretiske bidrag ikke henviser hertil.
Derved kommer flere af disse bidrag til at virke forenklede og delvist redundante. Læsværdige er de dog alligevel for så vidt, som de sætter interessante accenter (således fx Burkhard Liebschs bidrag, som overfører Roland
Barthes’ begreb om at lytte på det politiske område) og hjælper til forståelse
af emnet ved deres mere tilgængelige formuleringer (således især de basale
oplysninger i Marc Röllis bidrag, der analyserer magt i epistemiske og hermeneutiske strukturer).
Hvad der gælder for forholdet mellem indledningen og teorien, kan i nogen grad gentages for casestudiernes vedkommende: En tættere forbindelse
eller måske bare henvisninger mellem de praktiske og de teoretiske bidrag,
herunder indledningen, ville være ønskelig, men mangler ofte. Den manglende gevinst bliver klar dér, hvor forbindelsen faktisk trækkes. Eksempla-
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risk lykkes det for bl.a. Gesa Mackenthun, der etablerer kriterier for, hvornår
tydningsmagten har mulighed for at sætte sig igennem, og anvender dem
på den danske naturforsker Peter Wilhelm Lund. Lund gjorde en geologisk
opdagelse, som kunne have anfægtet datidens gældende verdenshistoriske
kronologi, sådan som den var fastlagt af den anglikanske ærkebiskop James
Ussher i 1650, hvis Lund og hans fortolkning havde haft den fornødne
magt til at sætte sig igennem. Mere magt havde Hermann Melvilles MobyDick og spiritisten Hudson Tuttles værk, som er de to andre eksempler i
Mackenthuns undersøgelse, for de begge benyttede et andet medium.
Da antologiens indsigter breder sig i mange retninger og fagområder, er
en enkelt læser næppe i stand til at vurdere kvaliteten af samtlige bidrag.
Kvalitetsindtrykket forstyrres dog alligevel lidt af de mærkværdigheder,
man støder på inden for egne fagområder. Således forekommer det en Lutherforsker som undertegnede en anelse reducerende, når Jens Wolff i sit
bidrag “The power of philology between sacralisation and poetic and aesthetic semi-secularisation” postulerer, at Skriftens claritas externa if. Luther
betyder den handling at prædike (Jf. 225). Og påfaldende bliver det, når
han videre skriver, at Luther ikke ville forklare de mørke sider i Skriften
med de lyse, men alene bruger modsætningen mellem mørke og lys “in an
evocative way” (230) og ikke i forlængelse af en aristotelisk ”Abbildhermeneutik”. Bortset fra at sidste udtryk synes at være en mærkelig neologisme
fra Wolff og kunne have været uddybet, læser man hos Luther selv i De
servo arbitrio, at mens nogle steder er mørke, så er Skriftens sag klart anført
andetsteds. Derfor skal Skriftens mørke ikke anses for at være problematisk
(Jf. WA 18, 606, 33-37). Hvad betyder det andet end at forstå de mørke steder gennem de lyse? I det mindste en kort diskussion af denne og lignende
tekster af Luther ville her have været ønskelig.
Samlet set må det dog siges, at casestudier og betragtninger tydeligt viser,
hvor udbredt tydningsmagt gør sig gældende, og de åbner læserens øjne
for tilsvarende processer i egen hverdag og verden: Således fx i Yves Bizeuls betragtning af Clash-of-Civilisations-myten som tydningsmagtens
kampscene i senmoderniteten, ellers hos Thomas Klie, som gør det klart,
hvordan tydningsmagtkonflikter også kan gøres gældende i mødet med
døden i forbindelse med begravelsesritualer. Ikke mindst på grund af den
store udbredelse af fænomenet tydningsmagt er der mange flere oplysende
og givende indsigter at forvente fra dette forskningsfelt.
Kinga Zeller
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Yngve Hammerlin og Paul Leer-Salvesen
Voldens ansikter: En dialog om ondskab, ansvar og håb. Oslo: Cappelen
Damm Akademisk 2014. 266 s. NOK 399.
I 2011 udførte Anders Behring Breivik sit voldelige angreb på de socialdemokratiske unge på Utøya. Netop da var Paul Leer-Salvesen og Yngve
Hammerlin i færd med at skrive bogen Voldens ansikter. I lyset af tragedien
på Utøya spørger forfatterne: Hvad er grundpillerne i vores menneskesyn?
Og kan disse piller bære under vægten af Breiviks grusomheder?
Disse spørgsmål diskuterer sociologen Yngve Hammerlin og teologen
Paul Leer-Salvesen, der begge er dr.phil. i kriminologi, i en tankevækkende
samtale om vold og ondskab. Formelt er samtalen en skriftlig dialog. Den
ene skriver et afsnit, som den anden svarer på, og så videre. Teksten hævder
ikke at være dokumentation for en faktisk foregået dialog mellem forfatterne, fx en email-korrespondance. Eftersom enkelte replikker tydeligvis er
indføjet for at bryde længere afsnit op, må teksten betragtes som et redigeret
værk med et bestemt formål, nemlig at inddrage læseren i en venskabelig,
erfaringsnær og faglig dialog om vanskelige emner.
Dialogformen gør det muligt for forfatterne at trække nogle tankevækkende linjer mellem deres fagligheder, deres egne erfaringer med vold og den
terror, som Breivik repræsenterer. Samlet set formidler bogen et stærkt og
udfordrende menneskesyn, hvis grundpiller kan sammenfattes i tre punkter.
For det første understreger forfatterne, at ligegyldigt hvor onde gerninger
en gerningsmand begår, bør vi ikke reducere gerningsmanden til et monster. Denne indsigt fastholder Salvesen fra sine år som fængselspræst og
Hammerlin fra sin egen opvækst med en far, der styrede familien gennem
frygt og fysisk afstraffelse. Ikke kun erfaringsmæssigt, men også filosofisk
er det problematisk at udnævne gerningsmænd til monstre, siger forfatterne.
For hvis Breivik er et monster, kan vi ikke drage ham personligt til ansvar
for hans gerninger. Noget lignende ville have været tilfældet, hvis Breivik
var blevet kendt utilregnelig, for så ville sygdomstilstanden fritage ham fra
personligt ansvar. Intet menneske er kun sin skæbne, nej, ethvert menneske
er også ansvarlig for sine gerninger.
For det andet kan vi ikke reducere gerningsmanden til hans eller hendes
gerninger. Enhver gerningsmand har sin historie, som vi også skal forstå. I
sit barndomshjem erfarede Hammerlin vold som mere end bare fysisk vold.
Volden har også langt mere sofistikerede former eller “ansigter”, fx faderens
foragt, ligegyldighed og latterliggørelse; hans forsøg på at assimilere familien ind i sit eget ideologiske univers; hans fratagelse af økonomiske ressourcer; familiens sociale udstødelse ved at være anderledes i omverdenens
øjne. Faderen formede et helt kulturelt mønster, der bidrog til at opretholde
faderens magtfuldkommenhed. Alle disse former for vold findes også i samfundet, siger voldssociologen Hammerlin. Og det hører med til forståelsen
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af en gerningsmands handlinger, om gerningsmanden selv har været udsat
for den slags vold, selv når gerningerne er så onde som Breiviks.
Kun ved at fastholde, at en gerningsmand er både gerning og skæbne, at
mennesker er både personligt ansvarlige og indfældet i en kultur, opnår vi
den nødvendige kompleksitet i vores menneskesyn, hævder forfatterne.
For det tredje udtrykker forfatterne håbet om, at alle gerningsmænd – selv
Breivik – kan forandre sig og blive noget mere end deres gerninger. Salvesen
håber, at gerningsmændene vil forandre sig senest i Guds forvandlende dom.
Salvesen håber også, at Gud tildeler historiens ofre nyt liv i Guds evighed,
for kun sådan kan han håbe, at gerningsmændene også finder nåde.
Voldens ansikter er ikke en filosofisk afhandling. Den er snarere et eksistentielt anliggende ind i en tid, hvor terroren udfordrer menneskesynet.
Forfatterne har ikke formuleret deres menneskesyn ved abstrakt spekulation. De har snarere vundet deres indsigter ved erfaringer med egne og andres
levede liv, erfaringer som de reflekterer gennem teologiens og sociologiens
begreber. I terrorens tid giver denne tilgang tyngde til forfatternes protest
mod enhver reducerende dæmonisering af terrorister og andre voldelige gerningsmænd.
Mikkel Gabriel Christoffersen
Claudia Welz (red.)
Ethics of In-Visibility. Imago Dei, Memory, and Human Dignity in Jewish and
Christian Thought. Tübingen: Mohr Siebeck 2015. VIII + 289 s. € 69.
Denne bog i udgivelsesserien Religion in Philosophy and Theology fra det
tyske forlag Mohr Siebeck består hovedsageligt af omskrevne forelæsningsbidrag til tre konferencer afholdt i perioden 2011-2014. Den ene konference markerede åbningen af det tværfaglige forskningscenter Center for
the Study of Jewish Thought in Modern Culture (CJMC), som hører under
Det Teologiske Fakultet i København og er ledet af professor MSO Claudia
Welz, der er redaktøren af Ethics of In-Visibility samt forfatter til bogens
forord og én af dens i alt tolv artikler.
Ifølge forordet er det bogens formål at undersøge det dialektiske forhold
mellem synlighed og usynlighed samt forholdets etiske implikationer. Forståelsen af at synlighed og usynlighed står i et dialektisk forhold til hinanden markeres allerede i bogens titel med kunstordet “in-visibility” og beror
på et udvidet synligheds- og usynlighedsbegreb, der ikke er begrænset til
at omhandle synssansen eller en opfattelse af synligt og usynligt som adskilte størrelser. Synligt og usynligt er uløseligt forbundet, hvilket ifølge
Welz er en filosofisk pointe, der er etisk relevant, da den vedrører spørgsmål
om, hvordan vi forholder os til synliggørelsen og usynliggørelsen af andre
mennesker, spørgsmål der i bogen bliver diskuteret i forhold til tre nøgle-
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begreber, nemlig begreberne imago Dei, memory og human dignity, der alle
nævnes i bogens undertitel.
Bogens artikler er grupperet i fire afsnit: I. Ethics, Media, Monstration,
II. Memory, Forgetting, and the Misuse of Images, III. Religious Heritage
in Humanism, Modernity and Postmodernity og IV. Jewish Thought after
the Shoah. Titlerne på de forskellige afsnit vidner om, at bogen anlægger et
fagligt bredt fokus på sit undersøgelsesfelt. I bogen er der artikelbidrag fra
fagområder som filosofi, teologi, kunstvidenskab, medievidenskab, litteraturvidenskab, sociologi og kønsstudier. Det kan fremstå som overvældende
mange fagområder for en bog på 289 sider, men i nærværende tilfælde fremhæver det blot den tværfaglige relevans og grundighed af bogens undersøgelse. Dette skyldes bl.a., at bogen formår at skabe tydelige forbindelseslinjer mellem artikelbidragene fra de forskellige fagområder ved at lade dem
arbejde med en fælles metodisk problemstilling: Hvordan undersøger man
det, der ikke er synligt? Artiklernes svar på denne metodiske problemstilling er mange og forskellige, men har én ting tilfælles, nemlig forståelsen
af at vejen til at undersøge det usynlige går gennem billeder, der repræsenterer eller udpeger forhold, som ikke kan ses. Denne forståelse viser sig ved,
at samtlige artikler finder hele eller dele af sit materiale i forskelligartede
former for billeder. Til disse billeder hører (1) visuelle billeder (fx Daniel
Dayans artikel om, hvordan det at være synlig eller usynlig er blevet et politisk anliggende, der involverer traditionelle og nye medier i en kamp om
retten til at være synlig og til at gøre andre synlige), (2) verbale billeder (fx
Christina von Bruns artikel om, hvordan korset som symbol historisk set
har undergået en semantisk betydningsudvikling, der kulminerede i nazisternes brug af swastika-symbolet), (3) mentale billeder (fx Melissa Raphaels artikel om, hvordan jødisk teologi indeholder en kritik af afgudsdyrkelse,
der ikke kun er relevant i forhold til gudeidoler, men også i forhold til kulturelle kropsidealer, som udelukker idealafvigende kroppe fra den sociale
hukommelse) og (4) legemliggjorte billeder (fx Welz’ artikel om, hvordan
Holocaust udfordrer forståelsen af menneskets gudbilledlighed). De i parentes anførte beskrivelser af artiklerne er selvsagt forsimplinger.
Bogens artikler kan læses uafhængigt af hinanden. Ved en sådan læsning
fremstår de enkelte artikler som mere eller mindre fagspecifikke undersøgelser. Bogen kan også læses fra ende til anden begyndende med Welz’
forord, der udover at introducere bogens artikler også indeholder en grundig indføring i undersøgelsesfeltets teoretiske og filosofiske grundlag samt
nøjagtige afklaringer af bogens centrale begreber. Ved en sådan læsning
kommer Ethics of In-Visibility virkelig til sin ret og fremstår som en teoretisk
udfordrende bog, hvis samlede undersøgelse er imponerende i sit omfang og
sin tværfaglige relevans.
Ege Kofod Schjørring
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