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Bag om Det Gamle Testamente
Årets første nummer af Dansk Teologiske Tidsskrift byder på fire forskellige artikler. Den første har jeg selv skrevet. Den tager afsæt i den
nyligt fratrådte lektor, dr.theol. Ole Davidsens arbejder om gaveteorier og udveksling. I en diskussion med hans fortolkning af Johannesevangeliet forsøger jeg at vise, at den grundlæggende struktur i
evangeliet omhandler erkendelse og anerkendelse.
I anledning af 200-året for den svenske nyevangelikale leder Carl
Olof Rosenius’ fødsel (1816-1868) præsenterer Flemming KofodSvendsen hans liv og virke. Kofod-Svendsen gennemgår hans kirkelige og teologiske holdninger, som han ikke mindst fremsatte i bladet
Pietisten. Rosenius var udpræget klassisk luthersk i sin teologi og loyal
tilhænger af den svenske folkekirkeordning, mens vækkelseskredsene
samtidig var udgangspunktet for hans virke.
Johannes Aakjær Steenbuchs artikel omhandler også et kirkehistorisk emne. Han undersøger grundtræk i de danske baptisters idehistorie. Steenbuch argumenterer for, at de danske baptister er kende
tegenet ved en “narrativ personalisme”, idet den personlige troshistorie, og ikke dogmatiske formuleringer, er centrale i den teologiske
argumentation. Gennem analyser af centale baptistiske teologers tanker fra det 19. århundrede gennemføres denne pointe, der til slut føres
frem til aktuelle udgivelser fra baptiske menigheder.
I den afsluttende artikel præsenterer Jesper Høgenhaven aktuel
forskning om Kobberrullen (3Q15) fra Qumran. Ifølge Høgenhaven
indeholder skriftet en litterær udgave af en skattejagt. Modtageren
skal forestille sig at bevæge sig rundt i Det Hellige Land på jagt efter
skatte fra Salomos tempel. Læseren opdager, at landets tilstand er
miserabel, for skjulestederne viser sig at være ruiner og gravpladser.
Samtidig giver selve instruksen om at fremdrage de skjulte tempelskatte håb om en lysere fremtid. Således svarer Kobberrullens budskab til Qumransamfundets kritiske syn på samtidens tempelkult og
præsteskab. For dem lå landet metaforisk set i ruiner på det andet
tempels tid, og de så frem til, at skattene fra det første tempel blev
fundet frem igen.
Med håb om at læseren vil finde skatte i dette nummer af Dansk
Teologiske Tidsskrift ønskes god læselyst.
Jesper Tang Nielsen
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Udveksling og gave i det fjerde
eu‑angelium og dets dys-angelium
Eksegese af Joh 3,161
Professor mso, ph.d.
Jesper Tang Nielsen, Københavns Universitet
Abstract: This article is a tribute to Ole Davidsen on the occasion of his
retirement from the University of Aarhus. Theories of gift-giving and
exchange have been an important factor for Davidsens interpretation
of New Testament theology and recently for his understanding of the
Gospel of John. I present Davidsens semiotic formulation of the conceptual frame constituted by giving and taking and his understanding
of the fundamental New Testament structures. Davidsen insists that
the Gospel of John involves a sacrificial understanding of the death of
Jesus. He argues that God gives his son in order to repay for an illegitimate take. Therefore he proposes an Adam-myth as background for the
Gospel of John. This view is challenged in the article. I argue on the
basis of an exegesis of John 3:16 that the illegitimate take consists in a
lack of recognition of God, i.e. a degressive cognitive act. That is the underlaying dys-angelium to which the Johannine eu-angelium responds.
The gift in the Gospel of John is recognition of God brought forth by
Jesus, i.e. a progressive cognitive act.
Keywords: Ole Davidsen, Jacques Derrida, Gift-giving, Gospel of John,
Recognition, John 3:16

Gaveteorier har i næsten hundrede år spillet en central rolle i antropologiske studier. De har derfra vundet indpas i andre social- og humanvidenskaber, og der er opstået en selvstændig filosofisk diskussion
om den rette forståelse af gaven og dens mulighed eller umulighed.2
Teorierne og diskussionerne er siden blevet bragt i anvendelse i teolo-

1. Artiklen er en lettere gennemarbejdet og udvidet version af mit oplæg ved lektor,
dr.theol. Ole Davidsens afskedsarrangement, 7. oktober 2015, Aarhus Universitet.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke arrangøren, lektor, ph.d. Kasper Bro
Larsen for invitationen og endnu engang udtrykke min taknemmelighed til Ole
Davidsen for alt, hvad jeg har lært af ham.
2. Se fx artiklerne i samlebindene Aafke E. Komter, The Gift: An Interdisciplinary
Perspective (Amsterdam: Amsterdam University Press); Alan D. Schrift, The Logic
of the Gift. Toward an Ethic of Generosity (New York, London: Routledge 1997).
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giske, særligt systematisk-teologiske, sammenhænge.3 For nylig er de
også inddraget i bibel-teologiske arbejder. I den danske eksegese er
det ikke mindst Ole Davidsen, man kan takke for introduktionen af
også disse teoridannelser.4
Ofte optræder Joh 3,16 i disse sammenhænge. Verset får gerne status som det ultimative udtryk for Guds gave både i Johannesevangeliet og i Det Nye Testamente som helhed. Således også det populære
navn “den lille Bibel”, som synes at udtrykke den indsigt, at hele
Bibelens budskab sammenfattes i det vers. Også i Davidsens arbejder
er der tendenser i den retning. Det gælder både for hans opfattelse af
den nytestamentlige teologi og af Johannesevangeliet. Imidlertid er
der grund til at se nærmere på versets indhold. Særligt for Johannestolkningen har det stor betydning.

Udveksling og gaver i teorien
Som bekendt skal socialantropologen M. Mauss krediteres for præsentationen af gavens økonomi.5 Hans undersøgelser viste, at traditionelle samfund ikke baseres på økonomiske transaktioner, som det er
tilfælde i den industrialiserede verden, men derimod på gaveudveksling, hvis betydning er langt videre end den reciprokke overdragelse
af værdier. Gaven indebærer økonomiske, religiøse, følelsesmæssige
og mange andre strukturer og er således en total social begivenhed.
3. Fx Bo K. Holm, Gabe und Geben bei Luther. Das Verhältnis zwischen Reziprozität
und reformatorischer Rechtfertigungslehre (Berlin: de Gruyter 2006); Niels Henrik
Gregersen, “Generositetens teologi”, DTT 71 (2008), 77-99; Jan-Olav Henriksen,
Desire, Gift and Recognition. Christology and Postmodern Philosophy (Grand Rapids,
Mich.: W.B. Eerdmanns Pub. 2009); Risto Saarinen, “The Language of Giving in
Theology”, NZSTh 52 (2010), 268-301 og bidragene i John D. Caputo, Michael J.
Scanlon (red.), God, the Gift, and Postmodernism (Bloomington: Indiana University
Press 1999).
4. Ole Davidsen, “Geben und nehmen: Narrativer Austausch im Neuen Testament”, JBTh 27 (2013), 121-150; “Give and Take: Narrative Exchange in the
New Testament. Part One & Two” Aarhus 2012 (internetpublikation tilgængelig
via http://pure.au.dk/portal/da/persons/ole-davidsen(fc595e91-97db-427c-957e11a990c7b1fe)/publications.html besøgt 20.10.2015). Se også Troels Engberg-
Pedersen, “Gift-Giving and Friendship: Seneca and Paul in Romans 1-8 on the
Logic of God’s Χάρις and Its Human Response”, HTR 101 (2008), 15-44; Anne
Katrine de Hemmer Gudme, “Tomhændet må ingen se mit ansigt! Gavens teologi
i Det Gamle Testamente” DTT 78 (2015), 300-319.
5. Marcel Mauss, “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés
archaïques” i Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie (Paris: Presses Universitaire
de France 1950), 143-279. Til præsentationen af Mauss’ og Levi-Strauss’ opfattelser
se Davidsen (2013), 121f.
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C. Levi-Strauss udvikler og udbreder Mauss’ resultater til at gælde
andre samfund end arkaiske.6 Det forhold, at gaver indebærer forpligtelse og reciprocitet, er ikke begrænset til traditionelle samfund.
Forpligtelsen til at give, modtage og gengælde gaver synes at være et
universelt kulturelt fænomen.
At gaver indgår i forpligtende relationer, hvor en gave påfører modtageren en forpligtelse til at gengælde gaven, er grunden til den almene drøftelse af gavens mulighed. Filosofisk er det spørgsmålet om
den såkaldt rene gave, der har interesse. Kan en gave gives, hvis den,
som påvist af socialantropologerne, altid forpligter modtageren til at
give en modgave, om ikke andet så i form af taknemmelighed. I den
filosofiske sammenhæng forstås det således, at en gave, hvor giveren
forventer gengæld, ikke er en gave, men et bytte, dvs. en økonomi.
Pointen er, at modgaven opløser gaven. En gave er ikke “ren”, hvis den
indgår i en forpligtende reciprocitet. Det er ligeledes dette forhold,
der kan forekomme problematisk ved brugen af gaveteorier i den
protestantiske systematiske teologi, da gave-begrebet indebærer en
reciprocitet, som lutherske ideer om den rene nåde skulle udelukke.7
Blandt de filosofiske bidrag kan der være grund til kort at præsentere J. Derridas.8 Som vanligt gennemtænker han temaet med en vilje
til at radikalisere problemerne mest muligt. Han kommer frem til
gavens umulighed. Den rene gave kan ikke gives, for så vil giveren
nødvendigvis forvente en form for modgave, hvorved gaven er blevet
til en investering. Men den kan heller ikke modtages, for så vil modtageren uvægerligt blive bragt i gældsforhold til giveren, og så er gaven
et lån. Kort sagt – Derrida bruger mange flere ord – er gaven umulig
i en relation mellem giver og modtager; eller rettere: fordi gaven etablerer en relation mellem giver og modtager bliver den umulig. Gavens
natur vil nemlig altid bestemme relationen som udvekslingsøkonomisk, og i en sådan findes gaver ikke, men kun lån, gæld og gengæld.
Betingelserne for gavegivning udelukker gaven. Skulle der gives en
gave, mener Derrida, skulle det være en, som hverken giver eller modtager kender til. Giveren må ikke vide, at han giver; modtageren ikke,
at han modtager. Så snart man ved, at en gave er en gave, er det ikke
længere en gave (Derrida 1991, 26f). For Derrida er det meget vigtigt,
at han dermed ikke har sagt, at gaver ikke findes. De kan bare ikke
vise sig som gaver.9

6. Claude Levi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté (Paris: Presses Universitaire de France 1967), 61-79.
7. Jf. fx Saarinen (2010), 300.
8. Jacques Derrida, Donner le temps. 1: La fausse monnaie (Paris: Galilée 1991).
9. Jf. Caputo & Scanlon (1999), 60.
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Derridas tilgang til spørgsmålet er umiskendeligt ‘derridask’. Men
det kan også hævdes, at den er tydeligt kantiansk. Havde det ikke
været for Kants opfattelse, at den moralske handling ikke må have
nogen egennytte overhovedet og derfor må gøres af pligt og ikke
tilbøjelighed, ville problemet næppe stille sig på samme måde for
Derrida og hans filosofiske diskussionspartnere.10 Men man kan videre spørge, om Kants opfattelse er luthersk. Kants holdning, at en
altruistisk handling skal være rettet alene mod den anden og helt
uden egeninteresse, kan meget vel være en moralfilosofisk version af
Luthers mistro til gode gerninger, som vil fortjene sig til Guds nåde,
der skænkes helt ubegrundet og helt uden forpligtelser (gratis).11 Man
kan ikke undgå at komme på den tanke, at Derrida i denne sammenhæng gennemfører en luthersk læsning af gavebegrebet.12

Udveksling og gaver i Det Nye Testamente
Uanset den filosofiske benægtelse af gavens mulighed har gaveteorierne vundet indpas i den nytestamentlige eksegese med væsentlige
konsekvenser for en mulig nytestamentlig teologi. Davidsens særlige
bidrag er en analyse af gaven inden for den konceptuelle ramme, der
sættes af forholdet mellem “give” og “tage” (Davidsen 2013). Således
placeres “gave” over for “tægt”. De to begreber kan ikke forstås isoleret, da de konceptuelt forudsætter hinanden. En gave modsvares af en
tægt; tægt af en gave. Fra disse begreber kan Davidsen endvidere på
grundlag af sin semiotiske tilgang fremanalysere endnu to begreber:
“ikke-gave” og “ikke-tægt” eller “ikke-give” og “ikke-tage”. I troskab
mod traditionen fra læremesteren A.-J. Greimas stiller Davidsen disse
10. Således Pierre Bourdieu om Derridas position. Pierre Bourdieu, “Marginalia
– Some Additional Notes on the Gift”, 241 n. 5, i Schrift (1997), 231-241; jf. Engberg-Pedersen (2008), 16.
11. Om Luthers indflydelse på Kants filosofi, se Bernard Wand, “Religious Concepts and Moral Theory: Luther and Kant”, Journal of the History of Philosophy 9
(1971), 329-348; jf. Friedrich Paulsen, “Kant der Philosoph des Protestantismus”,
Kant-Studien 4 (1900), 1-31; Bruno Bauch, “Luther und Kant”, Kant-Studien 9
(1904), 351-492; Heinrich Ostertag, “Luther und Kant”, Neue kirchliche Zeitschrift
36 (1925), 765-807.
12. Det må tilføjes, at denne indvending angår Derridas fortolkning af gaven i
Mauss’ forstand som interpersonel udveksling af konkrete objekter. Hans udredninger har dog et langt mere grundlæggende sigte, der angår den fænomenologiske
tilgang i det hele taget. Se diskussionen med Jean-Luc Marion i Caputo & Scanlon
(1999), 54-78. Hertil også Ingolf U. Dalferth, “Umsonst. Vom Schenken, Geben
und Bekommen”, StTh 59 (2005), 83-103. Om Derrida i det ærinde kan siges at
være påvirket af kantianske eller lutherske tankestrukturer nok tvivlsomt.
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positioner op i en firkant.13 Han kan derved afdække logikken bag
fire mulige handlinger: En legitim gave (“give” / “tage”), dvs. at give
til en, der tager imod; legitim tægt (“tage” / “give”), dvs. at tage fra
en, der giver; en illegitim gave (“give” / “ikke-tage”), dvs. at give til
en, der ikke tager imod; illegitim tægt (“tage” / “ikke-give”), dvs. at
tage fra en, der ikke giver. De legitime forhold er harmoniske, mens
de illegitime er disharmoniske. Som Mauss og Levi-Strauss viste gennem socialantropologiske undersøgelser, har Davidsen demonstreret
gennem en semiotisk analyse, at gaven som et socialt fænomen implicerer en relation mellem mindst to subjekter. Udveksling konstituerer
sociale forhold som venskab og fjendskab.
Teologisk betydningsfuldt er disse kategorier, fordi de ifølge Davidsen gemmer korsets gåde (Davidsen 2013, 136). Jesu korsdød kan
betragtes som enhver af disse muligheder (legal gave: offer; illegal
gave: selvmord; legal tægt: henrettelse; illegal tægt: mord). Samtlige
mulighederne afprøves i de nytestamentlige skrifter. Alene inden for
Johannesevangeliet findes alle fire i udsagn fra de jødiske modstandere: legal gave: jøderne ønsker, at Jesus skal dø for folket (11,50);
illegal gave: jøderne spørger, om Jesus vil tage sit eget liv (8,22); legal
tægt: jøderne vil have ham dømt til døden som en forbryder (19,7);
illegal tægt jøderne søger at slå ham ihjel (7,1).
Selvfølgelig er den første mulighed den foretrukne i Det Nye Testamente. Det hænger sammen med den fortælling, som korsdøden finder sted i. Det er en af Davidsens store fortjenester at have påvist den
fundamentale narrative struktur, som organiserer de nytestamentlige
udsagn om Jesu død.14 Som i alle andre traditionelle fortællinger er
det styrende forløb fireleddet: Manipulation (helten pålægges en opgave, dvs. han forbindes med “burden”), Kompetence (helten opnår
den nødvendige evne til at udføre opgaven, dvs. han forbindes med
“kunnen”), Performance (helten løser opgaven, dvs. han forbindes
13. Algirdas-Julien Greimas, Joseph Courtés, Semiotique. Dictionnaire raisonné de
la théorie du langage (Paris 1979), art. Carré sémiotique.
14. Davidsen (2013), 133f. Specifikt for Markusevangeliets vedkommende se “Narrativitet og eksistens. Et religionssemiotisk bidrag til bestemmelsen af den narrative
Jesus i Markusevangeliet”, DTT 49 (1986), 241-267; The Narrative Jesus. A Semiotic
Reading of Mark’s Gospel (Aarhus: Aarhus Universitetsforlag 1993). Specifikt for
Paulus’ vedkommende: “Den strukturelle Adam/Kristus-typologi. Om Romerbrevets grundfortælling”, DTT 55 (1992), 241-261; “The Structural Typology of Adam
and Christ: Some Modal-semiotic Comments on the basic Narrative of the Letter
to the Romans”, i Søren Giversen & Peder Borgen (red.), Hellenistic Judaism and
the New Testamente (Århus: Aarhus University Press 1995), 244-262; “Adam og
Kristus: Om Romerbrevets grundfortælling (Rom 5,12-21)”, i Kasper Bro Larsen
& Troels Engberg-Pedersen (red.), Paulusevangeliet: Nye perspektiver på Romerbrevet
(København: Forlaget Anis 2015), 131-160.
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med “gøren”), Sanktion (helten belønnes for udførelse, dvs. han forbindes med “væren”).15 Jesus-fortællingens grundlæggende narrative
skema kan således gengives i et basalt forløb: Gud har påbudt Jesus at
give sit liv (Manipulation) og giver ham ånden som hjælper (Kompetence). Jesus lider korsdøden (Performance) og belønnes derfor med
opstandelsen (Sanktion). Gennem dette narrative gennemløb opnår
Jesus status som den opstandne og himmelske Guds søn. Fordi der
ligger et guddommeligt påbud til grund for den handling, som Jesus
lydigt udfører, er korsdøden en legitim gave, et offer.
Men er påbuddet legitimt? Har Gud ret til at give Jesus buddet om
at give sit liv? Ja, for det er en af Davidsens væsentlige pointer, at der
bag den eu-angeliske fortælling ligger en anden, en dys-angelisk fortælling. Det er begrundet i det grundlæggende narratologiske forhold,
som særligt C. Bremond har præsenteret, at narrative handlinger er
valoriseret inden for en narrativ ontologi.16 Enhver handling påvirker
en væren inden for det narrative univers. Derfor kan man operere
med to narrative subjekter: et handlingssubjekt (“l’agent”/“subject of
doing”) og et værenssubjekt (“le patient”/“subject of being”). Handlingssubjektet påvirker værenssubjektets status ved sin handling.
Bremonds anayser viser, at handlingen i overensstemmelse med den
grundlæggende valorisering kan have en af fire forskellige former:
Progression: en handling, der fremmer liv; Protektion: en handling,
der beskytter liv; Degression: en handling, der ødelægger liv; Depression: en handling, der forhindrer liv. Som prototyper kan “gave” og
“tægt” bestemmes som hhv. en progressiv og en degressiv handling
(Davidsen 2013, 127-129). Man kan derfor bestemme eu-angeliet
som en fortælling, hvor handlingssubjektet forårsager en progression
i værenssubjektets status, mens dys-angeliet er en fortælling, hvor
handlingssubjektet forårsager en degression i værenssubjektets status.
Udtrykt med udvekslingsbegreberne kan man sige, at eu-angeliets
legitime gave forbedrer den almene værensstatus, fordi handlingen
tilføjer værenssubjektet noget godt, en gevinst. Derimod forværrer
dys-angeliets illegitime tægt den almene værensstatus, fordi handlingen tilføjer værenssubjektet noget ondt, et tab.
Dys-angeliet, som er en forudsætning for eu-angeliet, finder Davidsen udtrykt i den paulinske version af Adam-fortællingen (Rom
5) (Davidsen 2013, 131 n. 12; jf. Davidsen 1992; 1995). I den udsættes Gud for en illegitim tægt. Grundstrukturen i Paulus’ gengivelse
af historien om syndefaldet er som i den gammeltestamentlige (Gen
2-3) fortælling. Den følger det almindelige narrative skema. I ud15. Jf. Greimas & Courtés (1979), art. Narratif (parcours -).
16. Claude Bremond, Logique du récit (Paris: Éditions du Seuil 1973).
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gangspunktet sættes Adam over for et forbud. Han må ikke spise
af kundskabens træ (Manipulation). Adam adlød imidlertid ikke
forbuddet (Performance). Gud straffer derfor mennesket med døden
(Sanktion).17 Med de udviklede udvekslingsteoretiske termer ser den
narrative struktur således ud: Forbuddet kræver en ikke-tagen, men
handlingssubjektet Adam tager, hvad han ikke måtte. Det er en illegitim tægt, fordi Adams “tagen” står over for Guds “ikke-given”. Således kom synden ind i verden. Ved den bliver værenssubjektet, Gud,
påført et tabt. Eftersom mennesket Adam fungerer som en mytisk
person, hvis handlinger har konsekvenser for hele menneskeheden,
bliver mennesket på grund af den illegitime tægt pålagt en skyld.
Denne skyld må mennesket indfri gennem en legitim gave (menneskets “given” svarer til Guds retmæssige “tagen”), ellers har Gud ret
til at tilføje mennesket en legitim tægt (Guds “tagen” svarer til menneskets pligtige “given”). Derfor kom døden ind i verden, som syndens sold. Nu er det evige liv, der var en mulighed, før Adam forbrød
sig mod forbuddet, blevet umuligt (Davidsen 1992, 256). Således er
den dys-angeliske udgangssituation for den eu-angeliske fortælling
etableret.
Med det bagvedliggende dys-angelium er det klart, at den eu-angeliske struktur, som er den anden del af Adam-Kristus-typologien i
Rom 5, indeholder et legitimt påbud. Der er netop tale om, at Gud
iværksætter den legitime gave, som skal udligne tabet. Påbuddet er,
at Kristus skal give sit liv (Manipulation). Kristus skal give en legitim
gave, fordi Gud har et retmæssigt krav. Kristus’ “given” står over for
Guds berettigede “tagen”. Kristus er lydig mod påbuddet og giver
sit liv i korsdøden (Performance). Gud accepterer Kristus’ gave og
skænker ham livet i opstandelsen (Sanktion). Hermed er Guds legitime tægt annulleret. Adams forbrydelse var en mytisk begivenhed
med konsekvenser for hele menneskeheden, og det er Kristus’ lydighed også. Således kom livet ind i verden som lønnen for den lydige
korsdød. Det evige liv er atter oprettet som en mulighed, selv om det
indtil Kristus’ lydighed mod påbuddet var umuligt (Davidsen 1992,
258). I den eu-angeliske fortælling om den legitime gave betales skylden for den illegitime tægt, og den legitime tægt afblæses derfor.
Ydermere er det Guds egen søn, der foretager det offer, som kræves,
for at Gud skal blive god igen og annullere den tægt, som han var
berettiget til. Mennesket er altså skyldig over for Gud, og Gud betaler selv sine skyldnere. Hvorfor gør han det? Davidsen svarer ikke
direkte, men referencen til Joh 3,16 (Davidsen 2013, 133) indeholder
17. Kompetencefasen optræder ikke altid som en selvstændig fase. I dette tilfælde
og i andre af de nytestamentlige narrative forløb ligger den implicit som en særlig
modalisering af Adams kunnen, dvs. ikke-kunnen. Davidsen (2015), 143 note 4.
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formodentlig hans svar: På grund af kærlighed! Det er kristendommens genistreg ifølge Nietzsche:
Gott selbst sich für die Schuld des Menschen opfernd, Gott selbst sich
an sich selbst bezahlt machen, Gott der Einzige, der vom Menschen
ablösen kann, was für den Menschen selbst unablösbar geworden ist
– der Gläubiger sich für seinen Schuldner opfernd, aus L i e b e (sollte
man’s glauben? -), aus Liebe zu seinem Schuldner!...18

Udveksling og gaver i Johannesevangeliet
For Davidsen er denne forståelse fundamental for nytestamentlig
teologi. Han finder den præsenterede udvekslingsteoretiske tolkning
af korsdøden på grundlag af Adam-myten ikke bare hos Paulus,
men også som baggrund for Markusevangeliet.19 Og han finder den
i Johannesevangeliet.20 Joh 3,16 optræder som kvintessensen af den
tolkning. Det kan det selvfølgelig gøre løsrevet fra sin kontekst i Johannesevangeliet, men Davidsen argumenterer for, at forestillingen
ligger i Johannesevangeliet selv og kommer emblematisk til udtryk i
formuleringen “Således elskede Gud verden, at han gav (edôken) sin
søn, for at enhver, der tror, (hina pas ho pisteuôn) ikke skal fortabes,
men have evigt liv” (3,16). Heri skulle den grundlæggende udvekslingsteoretiske struktur ligge: Gud giver sin søn hen i døden for at
skænke mennesker det evige liv. Som hos Paulus og i Markusevangeliet konstitueres frelsen ifølge Davidsen også i Johannesevangeliet
gennem en progressiv handling. som forandrer den fortabte situation,
som menneskeverdenen befinder sig i. Det er afgørende for Davidsen,
at den handling finder sted i fortællingens pragmatiske (af Davidsen til tider kaldet pragmiske) dimension.21 Derfor finder han også
18. Friedrich Nietzsche, Zur Genealogie der Moral, Zweiter Abhandlung, § 21.
19. “Adam-Christ Typology in Paul and Mark: Reflections on a Tertium Comparationis”, i Eve-Marie Becker, Troels Engberg-Pedersen, Mogens Müller (red.), Mark
and Paul: Comparative Essays Part II. For and Against Pauline Influence on Mark
(Berlin: de Gruyter 2014), 243-273.
20. “The Lord, the Lamb, and the Lover: The Gospel of John as a Mixture of
Spiritualized Narrative Genres”, i Kasper Bro Larsen (red.), John as Genre Mosaic
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015), 125-156.
21. Sondringen mellem en pragmatisk og en kognitiv dimension af narrative tekster stammer fra A.-J. Greimas. Algerdas-Julien Greimas, Joseph Courtés, “The
Cognitive Dimension of Narrative Discourse”, New Literary History 7 (1976), 433447. Den pragmatiske dimension består af det konkrete forløb i fortællingen, mens
den kognitive dimension omhandler forståelsen af forløbet. Man kan derfor fore-
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i Johannesevangliet en sakrificiel eller soningsteologisk forståelse af
korsbegivenheden, som ikke mindst kommer til udtryk i fremstilling
af Jesus som et (påske)lam (Davidsen 2015, 141).22
Den tolkning af Johannesevangeliet er ikke uomstridt. Det ved Davidsen godt. I en note skriver han:
The sacrificiel interpretation of Jesus’ death has been a scandal to people
since antiquity, but nowadays it is painful even to Christian believers.
Exegetes and other interpreters are therefore [min kursiv] looking for
alternative readings, and find the Gospel of John convenient for such
an endeavor, since the cognitive function dominates the account (...).
Maybe the author of John’s Gospel was trying to deconstruct and reinterpret a common sacrificial understanding in early Christianity. The
difficulty is, however, that the story of John’s Gospel tends to lose intelligibility if there is no pragmic action causing the reversal from the
world’s misfortune to fortune. We have the same problem with the presupposed pre-story about the events or actions that caused the world’s
deficiency, the reversal from fortune to misfortune, and that explicate
its need for salvation. (…) The Gospel of John, however, never reveals
how this deficiency was established. The world is under Satan’s rule,
but the author never tells his audience why. The most obvious explanation would be that the pre-story is the Adam story, as presupposed
in a double sense. The author and the implied audience not only know
the Adam story, they are also familiar with the community’s assenting
reception and use of it. (Davidsen 2015, 128 note 4).

Uden at gå ind i en detaljeret forskningshistorisk drøftelse, er der
grund til at nævne, at dette næppe er en præcis beskrivelse af situastille sig en fortælling, der alene har en pragmatisk dimension, men ikke en kognitiv. Det omvendte er ikke muligt, da den kognitive dimension må forholde sig til en
pragmatisk, selv om den pragmatiske dimension ikke behøver at være andet end en
anledning for den kognitive dimension. Jf. Greimas & Courtés (1979), art. cognitif.
22. Davidsens tolkning af 1,29.36 med 19,14 er imidlertid problematisk alene af
den grund, at påskelammet ikke er et offer, se fx Christina Schlund, “Kein Knochen soll gebrochen werden.” Studien zu Bedeutung und Funktion des Pesachfest in
Texten des frühen Judentums und im Johannesevanglium (WMANT 107; Neukirchen-Vluyn 2005); Reimund Bieringer, “Das Lamm Gottes, das die Sünde der welt
wegnimmt (Joh 1,29): Eine kontextorientierte und redaktionsgeschichtliche Untersuchung auf dem Hintergrund des Passatradition als Deutung des Todes Jesu
im Johannesevangelium”, i Gilbert van Belle (red.), The Death of Jesus in the Fourth
Gospel (BEThL 200, Leuven: Leuven University Press 2007), 199-232; Jesper Tang
Nielsen, “The Lamb of God: The Cognitive Structure of a Johannine Metaphor”, i
Jörg Frey, Jan G. Van der Watt, Ruben Zimmermann, Imagery in the Gospel of John:
Terms, Forms, Themes, and Theology of Johannine Figurative Language (WUNT 200;
Tübingen: Mohr Siebeck 2006), 217-256.
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tionen.23 Inden for Johannes-forskningen er alternative forståelser af
Jesu død, herunder dens kognitive funktion, til større forargelse end
den traditionelle korsteologiske opfattelse. Der anvendes mere energi
på at finde soningsteologi eller korsteologi i Johannesevangeliet, end
der bruges på at bortforklare den. Toneangivende forskere kan acceptere, at Johannesevangeliet ikke indeholder traditionel soningsteologi, men påstår alligevel, at “die Sache der Sühne” findes deri.24
Uanset hvad “die Sache der Sühne” præcist måtte betyde (det er ikke
helt klart), kan udtrykket meget vel anvendes til at beskrive Davidsens pointe. Jesu frivillige offerdød er den pragmatiske handling, som
etablerer vendingen fra fortabelse til frelse ved at bære menneskets
retfærdige straf. Davidsen finder det bl.a. udtrykt i den legitime gave,
som Joh 3,16 efter hans mening omtaler. Gud giver sin søn hen i døden, hvorved frelsen etableres. Af samme grund må der være forudsat
et dys-angelium, der forklarer den fortabte situation, der er evangeliets udgangspunkt. Johannesevangelium må således grundlæggende
fortælle samme historie som Markusevangeliet, ellers tenderer det
mod uforståelighed.

Udveksling og gaver i Joh 3,16
Davidsens tolkning kan prøves på en eksegese Joh 3,16. Som fremlagt
dukker det vers op på centrale steder i hans analyser af den generelle
nytestamentlige struktur og i hans tolkning af Johannesevangeliet.
Gerne løsrevet fra sin johannæiske sammenhæng. Men spørgsmålet
er, hvad Joh 3,16 betyder i sin kontekst.
Verset optræder i dialogen med Nikodemus, farisæeren, der kommer til Jesus om natten (3,1). Imidlertid er Nikodemus på dette tidspunkt af samtalen umærkeligt forsvundet. Hans sidste replik falder
i vers 9 og derefter glider dialogen på typisk johannæisk maner over
i en monolog. Umiddelbart før v. 16 har den johannæiske Jesus refereret til ophøjelsen af kobberslangen under ørkenvandringen for at
sige, at menneskesønnen skal ophøjes på samme måde, for at enhver
som tror skal have evigt liv (3,14f). Herefter følger kærlighedserklæ23. Davidsen har aldrig opfattet det som sin opgave at skrive forskningshistorier.
Som han siger: “Nogle eksegeter er gode til at lave forskningsoversigter, andre laver
den forskning, som indgår i disse oversigter.”
24. Jörg Frey, “Edler Tod – wirksamer Tod – stellvertretender Tod – heilschaffender Tod: Zur narrativen und theologischen Deutung des Todes Jesu im Johannesevangelium”, i Gilbert van Belle (red.), The Death of Jesus in the Fourth Gospel
(BEThL 200; Leuven: Leuven University Press 2007), 63-94 (92).
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ringen til verden (3,16), som atter følges af en redegørelse for Jesu
sendelse: Gud har ikke sendt ham for at dømme verden, men for at
verden skal frelses ved ham. Den, der tror, dømmes nemlig ikke, men
den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke er kommet til tro
på Guds enbårne søns navn (3,17f). Efter dette følger en definition
af dommen: At lyset er kommet til verden, og menneskene elskede
mørket frem for lyset (3,19). Dette føres i afsnittets sidste vers over i
gerningskategorier: Enhver, der gør det onde, kommer ikke til lyset,
for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden,
kommer til lyset, for at det skal åbenbares, at hans gerninger er gjort
i Gud (3,20f). Efter dette afsluttes afsnittet ved en stedmarkør, da
Jesus og hans disciple går til Judæa (3,22).
To forhold er relevante fra konteksten: For det første forholdet mellem v. 16 og v. 17:
v. 16
οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ θεὸς τὸν κόσμον
ὥστε τὸν υἱὸν μονογενῆ ἔδωκεν

v. 17

οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ θεός τὸν
υἱὸν εἰς τὸν κόσμον
ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτον μὴ ἀπόληται ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον
ἀλλ᾽ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
ἀλλ᾽ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος
δι᾽αὐτου

Guds handling mod verden udtrykkes med to forskellige verber i de
to vers: didômi og apostellô. Objektet er begge steder ton hyion. Målet
for handlingerne er ikke-fortabelse hhv. dom og evigt liv hhv. frelse.
Midlet til ikke-fortabelse og frelse er tro på ham hhv. ved ham. Set i
sammenhæng med evangeliets sprogbrug i øvrigt, hvor såvel dom og
fortabelse som frelse og evigt liv bruges nærmest synonymt, og hvor
troen altid fremstilles som adgangen til frelsen (fx 12,44-50), kan der
ikke være tvivl om, at de to vers udtrykker den samme intention vedrørende Guds søns komme til verden. Hvis der er en indholdsmæssig
forskel mellem v. 16 og v. 17 består den alene i forskellen mellem
verberne didômi og apostellô.
didômi optræder ikke i Johannesevangeliet i lignende sammenhænge. Det er overhovedet eneste gang det anvendes med Gud som
subjekt og sønnen som objekt. Alle andre steder, hvor Gud er subjekt
for didômi, er sønnen, Jesus eller menneskesønnen modtager af gaven. Objektet kan være gerninger (5,36; 17,4), magt (17,2), ord (17,8),
logos (17,14), herlighed (17,22.24), en form af pas (6,37.39; 17,2) eller
et pronomen (17,6.7.22). I de fleste tilfælde anvendes verbet for at
tilkendegive, at Jesus har fået noget og nogle af faderen. Han skaber
et fællesskab mellem dem og Gud ved at overbringe dem, hvad han
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selv har fået (fx tydeligt i 17,6-8 og 17,22). Intet sted handler det om,
at sønnen er en gave.
Ikke desto mindre er det langt fra ualmindeligt i Johannesforskningen at tolke verbet, som Davidsen gør, dvs. som en hengiven af
sønnen i døden.25 Man skulle i det tilfælde forvente, at verbet paradidômi var anvendt (jf. Rom 8,32). Når det ikke er tilfældet, forklares
det oftest med, at Johannesevangelisten har en tendens til ikke at
anvende sammensatte ord.26 Tilbage bliver alligevel det faktum, at
udtrykket er singulært i Johannesevangeliet, hvor ingen andre formuleringer bærer det indhold, som Davidsen og ligesindede vil indlæse i
verbet didômi i 3,16.
apostellô anvendes derimod typisk johannæisk i 3,17. Mange andre steder i Johannesevangeliet har det nøjagtigt samme betydning
(fx 3,34; 5,36.38; 6,29.57; 7,29; 8,42; 17,2.18). En næsten identisk
formulering om sendelsen til verden findes i 10,36. At faderen har
sendt sønnen er en så fast formulering i evangeliet, at det næsten
har karakter af et guddommeligt epitheton. Spørgsmålet er, hvad
sendelsen omfatter. En mulighed er, at den alene omhandler Jesu
komme til verden. Således er sendelsen i virkeligheden identisk med
inkarnationen (1,14). Men det er tillige muligt at forstå sendelsen
som omfattende hele Jesu jordiske eksistens inklusive korsdøden. Argumentet for den tolkning, som er afgørende i R. Bultmanns udlægning27, er at finde i det forhold, at selve sendelsen bliver objekt for tro
(17,8.21.23.25). Når erkendelsen af Guds autoritet bag Jesu sendelse
bliver den tro, som Jesus efterspørger (jf. også 11,42), kan det ikke
være begrænset til selve hans komme til jorden, men må omfatte hans
død og opstandelse. Hvis ikke det er hele hans eksistens, der omfattes
af troen, synes det ikke meningsfuldt at tale om den tro som målet for
hans virke. I Bultmanns sprog hedder det, at hans kommen og gåen
hører sammen i en enhed, der udgør den eskatologiske begivenhed
(Bultmann 1984, 390).
Den mest nærliggende tolkning af forholdet mellem verberne
edôken og apesteilen i v. 16 og 17 er derfor, at de er synonyme (Davidsen ville sige: parasynonyme): At Gud giver sin søn, er simpelthen, at
han sender sin søn.28 Det typisk johannæiske udtryk “sende sin søn”
25. Fx Helge Kjær Nielsen, Kommentar til Johannesevangeliet (DKNT 4; Aarhus:
Aarhus Universitetsforlag 2007), 155.
26. Fx Jörg Frey, Die johanneische Eschatologie. Band III: Die eschatologische Verkündigung in den johanneischen Texten (WUNT 117; Tübingen: Mohr Siebeck 2000),
287.
27. Rudolf Bultmann, Theologie des Neuen Testaments (Tübingen: J.C.B. Mohr
(Paul Siebeck) 1984 (9. udgave)), 385-392.
28. Det er der naturligvis ikke enighed om, se Frey (2000), 286.
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bestemmer, hvad der ligger i den singulære og ujohannæiske formulering “at give sin søn”.29
Den anden iagttagelse fra konteksten er nok så interessant. Jesus
gives til eller sendes til en verden, som har frelsesbehov. Som det
fremgår umiddelbart efter v. 17, viser det sig ved, at menneskene ikke
kommer til lyset, selv om det er kommet til verden, men foretrækker mørket frem for lyset. Og selve dette er dommen, som gennem
Jesus kan undgås, at forblive i mørket (3,19-21). Mange andre steder
i Johannesevangeliet fremstilles verdens situation på lignende måde.
Dens tilstand afsløres, når den ikke modtager Guds udsendte.30
Davidsen har flere gange med rette bemærket, at det ikke forklares, hvorfor verden er i denne miserable situation (Davidsen 2015,
128 note 4, 143). Som nævnt er det grunden til, at han forudsætter Adam-myten som baggrund for Johannesevangeliet. Imidlertid er
der grund til at påpege et væsentligt forhold. I Romerbrevets AdamKristus-typologi er resultatet af Adams overtrædelse en degression i
de dynamiske modaliteter (Davidsen 1992, 255f). Mennesket får et
problem med dets kunnen pga. den synd, som Adam bringer ind i
verden. Gennem denne synd ændres dets værensstatus, så det bliver
hjemfalden til død. I Johannesevangeliet er det anderledes. Uanset
hvilket dys-angelium der måtte ligge bag Johannesevangeliet, er dets
konsekvenser kognitivt modaliseret. Mennesket har problemer med
dets viden i Johannesevangeliet. Det er den deficiente vidensmodus,
som evangeliet identificerer med en deficient værensstatus: De forstår
(ginôskô) ikke (1,10; 8,43.55; 10,6; 16,3; 17,25), hører ikke (8,43.47;
9,37; 10,8), ved (oida) ikke (7,28; 8,14.19) og tror ikke (5,38; 6,36;
8,24.45.46; 10,25.37.37 etc.). Det er synd i Johannesevangeliets forstand (16,9; jf. 9,41; 15,22.24), og i synden dør man også ifølge Johannesevangeliet (8,21.24). Den tilstand kan kun ændres ved at forstå
(7,17; 8,27.28.32; 10,14.15.38; 14,7.20.31; 17,3.7.8.23), høre (5,24;
6,45; 10,3.16.27; 12,47; 14,24; 18,37), se (6,30; 12,45; 14,9) og tro
(11,40.42; 12,44.46; 13,19; 14,29; 16,27; 17,8 etc.). Den privilegerede
vidensstatus er ækvivalent med en privilegeret værensstatus, dvs. den
29. Man kan her overveje Davidsens ide, at Johannesevangeliet er en “dekonstruktion” af traditionelle forestillinger (jf. citatet ovf.). Forholdet kunne være, at evangelisten overtager en traditionel hengivelsesformel i v. 16 og indholdsbestemmer den
johannæisk i v. 17. Modsat Frey (2000), 286f, der mener, at evangelisten overtager
en traditionel sendelsesformel og omdanner den til en hengivelsesformel i 3,16. Det
forekommer dog bagvendt, al den stund sendelsesformlen uden konkurrence er den
mest dominerende i evangeliet og derfor vel må anses for at være johannæisk.
30. Det er det forhold, der i Johannesforskningen traditionelt går under betegnelsen “die Präponderanz des gottlichen Heilswillens”, Josef Blank, Krisis. Untersuchungen zur johanneischen Christologie und Eschatologie (Freiburg i.B.: Lambertus
Verlag 1964), 88.
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troende har evigt liv (3,15.36; 5,24; 6,40.47; 11,25.26) og er frelst for
dom (3,18; 5,24; 12,47). Det evige liv defineres følgelig som at kende
(ginôskô) Gud og hans udsendte, Jesus Kristus (17,3). De ikke-troende
derimod forbliver i den deficiente status, som ofte er metaforiseret som
mørket, der afviser lyset (3,18-21.36; 12,46-48, jf. 1,5). Slutter man
bagud i henhold til den narrative logik post hoc ergo propter hoc,31 ligger
der et dys-angelium bag Johannesevangeliet, hvor en degressiv kognitiv handling etablerer en deficient værensstatus, for i eu-angeliet etablerer en progressiv kognitiv handling den privilegerede værensstatus. I
modsætning til den paulinske Adam/Kristus-myte skal den degressive
handling derfor ikke findes i den pragmatiske dimension, men i den
kognitive, for deri findes den progressive handling. Gaven er den progressive handling, for den giver muligheden for at kende Gud.

Modtagelse og indhold af den johannæiske gave
Med denne tolkning af Joh 3,16 synes vejen åbnet for en teologi, som
den kendes fra gnostiske skrifter, fx Evangelium Veritatis. Hvad der
mangler, er erkendelsen af Gud. Fordi Gud ikke er kendt, kommer
glemslen, synd, frygt og angst ind i verden. Frelser- og åbenbaringsfiguren, Jesus, bringer derfor erkendelse af Gud. Da han hænges på et
træ, bliver han erkendelsens frugter.32 Den grundlæggende teologiske
struktur er helt klar i skriftet og udtrykkes koncist: “Fordi manglen
(engelsk oversættelse: “deficiency”) blev til, da man ikke kendte faderen, så skal det ske, når man kender faderen, at manglen fra det
øjeblik ikke længere skal være til” (EvVer 24,28-32). Her kan det
ikke være tydeligere, at både dys-angeliet og eu-angeliet er kognitive
begivenheder. Man kan med god grund mene, at sådanne udviklinger er konsekvente fortolkninger af Johannesevangeliet, som ikke kan
siges at være mere i strid med evangeliet end så mange andre senere
teologiske former. Alligevel er det værd at fremhæve forskelle mellem
Evangelium Veritatis og Johannesevangeliet. Det kan vises ved at udlægge den gave, som Gud ifølge 3,16 giver og er lig med den sendelse,
som Gud ifølge 3,17 står bag. Særligt to forhold tematiseres ikke på
samme måde i Johannesevangeliet og Evangelium Veritatis: modtagelsen af gaven og indholdet af den.
31. Jf. Roland Barthes, “Introdution à l’analyse structurale des récits“, Communications 8 (1966), 1-27 (10).
32. Se hertil Katrine Brix, “Kosmoskreuz oder Holzkreuz im Evangelium Veritatis
NHC I,3?”, i Christoph Markschies, Johannes van Oort (red.), Zugänge zur Gnosis
(Leuven: Peeters 2013), 151-167.
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Modtagelsen er et mindre behandlet aspekt af gavegivningen. Det
ses alene af præsentationen af Derridas ide om gaven, nemlig som en,
der hverken gives eller modtages. Tværtimod forsvinder den i samme
øjeblik. Som nævnt kan det være en underliggende protestantisk tilgang til gavegivning, der lader økonomi stå i modsætning til gave.
Som sagt, har det for Derrida den konsekvens, at gaven aldrig kan
vise sig eller erkendes som gave, for derved har den opløst sig selv som
gave. “La simple identification du don semble le détruire” (Derrida
1992, 26). Det betyder, at netop gave-givning som en social begivenhed udelukkes. Gaven kan ikke indgå i interpersonelle relationer, for
netop deri udelukkes gaven som gave, selv om den forudsætter dem
for at være gave. Hermed bliver Derridas gavebegreb stik modsat den
opfattelse af gaver, som var gældende i antikken. Her var det nemlig
afgørende, at gaver etablerer venskaber. Forestillingen om den ensidige, uselviske gave var ikke afgørende. Det var tværtimod opfattelsen
af gaven som en social begivenhed.
Senecas storværk om gaver eller velgerninger (de beneficiis) gennemgår at give (beneficium dare), modtage (beneficium accipere) og
gengælde (beneficium redere) gaver samt at udvise taknemmelighed
(gratiam referre) og lægger afgørende vægt på det interpersonelle
aspekt.33 Afgørende for Seneca er holdningen i gaverelationen. Både
giver og modtager skal have det rette sind (animus). Giveren skal ikke
være skødesløs, modvillig eller nedladende (ben 1.1.4-8). Modtageren
skal være taknemmelig (ben 4.40.1) og gengælde gaven (ben 2.18.5).
Det er den forståelse mellem giver og modtager (ben 1.1.8), der sikrer,
at gaver fungerer inden for en personlig relation. Den personlige og
interpersonelle essens er afgørende for udredningerne. Ved at give og
modtage gaver oprettes, vedligeholdes og udtrykkes et personligt forhold mellem de to involverede parter (fx ben 2.18.5; 6.16.1-7). Gaver
skal være personlige (fx ben 6.18.1-2). Men man kan ifølge Seneca
modtage en gave uden at vide det og uden at ville det (ben 6.8.1).
Det kan man fx se på forældres opdragelse af deres børn. Børnene er
vrangvillige og alligevel er opdragelsen en velgerning mod dem, mener Seneca. De bliver senere klar over det og kan returnere gaven ved
taknemmelighed, som man bør respondere på en gave (ben 6.24.1-2).
Belært af Derrida er forholdet nok snarere, at gaven kan gives, selv
om modtagelsen af opdragelsen som gave er forskudt i forhold til gavetidspunktet. Det synes nemlig afgørende for gavestrukturen, at den
anerkendes som gave, selv om det netop er dette strukturelle forhold
i gavegivningen, der ifølge Derrida umuliggør gavens tilsynekomst:
33. Tekst og oversættelse i Seneca, Moral Essays III (LCL, Cambridge, Mass.: Havard University Press 1975). Se til præsentationen af Senecas forståelse EngbergPedersen (2008), 18-21; Saarinen (2010), 278-282.
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“… cette simple reconnaissence suffit pour annuler le don” (Derrida
1992, 26). For det er den gensidige anerkendelse i gavegivning, der
etablerer det reciprokke forhold, som er problematisk for Derrida. For
at være en gave, må giveren anerkendes som giver og modtageren som
modtager. Således oprettes og vedligeholdes interpersonelle forhold
gennem gavegivning. Derfor er det en prekær situation at modtage
en gave. Hermed etableres den sociale relation, som Seneca kalder
venskabsforhold. Uden den gensidige anerkendelse opstår det forhold
ikke. Giveren kan ikke give gaven, og modtageren kan ikke modtage
den. Eller: Giveren kan ikke slippe af med den, og modtageren kan
ikke slippe for den. I så fald perverteres forholdet mellem dem. Gaven
kan blive et overgreb eller et rov.
Bag gaven i Johannesevangeliet ligger samme logik. Gaven er erkendelsen af faderen gennem den udsendte søn. Først når Gud anerkendes som giveren af gaven, og mennesket anerkender sig selv som
modtageren, kan gaven gives og modtages. Derved opløses den deficiente vidensmodus, som i Johannesevangeliet er lig dom og død, og
en privilegeret værensstatus indtræder. Den består i relationen mellem giver og modtager stiftet gennem gaven, hvilket Johannesevangeliet kalder evigt liv. Med til gaven hører også en forpligtelse, som hos
Seneca er gengæld. I Johannesevangeliet udtrykkes det som en pligt
til at opfylde det nye bud, som Jesus giver dem (13,34f), som netop er
begrundet i den kærlighed, som de har fået.
Indholdet af gaven blev ovenfor defineret som Jesu sendelse, dvs.
hele hans jordisk eksistens. Korsdøden udgør ikke gaven alene, men
er en del deraf. I Jesu jordeliv ligger en narrativ struktur, hvor opgaven er at fremkalde anerkendelse af Gud.34 Det sker, når troen på, at
Gud er autoriteten bag Jesu virke, er fremkommet. Målet ligger i den
kognitive dimension, og den pragmatiske bidrager dertil. Korsdøden
er nemlig nødvendig, for at den opstandne Kristus kan overbevise disciplene ved sine stigmata (20,20.29). Det samme er Jesu handlinger
(2,11.23; 6,14.26; 11,42; 12,37) og hans tale (8,28; 14,10; 15,22.24;
17,8.14). Hele hans virke er rettet mod at åbenbare Gud og fremkalde
troen på, at han åbenbarer Gud. Her melder spørgsmålet sig, hvorledes denne åbenbaring finder sted, og hvad dens indhold er. Med
andre ord er spørgsmålet, hvordan den semiotiske relation mellem
det pragmatiske og det kognitive niveau skal forstås.
Bultmann svarer som bekendt konsekvent, at Jesus intet åbenbarer ud over, at han er åbenbareren (Bultmann 1984, 418). Hans tale
handler kun om hans relation til faderen (Bultmann 1984, 414) og
34. Jesper Tang Nielsen, Die kognitive Dimension des Kreuzes. Zur Deutung des
Todes Jesu im Johannesevangelium (WUNT 2/263; Tübingen: Mohr Siebeck 2009).

DTT_Indhold_2016_1.indb 17

15-04-2016 07:20:14

18

Jesper Tang Nielsen

hans handlinger er intet andet end synlige ord (Bultmann 1984, 412).
Således kan hele Jesu gerning sammenlignes med en gnostisk åbenbaringstale med den forskel, at der ikke åbenbares konkrete hemmeligheder om skabelsen og frelsen. Åbenbaringen er tom og stiller
derfor modtageren over for afgørelsen (Bultmann 1984, 419). Den
johannæiske Jesus åbenbarer Gud, men hans konkrete jordiske liv
har ingen betydning som andet end et faktum. Derfor har korsdøden heller ingen betydning for Bultmann. Den er kulminationen og
afslutningen på den menneskelige eksistens, men den bærer ingen
selvstændig værdi (Bultmann 1984, 405). Med andre ord er forholdet
mellem de ydre tegn, mirakler, korsdød og opstandelse, og budskabet
lige så tilfældigt som mellem det talte ord og dets betydning. Tegnet
er arbitrært, og dets relation til det betegnede er konventionelt. Bultmanns opfattelse står ikke stærkt i den aktuelle Johannesforskning,
men der er ikke fremkommet gennemarbejdede alternative svar på
spørgsmålet. Det følgende er et forsøg på at svare ved hjælp af Charles
Sanders Peirces semiotik.
Peirce udarbejder i sit forfatterskab flere forskellige tegndefinitioner. En af de mest præcise og samtidigt komplekse er den følgende:
A Sign, or Representamen, is a First which stands in such a genuine
triadic relation to a Second, called its Object, as to be capable of determining a Third, called its Interpretant, to assume the same relation to its
Object in which it stands itself to the same Object.35

Når han videre skal definere relationen mellem tegnet og dets betegnede, sondrer han mellem tre fundamentale tegntyper. Et ikon er et
tegn på grund af kvalitet, så dets tegnfunktion består af lighed med
det betegnede. Et billede kan være tegn for en person, fordi det ligner
denne person. Den anden tegntype kaldes et indeks. Det er tegn i
kraft af dets eksistens, fordi det er forbundet med dets betegnede i en
konkret relation. Eksempelvis er vejrhanen tegn for vindretningen,
fordi den er direkte forbundet med vinden. Den tredje type er symbolet. Dets relation til objektet er lovmæssigt. Et eksempel er det røde
trafiklys, som kun på grund af konvention betyder stop.36

35. Charles Sanders Peirce, “Sundry Logical Conceptions”, i The Essential Peirce.
Vol. 2 (1893-1913) (Bloomington, IN: Indiana University Press 1998), 267-288
(272f).
36. Bultmanns opfattelse af forholdet mellem det pragmatiske og kognitive niveau
kan ud fra disse kategorier bestemmes som symbolsk. Det pragmatiske niveau er
tegn for åbenbaringen, men det giver ikke i sig selv nogen oplysninger om det, som
det betegner.
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I Johannesevangeliet er Jesus tegn for Gud. Gennem ham kommer
mennesker til at kende Gud. Sønnen repræsenterer i en tegnrelation
faderen. Ud fra Peirces semiotik kan man analysere den johannæiske
Jesu semiotiske identitet ret præcist.37 Der er ingen tvivl om, at forholdet mellem tegn og objekt er eksistentielt. Det fremgår tydeligt
af flere formuleringer i evangeliet, at faderen og sønnen er forbundet
i en værensrelation (fx 14,10.11). Det er ved sin konkrete eksistens,
at sønnen kan stå for faderen, som et tegn står for objektet. Jesus er
derfor ifølge Peirces semiotik et indeks, når han betegner Gud. Men
han optræder som Guds tegn i en fortælling, fordi denne fortælling
skal give indhold til hans tegnfunktion. Det viser sig nemlig i Johannesevangeliets fortælling, at han ikke kan fremkalde den ønskede
tro, før hans gerning er fuldbragt (19,30). Først i kraft af sin død og
opstandelse opnår han den kvalitet, der skal til for at betegne Gud.
Hans frivillige død (10,11.17f; 15,13) er en integreret del af hans virke
(12,27; 18,11; 19,30), fordi den er nødvendig for hans åbenbaring af
Gud. Derfor henviser han flere gange til en kommende erkendelse,
der først følger efter hans død og opstandelse (8,28.32; 13,7; 14,20).
Således antager den pragmatiske dimension i Johannesevangeliet ikonisk karakter for den kognitive dimension, idet den er et tegn på
grund af kvalitativ lighed.38 Jesus meddeler noget om Gud, fordi han
i en vis forstand ligner ham (12,45; 14,9). Åbenbaringen ville være en
anden, hvis Jesu mirakler alene var forbandelser!
På denne baggrund bliver det forståeligt, hvordan den johannæiske
Jesus kan udfylde sit nye bud (13,34f) som viljen til at give sit liv for
sine venner (15,12f). Det er netop, fordi indholdet af den gave, som
Gud giver, bestemmes kvalitativt gennem Jesu pragmatiske virke, at
forpligtelsen til at gengælde gaven også er indholdsbestemt derigennem.

Udveksling og gave i det johannæiske dys-angelium

Med denne fortolkning af gavegivningen i 3,16 kan man sige noget
om baggrunden for den situation, som gaven forbedrer. Eu-angeliet
består i den gave, der dels kræver anerkendelsen af Gud som giveren og mennesket som modtageren, dels indeholder en åbenbaring
37. Jesper Tang Nielsen, “The Secondness of the Fourth Gospel – A Peircean Reading”, StTh 60 (2006), 123-144.
38. Teknisk udtrykt er den johannæiske Jesus et Sin-tegn, som indeholder et Qualitegn, der udgøres af hans jordiske eksistens. Nielsen (2006), 133f.
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af Gud. Dys-angeliet må da være det modsatte: dels afvisningen af
Gud som giveren og mennesket som modtageren, dels ukendskab til
Gud. I Romerbrevet findes et udtryk for netop denne situation. Paulus siger: “For de kendte Gud, og alligevel ærede (edoxasan) og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de
blev formørket i deres uforstandige hjerte” (Rom 1,21). Denne model indeholder en manglende modtagelse af en gave som en gave (de
takkede ikke) og dermed en manglende anerkendelse af den sociale
relation mellem giver og modtager (de ærede ikke), hvilket medfører
et kognitivt deficit (deres tanker endte i tomhed og de blev formørket
i deres uforstandige hjerte), som frem for modellen i Rom 5 kan ligge
bag Johannesevangeliet.39
Udlægger man denne dys-angeliske fortælling gennem de udvekslingsteoretiske bestemmelser, som Davidsen har anvendt, får man et
anderledes forløb end i Adam-myten. Initialsituationen er bestemt
af Guds krav om tak og ære, dvs. anerkendelse af ham som Gud.
Menneskene burde give ham hans berettigede anerkendelse (Manipulation). Men det sker ikke. De giver ham ikke anerkendelse. Det er
en illegitim ikke-given, fordi den står over for Guds legitime tagen.40
Ikke at give den berettigede gave svarer til at modsætte sig den sociale
relation mellem parterne.41 Mod den berettigede forventning giver
menneskene ikke den legitime gave, men forholder Gud anerkendelsen (Performance). Fordi de ikke anerkendte Gud, overgives de til
tomhed og mørke. Det svarer til, at Gud på grund af deres illegitime
ikke-given udøver en legitim ikke-given ved ikke at give dem den
rette erkendelse. Han giver dem ikke, hvad de ikke er berettiget til
(Sanktion). Som fremstillet ovenfor medfører sanktionen en kognitiv degression, som svarer til en ontologisk degression, fordi mørket,
dommen og døden ifølge Johannesevangeliet netop er ikke at kende
Gud.
På baggrund af dette dys-angelium er eu-angeliet i Joh 3,16 fuldt
forståeligt. Gud ophæver sanktionen ved at give erkendelsen af sig
gennem sin enbårne søn. I modtagelsen af den gave ligger imidlertid
39. Det litterære forhold mellem Paulus og Johannesevangeliet er ikke relevant for
denne tolkning, ligesom det ikke er i Davidsens udlægning. Pointen her er blot, at
der findes kognitive dys-angelier.
40. Det kan også defineres som en illegitim tægt, fordi ikke-given er en form for
tagen, nemlig at tage noget for sig selv, som skulle være givet til den anden, jf. Davidsen (2013), 124.
41. En sådan ikke-given beskriver Davidsen (2013), 124: “Denn was könnte ein
sinnvolles Nicht-Geben sein, wenn nicht ein Bruch in der Erwartung, eine positive
Rückzahlung als Anerkennung und Belohnung zu empfangen? … Dem Anderen
nicht zu geben, was man ihm oder ihr schuldig ist, kann dem entsprechen, dass
der Andere der Erfüllung einer wohlbegründeten Lebenserwartung beraubt wird.”
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også en omgørelse af den fejlslagne performance. For selve modtagelsen af gaven kræver som nævnt en anerkendelse af gaven som en gave,
hvilket svarer til at give Gud den berettigede anerkendelse.42

Afslutning
Fortolkningen af Joh 3,16 gennem udveksling- og gaveteorier fremviste evangeliets grundlæggende struktur.
1. Gud giver sin søn som gave til verden. For at gaven skal realiseres
som gave, skal modtageren anerkende den som gave. Gaven består
af erkendelse af Gud gennem Jesus. Derfor hører hele Jesu liv og
virke med til gaven. Derved opnår han den kvalitet, som giver den
rette erkendelse af Gud.
2. Bag denne struktur i Johannesevangeliet ligger en dys-angelisk
struktur, hvor mennesker ikke anerkender Gud som Gud. Derved
nedbrydes relationen mellem Gud og mennesker. Det kaldes død
i evangeliet.
3. Når gaven modtages, anerkendes Gud som Gud, og faderen erkendes gennem sønnen. Derved etableres den rette relation mellem Gud og mennesker. Det kaldes evigt liv i evangeliet.
Værdien af Davidsens udvekslings- og gaveteoretiske udredninger er
tydelig også for Johannesevangeliets vedkommende, selv om strukturerne ikke, som han tror, findes i den pragmatiske dimension. Gaven
er kognitiv. Den giver den erkendelse, der er evigt liv. Johannesevangeliet fortæller ikke samme historie som Markusevangeliet og har
ikke samme teologi som Paulus. Men det behøver ikke at være en
pinefuld skandale.

42. Johannesevangeliet beskriver også denne struktur med herlighedsterminologi,
som kan oversættes i anerkendelsestermer. Jf. Jesper Tang Nielsen, “Første forsøg på
en anerkendelsesteoretisk fortolkning af Johannesevangeliet”, i Søren Holst, Christina Petterson (red.), Den store fortælling. Festskrift til Geert Hallbäck (København:
Anis 2012), 185-200; “The Narrative Structures of Glory and Glorification in the
Fourth Gospel”, NTS 56 (2010), 343-366.

DTT_Indhold_2016_1.indb 21

15-04-2016 07:20:14

Dansk Teologisk Tidsskrift 79. årg., 2016 s. 22-40

Carl Olof Rosenius’ teologi med særligt
henblik på hans kirkesyn
Ph.d.cand.theol.
Flemming Kofod-Svendsen
Abstract: Carl Olof Rosenius, son of a vicar, grew up in Northern
Sweden, where his family was active in a revival movement inspired
by Lutheran theology. Early in life he decided to become a clergyman,
but due to sickness and bad financial circumstances he never managed
to complete his theological studies. He became a lay preacher and a
very influential editor of the edifying magazine Pietisten [The Pietist].
Through this he became the spiritual leader of the emerging revival
movement known as new evangelism. His theology was strongly influenced by Luther’s understanding of law and gospel. He had a particular
spiritual gift to minister the gospel to awakened and seeking persons so
they might come to live an evangelical Christian life. He wanted to promote a revival movement within the Swedish Church and rejected all
separatism and the idea of forming a free church, just as he was against
lay people’s celebration of Holy Communion. He rejected the incipient
Baptist Movement and broke with Evangelical Alliance. Some of his
disciples chose to form free churches.
Key-words: The Fall – Reconciliation – Justification – Sanctification –
Baptism – Holy Communion – Separatism.

Indledning
Flere svenske kirkehistorikere har sagt, at efter reformationen er der
ingen svensker, der har øvet en så omfattende og dyb indflydelse på
det svenske folks religiøse udvikling som Rosenius.1 Den indflydelse
udøvede han som åndelig leder af den nyevangeliske vækkelse.2 Også
i Danmark har Rosenius haft indflydelse på den åndelige udvikling
især gennem Luthersk Missionsforening fra 1868 og Evangelisk Luthersk Missionsforening fra 1889-1892. Den nyevangeliske vækkel1. G. Brandt, Carl Olof Rosenius. Ur ett utkast till en Rosenius-biografi (Uppsala: Särtryck ur Kyrkohistorisk Årsskrift 1914), 332-380 (332); H. Holmquist, “C.O. Rosenius’ universitetsår”, Studier tillägnade Magnus Pfannenstill (Lund: Gleerup 1923),
62-75 (66); jf. A. Jarlert, Sveriges kyrkohistoria 6 (Stockholm: Verbum 2001), 152.
2. H. Holmquist, Handbok i svensk kyrkohistoria 3 (Stockholm: Svenska Kyrkans
Diakonistyrelse 1941), 32.
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sesbevægelse har flere gange været ramt af kriser og splittelser især
på grund af kirkesynet.3 Efter en kort beskrivelse af Rosenius’ liv og
virksomhed og det grundlæggende i hans forkyndelse vil denne artikel undersøge Rosenius’ kirkesyn med særligt fokus på, hvad årsagen
kan have været til kriserne og uenighederne i kirkesynet. Men først
bringes en forskningsoversigt over de vigtigste afhandlinger om og i
tilknytning til Rosenius’ teologi. Desuden er Rosenius fremstillet i en
række jubilæumsskrifter udgivet af organisationer, der er præget eller
inspireret af den nyevangeliske vækkelse.
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6. P.-O. Sjögren, Anfäktelsen enligt Rosenius (Uppsala: Svenska
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Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1956).
8. S. Gustafsson, Nyevangelismens kyrkokritik (Lund: Gleerup
1962).
9. T. Lindholm, C.O. Rosenius som teolog (Stockholm: EFSförlaget 1972).
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12. E. Olesen, De frigjorte og trællefolket (Frederiksberg: Anis
1996).
13. T. Larspers, Ledning av väckelserörelsen. Den nyevangeliska
rörelsens missionsföreningars relation till Evangeliska FosterlandsStiftelsen 1840- ca 1890 tolkad ur ett regionalt perspektiv
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15. T. Larspers, Konfessionalitet och medbestämmande. Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsens struktur och den nyevangeliska
väckelserörelsens regionala nivå fram till 1922 (Acta Universitatis
Uppsaliensis 2012).

Rosenius’ liv og virke
Carl Olof Rosenius blev født den 3. februar 1816 i Nysätra (mellem
Skellefteå og Umeå), hvor hans far Anders Rosenius (1780-1841) var
præstelig medhjælper (komministeradjunkt) fra 1814 til 1817. Hans
mor var Sara (1786-1870) født Norenius. Af deres syv børn var Carl
Olof nummer tre.4 Fra begyndelsen af 1800-tallet brød en vækkelse
frem i egnene omkring Piteå, Luleå og Skellefteå, som dels var præget af den mere lovbundne pietisme og dels den mere evangeliske
herrnhutisme. Derfor skelner man mellem to hovedretninger inden
for de vakte kredse i Nordsverige − de gamle læsere og de nye læsere.
Gammellæserne var mere pietistisk orienteret, mens nylæserne var
mere præget af herrnhutismen. Rosenius’ hjem stod især i forbindelse
med de grupper af nylæsere, der ud over Bibelen især læste Luthers
Kirke-Postille og Store Galaterbrevskommentar.5 Dette lutherske vækkelsesmiljø, som Rosenius voksede op i, var baggrunden for hans
personlige udvikling og hans gerning som forkynder og forfatter og
dermed for den indflydelse, han fik, og det præg, han satte på den
senere folkevækkelse. Men dette vækkelsesmiljø var også præget af
separatistiske tendenser.6

4. [A. Moberg & L. Sandell], Teckning af Carl Olof Rosenii lif och werksamhet
(Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1868), 8; Lodin 1933, 164-165.
5. Lodin 1933, 73-117; N. Rodén, Det norrländska nyläseriets uppkomst (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1942); J. Holmgren, Norrlandsläseriet
(Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse 1948).
6. A. Sandewall, Separatismen i övre Norrland 1820-1855 (Uppsala: Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen 1952); A. Sandewall, Separatismen i
övre Norrland efter 1855 (Uppsala Universitets Årsskrift 1954:1).
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Rosenius besluttede sig tidligt for at blive præst i Svenska Kyrkan og
begyndte derfor på gymnasiet i Härnösand. Da Rosenius havde afsluttet undervisningen i Härnösand i 1837, arbejdede han det næste år for
at tjene penge til studierne. Som det var almindeligt for kommende
stud.teol.er, fik han hos biskoppen tilladelse til “viatisering”, det vil
sige en lønnet opgave som uordineret hjælpepræst med adskillige prædike- og undervisningsopgaver i et nærmere angivet område inden for
stiftet ([Moberg & Sandell] 1868, 13-26; Lodin 1933, 253-255).
Rosenius kom ikke til Uppsala, da efterårssemesteret begyndte i
1838, eftersom han blev alvorligt syg. Han blev sandsynligvis både
ramt af depression og af en alvorlig legemlig sygdom, antagelig en
hård lungebetændelse (Lodin 1933, 255-256; Lodin 1956, 60). I
Uppsala kom Rosenius aldrig rigtigt i gang med de teologiske studier. Han var ikke fysisk rask, han havde økonomiske problemer, så
han bl.a. tog arbejde som huslærer, og endelig løb han ind i en åndelig
krise, der nok hang sammen med hans depression (Holmquist 1923,
68-75). I den situation fik han sjælesørgerisk hjælp af den skotskfødte,
oprindelig presbyterianske metodistmissionær George Scott (18041874), der var kommet til Sverige i 1830. Baggrunden var, at der
fra begyndelsen af 1800-tallet i Stockholmsområdet var begyndt et
industrielt opsving, som krævede udenlandsk kapital og kompetence.
Siden 1806 havde den engelske erhvervsmand S. Owen (1774-1854)
boet i Sverige. Som aktiv metodist havde Owen sørget for, at metodistprædikanten J.R. Stephens (1805-1879) fra 1826 blev religionslærer for de engelske familier. I december 1826 indrettede metodisterne
en pavillon med plads til 200-300 mennesker kaldet det engelske
kapel. Til Stephens engelske gudstjenester kom der hurtigt adskillige
svenskere, blandt andet en del studerende. I december 1827 begyndte Stephens også at prædike på svensk. Da blev det engelske kapel
sprængfyldt. 1829 vendte han tilbage til England.
Scott videreførte Stephens’ arbejde som præst for den metodistiske
menighed af indvandrede englændere, men udførte også et evangeliserende arbejde blandt svenskerne. Scott arbejdede således for bibelspredning og evangelisk traktatmission, ligesom han gjorde en
pionerindsats for ydre mission Han medvirkede således i 1834 til at
starte udgivelsen af en Missions-Tidning og til oprettelsen af Svenska
Missionssällskapet.7
Scott ydede ikke alene Rosenius sjælesørgerisk hjælp, men blev også
opmærksom på Rosenius’ evner og fik ham knyttet til sit arbejde. Selv
om Scott ikke var lutheraner, var han pragmatiker på den måde, at
7. Lodin 1933, 297-394; B. Sundkler, Svenska Missionssällskapet 1835-1876 (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse 1937), 45-60; Jarlert 2001, 115.130-135.
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han var klar over, at hvis han skulle fremme et vækkende og evangeliserende arbejde i det svenske folk, skulle han skjule metodistiske
tendenser og satse på, at hans arbejde havde en luthersk profil (Lodin
1933, 297-394).
På initiativ af Scott blev det besluttet at udgive et evangelisk, opbyggeligt og upolemisk månedsblad, der fik navnet Pietisten. Som
navnet signalerede, skulle bladet fremme gudsfrygt. Pietisten udkom
første gang januar 1842 med Scott som redaktør og Rosenius som
medarbejder.8 Som bladhoved stod der: “Pietisten. Navnet Pietist
kommer af ett Latinsk ord, Pietas, gudaktighet.”
I 1841 rejste Scott til USA, hvor han besøgte og forhandlede med
The Foreign Evangelical Society, der gav tilsagn om at aflønne to bymissionærer i Stockholm/Sverige, der skulle arbejde under Scotts ledelse. Rosenius blev således fra 1842 ansat af The Foreign Evangelical
Society i New York som bymissionær i Stockholm, og kort tid efter
blev også Rosenius’ medarbejder sangevangelisten Oscar Ahnfelt
(1813-1882) ansat. Denne ansættelse med økonomisk understøttelse
varede til 1863, idet Scott fik udvirket, at ansættelsen fortsatte, selv
om han senere forlod Sverige.9 Under rejsen i USA i 1841 holdt Scott
nogle foredrag, hvor han i markante vendinger beskrev det store åndelige frafald i Sverige. I kirkelige kredse medførte foredragene øget
offervilje til at sende penge til missionerende arbejde i Sverige. Men
en journalist publicerede et af foredragene i en amerikansk avis i en
dramatisk opsætning, der derefter blev oversat og udgivet af svenske aviser. Det udviklede sig til en pressekampagne mod Scott, som
det ikke lykkedes ham at standse. Da skønnede Scott, at hans tilstedeværelse i Sverige var en belastning for vækkelsen. Det tog han
konsekvensen af og forlod Sverige den 30. april 1842 (Lodin 1933,
376-385; Jarlert 2001, 135-137).
Rosenius blev da ene redaktør og udgiver af Pietisten og kort tid
efter også af Missions-Tidning. Derved blev han den åndelige leder af
det vækkelsesarbejde, som Scott havde været den menneskelige initiativtager til (Jarlert 2001, 154). Rosenius fik især blivende betydning
for den religiøse folkevækkelse som redaktør af Pietisten, der udkom
som et månedsblad. I årene 1842-1859 skrev han forkyndende og undervisende artikler i Pietisten, normalt som udlægning af en bibelsk
tekst. Disse artikler blev oversat og udgivet i Danmark første gang i
8. G. Westin, Svensk lutherdom i brytningstider, (Uppsala: J.A. Lindblad 1949),
178-190; Jarlert 2001, 139.
9. G. Westin, Ur den svenska folkväckelsens historia och tankevärld (Stockholm:
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1931), 17-23; Lodin 1956, 112. The Foreign
Evangelical Society var dannet i 1839 med det formål at understøtte begyndende
vækkelsesbevægelser i Europa.
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1868 bd. I-II og 1879 bd. III-IV under titlen Hemmeligheder i Lov
og Evangelium. Bøgerne blev genoptrykt flere gange og siden nyoversat.10 I årene 1860-1866 gennemgik Rosenius Romerbrevet i Pietisten,
som efterfølgende udkom som en bog. I 1867 og frem til sin død
24. februar 1868 skrev Rosenius i Pietisten udlægning af søndagens
højmessetekster. Første nummer udkom i 1842 i 600 eksemplarer I
1840’erne var Pietistens abonnementstal 1200-1400. Fra 1850 steg
tallet til over 2000. I 1861 var der imidlertid 10.000 abonnenter.
Hvert nummer blev ofte læst af flere i lokalsamfundet (Lodin 1956,
112.186.261). Når Pietisten fik den meget store betydning, hang det
sammen med, at det var Sveriges første landsdækkende religiøse blad
(Gustafsson 1962, 33). I begyndelsen blev Pietisten modtaget med
skepsis af mange præster og aktive kirkelige lægfolk. Når nyevangelismen alligevel fik en hurtig fremvækst, hang det sammen med, at den
af mange blev oplevet som en lettelse og befrielse. Både den kirkelige
ortodoksi og den gammelpietistiske fromhed havde stillet krav, som
blev følt tunge og trykkende. Nyevangelismen med dens kom-somdu-er-forkyndelse løftede byrderne af mange. Så opstod to retninger:
Den gamle som af nyevangelismen blev beskyldt for at være “lovisk”,
og den nye, som af de gammelfromme blev beskyldt for antinomisme
og “løs” lære. Men nyevangelismen blev sejrherren ([Moberg & Sandell] 1868, 121; Gustafsson 1962, 35).
Rosenius fik også betydning for nyevangelismen som prædikant og
sjælesørger, hvor han var en flittig brevskriver til de mange nyvakte
kredse rundt om i landet.11 I 1856 var Rosenius med til at stifte Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen, der udviklede sig til en landsdækkende
organisation for indre mission og samtidig blev et stort ydre missions
selskab.12 Både i sin licentiatafhandling og senere i sin doktorafhandling har Torbjörn Larspers beskrevet, hvordan de forskellige lokale
og regionale nyevangeliske organisationer har ønsket at etablere deres relation til den landsdækkende organisation. Den gennemgående
tendens har været, at man har ønsket en decentral struktur, hvor
landsorganisationen især skulle beskæftige sig med fællesopgaver som
for eksempel ydre mission (Larspers 2003 og 2012).

10. F. Kofod-Svendsen, “Bibliografi over Rosenius’ skrifter udgivet på dansk”, Kirkehistoriske Samlinger (2014), 49-100.
11. B. Wadström, Ur Minnet och Dagboken. Första Delen (Stockholm: FosterlandsStiftelsen 1900), 65.313-316; P.E. Gustafsson, Hans Henrik von Essen och den nyevangeliska kolportörsverksamheten (Stockholm: Svenska Missionsförbundet 1963),
147.165.
12. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen genom 75 år, red. E. Levander (Stockholm:
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1931); Jarlert 2001, 154.
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Det grundlæggende i Rosenius’ forkyndelse
Når man læser de forskellige opbyggelige artikler i Pietisten, er det
slående, hvor ofte Luther bliver citeret. Flere gange henvises til KirkePostillen, Den Store Galaterbrevskommentar eller til Lille og Store
Katekismus. De længste citater af Luther er fra hans postiller. De
fylder undertiden flere sider af den opbyggelige artikel, introduceret med “Luther siger....”; dernæst undertiden “Atter siger Luther” for
derefter at slutte med “så langt Luther”. Mange gange introduceres
med ordene “som vor lærefader Luther siger”, hvorefter der bringes
et Luthercitat, der antageligt ofte er citeret efter hukommelsen. Her
er der ingen kildeangivelse. Rosenius var fra sin tidligste ungdom
fortrolig med og stærkt påvirket af Luthers skrifter, både hvad indhold og form angår. Han læste Luther hele livet og ønskede at være
rettroende og rent lærende lutheraner. Han har været fortrolig med
Konkordiebogen og henviser ofte til det, han kalder vore bekendelsesskrifter. Rosenius synes at være opvokset med Doct. Martini Lutheri
Kyrko-Postilla. Ifrån Tyska Tungomålet på Swenska öfwersatt af Mag.
And. Borg, som første gang udkom i 1753 og siden i mange oplag.
Da Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen i 1860 på sit forlag udgav en
ny oversættelse af Luthers Kirke-postille, der indeholdt prædikener af
Luther over samtlige årets evangelietekster og epistler, var hele værket
på 1223 tætskrevne sider gennemset af Rosenius (Hansen 1987, 269272). Den udgave udkom i otte oplag og i 70.000 ex.
I Pietisten 10. årgang fra 1851 har Rosenius i en række artikler beskrevet skabelsen og mennesket, syndefaldet og dets følger samt Guds
første frelsesløfte på syndefaldets dag. Lægger man Rosenius’ artikler ved siden af Luthers udlægning af syndefaldsberetningen i Første
Mosebog kapitel tre fra Weimar-udgaven bd. 42 side 106-176, er det
slående, i hvor høj grad Rosenius har tilegnet sig Luthers grundholdning, som vi genfinder i Confessio Augustana artikel to. Det er også
fra Luther, Rosenius har hentet understregningen af, at det var Guds
“egentlige” ærinde, da han på syndefaldets dag kom til de faldne
mennesker, at forkynde forjættelsen om ham, der skulle komme og
genoprette faldets skade.
Både i Rosenius’ mange opbyggelige artikler i Pietisten 1842-1859,
i hans udlægning af Romerbrevet 1860-1866 og i hans prædikener
1867-1868 har forsoningen en central plads (Pietisten 4 (1845), 1-14;
Pietisten 20 (1861), 49-61 mfl.). Næsten hver gang Rosenius skrev
om forsoningen, citerede han Luther, især fra Luthers kommentar
til Galaterbrevet. Luthers kommentar til Paulus’ ord i Galaterbrevet
kapitel 3 vers 13 − “Kristus har løskøbt os fra lovens forbandelse ved
selv at blive en forbandelse for vor skyld” − findes i en længere eller
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kortere form i næsten hver eneste artikel, hvor Rosenius har skrevet
om forsoningen. Når Rosenius skrev om helliggørelsen, mærker man
tydeligt hans inspiration fra Luthers skrift Mod Latomus. Om synd og
nåde. Rosenius var om nogen forkynder af forsoningen. Begreberne
retfærdiggørelse og helliggørelse gennemsyrede Rosenius’ forkyndelse
hele livet. Loven frelser ikke. Derimod viser den synden som synd
og bliver derved en tugtemester til Kristus. Netop den angrende og
trælbundne synder havde Rosenius fået en særlig gave at henvise til
Kristi fuldbragte frelsesværk på korset. Mange i den fremvoksende
vækkelse fokuserede på, hvad Gud kunne udvirke i dem. Når de fik
aflagt nogle konkrete synder, følte de fred med Gud. Men når de så
svigtede, når de faldt i synd − da mistede de også barneretten hos
Gud, troede de. Rosenius ville lære disse mennesker at regne med,
hvad Gud har gjort i Kristus. Rosenius forkyndte evangeliet som en
betingelsesløs indbydelse til at komme til Kristus.
Dåben betød for Rosenius en indpodning i Kristus. Ved dåben får
man del i Kristus, hans forsoning og hele hans frelsesgerning. Dåben
genføder til et nyt liv og bliver dermed kristenlivets begyndelse. Rosenius regnede med, at de fleste barnedøbte faldt ud af dåbspagtens
nåde. Men dåbens løfte gælder fortsat. Den døbte, men frafaldne må
ifølge Rosenius ved omvendelsens ord − forkyndt i kategorierne lov
og evangelium − kaldes tilbage til den Kristus, der første gang mødte
ham i dåben (Pietisten 5 (1846), 97-120. Men i sin forkyndelse både
skriftligt og mundtligt var det altid Kristus og hans gerning for menneskers frelse, Rosenius viste hen til. Da han sjældent inddrog dåben
i forkyndelse og sjælesorg, kom genfødslen i omvendelsen til at stå
stærkest, og man kan med en vis ret kritisere ham for ikke fuldt ud
at give dåben den plads i kristenlivet, som den har i Det Nye Testamente. Kort formuleret lærte Rosenius genfødsel både i dåben og
omvendelsen, ofte med samme sprogbrug som Erik Pontoppidan.13
Om nadveren talte Rosenius evangelisk stærkt. Han talte om den
trøst, nadveren giver den bekymrede samvittighed og om den skjulte
forening med Kristus i det hellige måltid. Nadveren sammenlignede
han med en hvileplads, hvor den trætte ved at modtage Kristus selv
får ny kraft og frimodighed (Pietisten 5 (1846), 121-134.
I de forskellige doktordisputatser og andre afhandlinger, der er
skrevet om Rosenius’ teologi og forkyndelse både ud fra en kirkehistorisk, dogmatisk og homiletisk synsvinkel, er der selvfølgelig en lidt
forskellig vurdering af blandt andet, i hvor udpræget grad Rosenius
var teologisk præget af Luther, og om han havde modtaget nogen teologisk inspiration af Scott (Brandt 1918; Olsson 1928; Lodin 1933;
13. E. Pontoppidan, Sannhet til gudfryktighet (Oslo: Lutherstiftelsen 1964), 172.
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Johansson 1936; Wisløff 1946; Sjögren 1953; Lindholm 1972; Pedersen 1990; Olesen 1996).

Rosenius’ kirkesyn
Som præstesøn var Rosenius opvokset med den svenske kirkes bekendelse og liturgi. Samtidig var han præget af egnens nordlandske nylæsermiljø, hvor man samledes i konventikler til læsning af Bibelen,
Luther og andre lutherske, pietistiske og herrnhutiske skrifter.
Bestemmelsen i Confessio Augustana art.14, at ingen bør lære offentligt i kirken (publice docere), uden at han er rettelig kaldet (rite vocatus), blev i forbindelse med nyevangelismens fremvækst et stående
tema i den kirkelige debat. Det nye i situationen var ikke, at ikkeordinerede prædikede. Det havde man en lang tradition for, som også
var reguleret i kirkelovens bestemmelser, idet biskoppen kunne give
fx stud.teol.er en begrænset del i præsteembedets forkyndelsesfunktion. Denne biskoppelige tilladelse til lægprædikanter betragtede man
som værende inden for rite vocatus. Men der forelå en ny situation,
da en ny gruppe af lægprædikanter begyndte med offentlig forkyndelse uden at have fået biskoppelig tilladelse. Ifølge hidtidig tolkning
kunne sådanne personer ikke betragtes som rite vocatus med ret til
at publice docere. Man måtte da enten præstere en ny fortolkning af
CA14 eller finde en kirkeligt reguleret ordning, så deres virksomhed
kunne blive anset for forenelig med CA14.14
Da Rosenius havde prædiket en del gange i det, der blev kaldt den
engelske kirke, blev han kritiseret for at optræde uden at være ret
kaldet, og han blev spurgt, hvorfor han ikke fik afsluttet sine teologiske studier, så han kunne blive en ret kaldet præst. Både i et brev
fra påsken 1842 og også i et par senere breve redegjorde han for sin
opfattelse. Han understregede, at han elskede den svenske lutherske
kirke og var overbevist om, at den lutherske bekendelse var den sande
bekendelse. Samtidig tilføjede han, at han også var overbevist om,
at der var sande kristne i andre kirkesamfund. Denne økumeniske
åbenhed er sikkert en del af inspirationen fra Scott. Han så sin prædikevirksomhed som en tjeneste i den svenske kirke, men som en del af
det almindelige præstedømme. Blev man ordineret til præst, fik man
et generelt kald til at virke i hele den svenske kirke. Som lægmand
understregede Rosenius, at han kun prædikede, hvis der var en lokal
14. C.H. Martling, 1965, “Rite vocatus − publice docere”, Till Bo Giertz 31/8 1965,
red. C.H. Martling m.fl. (Uppsala 1965), 190-204 (190).
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menighed, der bad ham om at prædike. Fik man et sådant konkret
kald, var man efter Rosenius’ forståelse også rite vocatus til at prædike
i den konkrete menighed ([Moberg & Sandell] 1868, 85-93). Rosenius tolkede altså − med inddragelse af ord af Luther om at lægmænd
kan prædike og om de kristnes pligt til at undervise hinanden − CA
14 sådan, at den artikel i den lutherske bekendelse ikke kun angik det
traditionelle præsteembede, men også embedet som lægprædikant,
der blev legitimeret ved kaldet fra en kreds af vakte, en forsamling,
en organisation eller lignende. Man kan vel udtrykke det sådan, at
Rosenius − med et personligt følt kald til at prædike i den svenske
lutherske kirke, men med et forlist teologisk studium bag sig og en
samtidig opfordring fra Scott til at prædike, undervise og skrive i
hans sammenhæng og dermed mange steder inden for den svenske
kirke med en af Scott sikret økonomisk understøttelse fra et amerikansk missionsselskab til at kunne virke som lægmandsforkynder på
fuld tid − havde behov for over for sig selv og andre at legitimere sin
nye situation som værende i overensstemmelse med CA 14.15
Rosenius understregede også, at ved siden af tjenesten i det almindelige præstedømme var der et lære- eller præsteembede i kirken, som
også Luther og ligeledes Paulus havde betonet.16 Rosenius lagde vægt
på, at alene ordinerede præster skulle forvalte nadveren, og når Rosenius blev anmodet om at prædike i en kirke, prædikede han helst
fra koret og ikke fra prædikestolen for at understrege, at han ikke var
ordineret præst, men derimod bragte et vidnesbyrd fra det almindelige præstedømme. Han fortalte selv, at han i 1856 havde prædiket 11
gange i den svenske kirkes kirkebygninger, og da havde han kun to
gange stået på kirkens prædikestol ellers i koret. Når han besteg prædikestolen i den svenske, skete det kun, hvis han blev stærkt opfordret
til det. Han så anderledes på sin forkyndertjeneste ved det engelske
kapel/den engelske kirke/Bethlehemskyrkan, for det var med Rosenius egne ord ikke en integreret del af den svenske kirke, men en privat
ejendom på samme måde som mødesalen ved Rosenius’ privatbolig.
Det er på Bethlehemskyrkans prædikestol, man ofte ser Rosenius afbildet ([Moberg og Sandell] 1868, 243-244; Lodin 1956, 195-196).
Rosenius lagde hele livet vægt på, at han ikke optrådte uden et
konkret ydre kald. Også i de sidste år af sit liv holdt Rosenius ikke en
andagt selv hos sine nærmeste venner, uden at der forelå en konkret
opfordring. Lodin mener, at Rosenius i sin forståelse af kaldet til at
virke som lægprædikant var præget af sin opvækst blandt nylæserne i
Nordsverige (Lodin 1933, 386; Lodin 1956, 119-121). Rosenius’ tolk15. Jf. G. Westin, Lutheraner, anglikaner, reformerta (Uppsala: J.A. Lindblad 1935),
117-125.
16. Dette uddybede Rosenius i Pietisten 2 (1843), 72-87.
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ning af CA 14 kan betegnes som både original og kontroversiel (Vigilius 2005, 124), og den kan næppe anses som historisk rigtig, men
der kan argumenteres for, at den er i overensstemmelse med ånden i
den lutherske bekendelse.

Rosenius og separatismen
I nylæserkredsene i det nordlige Sverige kom der tidligt separatistiske
tendenser, selv om vækkelsesbevægelsen overordnet stod på den kirkelige grund (Lodin 1856, 189).17 Der opstod imidlertid en konflikt
mellem kirke og vækkelse på grund af det, der blev kaldt “de nye
bøger”, og samtidig var der en standende strid på grund af Konventikelplakaten af 1726. De kirkelige og verdslige myndigheders forsøg
på at have kontrol med det åndelige liv i de vakte kredse ved hjælp
af Konventikelplakaten blev følt som spændetrøje, der let kunne avle
modtryk. Denne irritation blev forøget, da man som led i den kirkelige restaurering i begyndelsen af århundredet, men med tydelig indflydelse fra oplysningstidens teologi og tænkning, udsendte Katekismusforklaringen af 1810 udarbejdet af ærkebiskop Lindblom (17461819). Den skulle være en revision af og en afløser for ærkebiskop
Svebelius’ (1624-1700) katekismus fra 1689, som mange oplevede
særdeles mangelfuld i både pædagogisk og teologisk henseende. Lindblom mente selv, at hans lærebog i hovedsagen var ortodoks, men den
havde tydelige indslag af oplysningstidens tankegang og var præget
af humanisme, tolerance, optimisme og eudaimonisme. Professor, senere biskop Johan Henrik Thomander (1798-1865), der var positiv
over for nyevangelismen, betegnede den som saftløs og åndsforladt.
Den nye kirkehåndbog, der var påbudt, kom 1811 med ritualer for
de sakramentale handlinger, brudevielse m.m. I den måtte de vakte
især føle sig stødt over ændringer i ritualerne for dåb, skriftemål og
nadver i forhold til den gamle ortodokse håndbog fra 1693. I dåbsritualet udgik ikke blot “exorcismen” (djævleuddrivelsen), men også
forsagelsen. I stedet for tilspørgsel om tro i forhold til de tre trosar17. Om læserne i Norrland og baggrunden for konflikten: N. Rodén, Det norrländska nyläseriets uppkomst (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1942), W.
Bredberg, P.P. Waldenströms verksamhet till 1878 (Stockholm: Missionsförbundet
1948), 4-14; A. Sandewall, Till frågan om herrnhutismens betydelse förr norrlandsläseriets uppkomst (Kyrkohistorisk Årsskrift 1948), A. Sandewall, Separatismen i övre
Norrland 1820-1855 (Uppsala: Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. Ny följd 4, 1952); A. Sandewall, Separatismen i övre Norrland efter 1855 (Uppsala Universitets årsskrift 1954:1); Lodin 1856, 189-199.
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tikler trådte en fremsigelse af trosbekendelsen og det dobbelte kærlighedsbud, hvorefter der blev spurgt: “Vil du døbes på denne tro og
gennem dåben bindes til denne forpligtelse?” I ritualet for skriftemål
blev udtrykkene i syndsbekendelsen mildnet, og absolutionen blev
betinget: “Hvis din syndsbekendelse er oprigtig...hvis din omvendelse
(bättring) er alvorlig... hvis troen er retskaffen, så....”
Også den nye salmebog, Wallins salmebog af 1819, der var ment som
led i den kirkelige fornyelse, måtte vække modstand. Den rummede
ganske vist meget stof fra reformationstiden (Luthers kernesalmer) og
ortodoksien, men intet fra 1700-tallets pietistiske salmedigtning, og
der var mange halv-pelagianske og rationalistiske træk i den. Overordnet mente vækkelsens folk, at de nye bøger bar præg af gerningslære.
Denne konflikt omkring “de nye bøger” blev en af årsagerne til den
skepsis over for kirken, der snart skulle føre til separatistiske tilbøjeligheder. Man tænkte, at når dåbsritualet udtrykte falsk lære, kunne
man så forsvare at lade sine børn blive døbt i kirken? Var det ikke
bedre, at man fik en lægmand til at døbe det (eller selv gjorde det)
efter det gode, gamle, lutherske ritual? Når ritualet for skriftemål og
altergang ikke længere var rigtigt luthersk, var det så ikke rigtigere at
afholde sig fra at deltage i skriftemålet, eventuelt i både det og nadveren, eller holde nadver privat efter det gamle ritual? Når man måtte
anse præsten for at være gerningslærer, rationalist eller vantro, var det
så ikke bedre at holde sig til oplæsning af Luthers prædikener og lytte
til oplyste lægfolk, der holdt sig på Bibelens og den lutherske bekendelses grund? I en sådan konflikt kunne der falde hårde og fordømmende ord fra begge sider. Præsterne anså nylæserne for sværmere og
oprørere. Læserne kaldte præsterne vantro og bøgerne for djævelskab
(Hansen 1987, 29-30; Jarlert 2001, 92-104).
I den tids svenske statskirke måtte en konflikt med kirken automatisk blive til en konflikt med den verdslige øvrighed. At lade sine
børn døbe, at gå til den offentlige gudstjeneste og at deltage i den regelmæssige altergang var ikke blot kristenpligt, men også borgerpligt.
At erstatte det kirkelige gudstjenesteliv med private, ukontrollerede
sammenkomster med brug af uautoriseret litteratur var ulydighed
mod kirkens og statens love.
Fra de vakte i mange egne af landet blev der sendt ansøgninger
til regeringen om tilladelse til fortsat at benytte “de gamle bøger”.
De første, der indsendte ansøgning om det, var en gruppe bønder
fra Luleå-området. Det skete i 1844. Da rigsdagen afslog ansøgningen, sendte denne gruppe af vakte bønder en fornyet ansøgning til
regeringen. Det medførte at kongen udbad sig udtalelser fra konsistorierne i Uppsala og Lund angående “de nye bøger”. De teologiske
fakulteter erkendte, at der nok var mangler ved disse bøger, men man
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anså manglerne for at være af uvæsentlig betydning. Derfor skete der
ikke mere i sagen.
Da Luleå-bønderne i nogle år havde ventet forgæves på svar, udtrådte nogle af dem af den svenske kirke i 1848 og oprettede et separatistisk samfund med egne ledere, dåb og nadver i private huse.
Luleå blev fulgt af udtræden i Piteå og Skellefteå. Således opstod de
første separatistmenigheder i Sverige. De blev efterfulgt af pinlige
processer og voldsomme straffeforanstaltninger. 18
Hvad skulle man mene om dette, og hvilken stillingtagen var den
rigtige? Det spørgsmål optog og foruroligede mange. I denne situation fandt Rosenius det nødvendigt, at han skrev noget til vejledning
for de vakte grupper rundt omkring i landet. Derfor behandlede han
spørgsmålet flere gange i Pietisten. Det skete første gang i februarnummeret 1849 under overskriften: “En owanlig företeelse inom Swenska
Kyrkan”. Den artikel blev så fulgt op af en artikel i henholdsvis september- og oktobernummeret samme år under overskriften: “Några
ord om separatismen i Norrland”. Den artikel var hovedsagelig en
gengivelse af et langt brev “till några bekymrade wänner i Norden”.
Rosenius begyndte med at understrege, at han var overbevist om, at
de Luleå-bønder, der var udtrådt af den svenske kirke, havde handlet
efter deres samvittighed og gjort, hvad de mente var rigtigt i Guds
øjne. Men ikke desto mindre argumenterede Rosenius for, at deres
stillingtagen hvilede på misforståelser. Det var ikke en misforståelse,
at de mente at have fundet fejl i “de nye bøger”, for det var der vitterligt, hvad andre også havde påpeget. Men deres misforståelse bestod i
de konsekvenser, de havde draget. Det var rigtigt, at den gamle håndbogs dåbsritual var mere værdigt, mere kraftfuldt og bedre end det
nye, men dåben bestod alene af Kristi ord og vandet. Derfor var det
fortsat en ret dåb uafhængigt af hvilke ord, mennesker valgte at sætte
omkring de dåbsstiftende ord. Rosenius gjorde opmærksom på, at
man gennem kirkehistorien havde udformet dåbsritualet lidt forskelligt. Man havde fx et meget enkelt dåbsritual, da Filip i Apostlenes
Gerninger døbte den etiopiske hofmand (8, 36-38). For Rosenius var
det væsentligt at understrege, at sakramenternes gyldighed hverken
var afhængig af sakramenteforvalterens eller de øvrige deltageres tro
og værdighed, og heller ikke af en bestemt liturgi eller særlige ceremonier. Det afgørende var alene Kristi ord og indstiftelse.
Separatisterne gjorde sig også skyldige i en misforståelse med hensyn
til at modtage nadveren i den svenske kirke. Rosenius bestred, at man
sanktionerede alt, hvad der blev lært og gjort i den svenske kirke ved
18. N.O. Rasmussen, C.O. Rosenius Guds udvalgte redskab (Rønne: Evangelisk luthersk Missionsforening 1979), 52; Hansen 1987, 31.
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at modtage nadveren i den. Som eksempel på det henviste Rosenius til
Jesus, der hele sit liv kom i den jødiske synagoge, hvor han både var
omskåret og nød påskelammet, og hvert år drog op til templet. Mon
nogen ville påstå, at Jesus dermed stadfæstede eller hyldede de vildfarelser og menneskelærdomme, som han bestandig gik i rette med? Rosenius var helt opmærksom på, at den situation kunne komme, hvor
man blev udelukket af kirken. Det skete for både disciplene og Luther.
Men det var en helt anden situation end selv at forlade sin kirke. Rosenius konklusion var, at selv om der i “de nye bøger” fandtes mange fejl,
og at der inden for vor kirke fandtes mange præster, der lærte falsk, og
at kirken var meget forfalden, og der var meget at beklage, så retfærdiggjorde det ikke, at man skilte sig ud fra den svenske kirke. Når man
kunne samles til fælles opbyggelse og i kirken modtage Kristi sakramenter ubeskåret og samtidig bekende troen og forkynde Kristus, så
skulle man blive i kirken. Separatisternes udtræden af kirken beroede
ifølge Rosenius på en åndelig misforståelse og forvildelse, der bestod i
en sammenblanding af ting, der på det klareste burde adskilles. Separatisternes fejltagelse skyldtes: 1. De skelnede ikke mellem den ydre,
synlige kirke og den usynlige kirke eller Kristi levende lemmer. De
talte alene om menigheden i den sidste, mere indskrænkede betydning, og de ville have en sådan menighed på jorden, hvori der alene
skulle være troende. 2. De skelnede ikke mellem, hvad en kirkens tjener er i sig selv eller som kristen til forskel fra, hvad han er og gør som
kirkens tjener eller i kirkens navn. 3. De skelnede ikke mellem kirken
og bestemte lærere inden for kirken, eller mellem kirkens lære og visse
bøger, som var i brug inden for den. 4. Endelig var det også en meget
uheldig sammenblanding, at de ikke skelnede mellem udskillelse fra
verden og udskillelse fra kirken. At skille sig fra verden, det vil sige
fra synd, uretfærdighed og falsk lære gjorde de identisk med at gå ud
af kirken. Til sidst kritiserede Rosenius separatisterne for, at de havde
dannet en menighed og forvaltede sakramenterne uden indviede præster. Dermed skelnede de ikke rigtigt mellem alle kristnes åndelige
præstedømme og det kirkelige embede. I sin afvisning af separatisterne følte Rosenius sig i samme situation som Luther, der måtte vende
sig imod billedstormerne og sværmerne.
Rosenius’ grundholdning var, at selve spørgsmålet om kirkeordning var et underordnet emne, som der ikke i Bibelen var foreskrevet
noget direkte om. For Rosenius var det betænkeligt, hvis man blev
optaget af og gjorde kirkeordningsspørgsmål til et central tema, for
da risikerede man let, at fokus blev ført bort fra det egentlige: Guds
rige som en åndelig virkelighed og udbredelsen af dette rige. Rosenius’ vejledning bremsede separatismens udbredelse og var samtidig
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en fremstilling af hans holdning til den svenske kirke (Lodin 1956,
189-193; Rasmussen 1979, 51-64; Vigilius 2005, 121-127).

Rosenius og baptismen
Udviklingen i Nordsverige fra separatisme til fuldstændig afstandtagen fra den svenske kirke førte visse stærkt biblicistiske grupper til en
baptistisk opfattelse, og 23.06.1847 døbte bonden Eric Mårtensen (f.
1816) flere personer i det nordlige Ångermanland. Det var den første
baptistdåb i Sverige. Dåben var uafhængig af baptistprædikanter og
menigheder. Eftersom alle de døbte undtagen en enkelt straks udvandrede, blev der ikke dannet en lokalmenighed (Jarlert 2001, 104). I
de følgende år fik baptismen en betydelig fremgang ikke alene blandt
separatisterne i nord, men flere steder i Sverige.19 Med sin klare lutherske holdning måtte Rosenius naturligvis være afvisende (Lodin 1956,
190). I 1851 skrev han fx en artikel i et sjælesørgerisk sprog, hvor man
tydeligt fornemmer, at hans anliggende var at vejlede de mennesker, der
var kommet under baptistisk påvirkning (Pietisten 10 1851, 123-128).

Rosenius og Evangelisk Alliance
Da The World’s Evangelical Alliance blev dannet i London i 1846,
deltog to svenskere i stiftelsen. De skrev også efterfølgende en positiv
artikelserie. Den første provisoriske komite blev dannet i april 1847.
Den første svenske allianceforening blev dannet i Helsingborg i 1852
og i juni 1853 blev Evangelisk Alliances centralafdeling dannet.20 Allerede i Pietisten 2 (1843) nummer 7 gav Rosenius en kort orientering
om planerne for oprettelse af en Evangelisk alliance. I Pietisten 13
(1854), 75-79 gav Rosenius en grundig orientering om Evangelisk
Alliances trosgrundlag, hvor han betonede, at der ikke var tale om at
danne en overkirke, men en praktisk ramme hvor evangeliske kristne især kunne praktisere et bønsfællesskab. Han henviste også til et
skrift udgivet i Stockholm 1853, der gav mere information. I Pietisten
19. E. Newman, Svensk högkyrklighet, lågkyrklighet och frikyrklighet (Stockholm:
Svenska Kyrkans Diakonistyrelse 1932); A. Norberg, Frikyrklighetens uppkomst
(Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse 1953); Westin 1949, 49-134; Jarlert
2001, 165-171.
20. E. Newman, Evangeliska Alliancen (Lund: Gleerup 1937), 53; Jarlert 2001,
159-160.
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13 (1854), 189-191 var der yderligere informationer fra Evangelisk
Alliances centralafdeling. Rosenius gik med i arbejdet. Så skete der
imidlertid en baptistisk infiltration i Evangelisk Alliance. Svenskeren
Carl Möllersvend (1832-1901) var udvandret til USA, hvor han blev
gendøbt og af en amerikansk baptistmenighed sendt til Sverige for
at fremme baptismen. Han blev tilknyttet Evangelisk Alliance, hvor
han spredte skrifter med den opfordring, at man skulle “lyda Gud i
allt, det vill säga låta omdöpa sig”. I protest mod den udvikling trådte
Rosenius sammen med andre lutherske kristne ud af Evangelisk Alliance. Han ville ikke medvirke til, at den blev, hvad han opfattede
som en platform for baptistisk proselytisme (Jarlert 2001, 160; Bexell
2003, 41).

Rosenius og Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Rosenius var på mange måder lærefaderen bag oprettelsen af Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen i 1856. Derfor er bevægelsens formålsparagraf væsentlig for at præcisere Rosenius’ holdning til den svenske
kirke. Paragraffen lyder
Då nu inom vårt land finnes ett kyrkosamfund med ren evangelisk trosbekännelse och fri bibelspridning, så har Stiftelsen för avsikt att verka
medelst spridning av skrifter i full överensstämmelse med den befintliga
lärogrunden, samt att för sina ändamål använda blott sådana personer,
som av tro och övertygelse bekänna sig till det kyrkosamfund, där de
skola verka, och vill således Stiftelsen ingalunda ställa sig i någon motsats till förhandenvarande kyrkliga inrättningar för utbredandet av Jesu
Kristi evangelium i landet, utan fasthellre med dem samverka därför, i
den mån Stiftelsen därom kan bliva anmodad eller själv finna lämpligt
(Levander 1931, 46).

I Pietisten gav Rosenius en fyldig præsentation af Stiftelsen, hvor man
klart bemærker hans kirkepositive holdning. Han understregede,
at der var et stort behov for, at de mange spredte vækkelsesgrupper
rundt om i landet blev samlet i en forening for at styrke de troendes
indbyrdes fællesskab, udbrede evangeliet, udgive og sprede skrifter
på den lutherske kirkes grund og endelig udføre et diakonalt arbejde.
Derimod skulle man ikke etablere et nyt kirkesamfund, men gerne
samarbejde med den svenske kirkes præster og institutioner (Pietisten
15 (1856), 94-96. Rosenius følte sig bundet til den svenske statskirke
og var loyal mod den gældende kirkelige ordning. Han arbejdede for
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vækkelse inden for den svenske kirke ved i bred forstand at aktivere
det almindelige præstedømme, men det skulle ske i respekt for og
gerne i samarbejde med det kirkelige embede, derfor var han fx modstander af såkaldt fri nadver eller nadver forvaltet af lægmænd.

Rosenius og nogle af hans medarbejdere
Nogle af hans nærmeste medarbejdere udviklede imidlertid en mere
kirkekritisk holdning. En af dem var sangevangelisten Oscar Ahnfelt
(1813-1882). Ahnfelt, der var præstesøn fra Skåne, afslørede tidligt et
sang- og musiktalent. Hans ambition var at blive sanger og musiker,
og i 1840 påbegyndte han musikstudier i Stockholm.21 Ahnfelt kom
med i kredsen omkring Rosenius. Rosenius så Ahnfelts evner og fik
ham draget ind i det evangeliserende arbejde.22 Det lykkedes nu Scott
og Rosenius at få udvirket, at også Ahnfelt ligesom Rosenius blev ansat af The Foreign Evangelical Society som missionær i Sverige. Dette
blev for Ahnfelt det ydre kald til, at han som lægmand skulle være
fuldtidsprædikant.23 Det amerikanske selskab lagde ingen begrænsninger på hans virkeområde, så han fik en meget fri ansættelse, hvor
han også kunne virke som prædikant i Norge og Danmark, hvis nogen kaldte ham til det. Mens Rosenius gennem Pietisten formidlede
Bibelens budskab til hele det svenske folk, prædikede Ahnfelt i kirker,
skoler og også ved friluftsarrangementer. Som prædikant var Ahnfelt
mere festlig og humoristisk end Rosenius, der altid var strengt saglig, grundig og undervisende i sin stil. Det var især Ahnfelts sang og
musik, der gav ham hans folkelige gennemslagskraft. Han spillede
på en tistrenget guitar, og så sang han vækkelsessange solo. Denne
kombination af guitarspil, vækkelsessange og prædiken medførte, at
han blev opfordret til at tale i mange forskellige sammenhænge.24 Der
blev mand og mand imellem talt om hans festlige og folkelige optræden, og folk strømmede til for at høre ham.

21. J. Persson, Oscar Ahnfelt (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1944);
J. Blomgren, Oscar Ahnfelt (København: Lohse 1946); O. Lövgren, Oscar Ahnfelt
(Stockholm: Gummesson 1966); E. Kaas, Forbindelse med Skåne (Brændstrup: Timekær 2013).
22. Norborg 1953, 137.
23. Westin 1931, 50.
24. Westin 1931, 101.111-112.135-137.143-144.153; G. Wikmark, G.E. Beskow och
nyevangelismen (Stockholm: Svenska Kyrkans Diakonistyrelse 1941), 269.
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I 1855 mødte Ahnfelt den norske folkekirkepræst Gustav Adolph
Lammers (1802-1878), der var på rekreationsrejse i Sverige.25 Lammers var en veltalende prædikant med kompromisløse holdninger.26
I 1848 blev han sognepræst i Skien, hvor han deltog aktivt i den
begyndende vækkelse. Bl.a. inspireret af Søren Kierkegaard brød han
i 1856 med den norske kirke og dannede en lokal frimenighed. Det
var drømmen om den “rene” menighed, som lå bag den nye menighedsdannelse (Aarflot 1967, 478). I frikirkespørgsmålet er det blevet formuleret sådan, at Ahnfelt og Lammers gensidigt har påvirket
hinanden i ukirkelig og separatistisk retning.27 Ahnfelts frikirkelige
tendenser medførte, at han blev uønsket som prædikant i adskillige
sammenhænge i Sverige.28 Rosenius var bedrøvet over Ahnfelts frikirkelige tilbøjelighed med bl.a. dannelsen af nadverforeninger29 med
lægmænds uddeling af nadveren, idet han frygtede, at Ahnfelts store
fokus på kirkespørgsmålet og nadverforeningerne skulle komme til at
skjule for hovedopgaven: at forkynde evangeliet om frelsen i Kristus
(Gustafsson 1962, 41). Baggrunden for nadverforeningerne var dels
visse præsters modvilje mod at uddele nadveren til aktive vækkelsesfolk, dels visse vækkelsesfolks ønske om at fejre nadver i “de troendes
fællesskab”.30 Da Lammers i 1860 fortrød sit brud med den norske
kirke og vendte tilbage, nedtonede Ahnfelt sit frikirkeengagement.
Men det var mest af pragmatiske grunde, idet han havde indset, at
hans frikirkeengagement havde skadet hans mulighed som forkynder
(Gustafsson 1962,42).
En anden af Rosenius’ medarbejdere var dr. Peter Fjellstedt (18021881), der havde været missionær i Sydindien 1831-34 og i Smyrna i
Lilleasien 1836-1840, hvor han bl.a. udgav en tyrkisk bibeloversættelse. Han skabte i Sverige forståelse for og kærlighed til Ydre Mission. Han tilhørte den rosenianske bevægelses mere frikirkelige del
25. O. Rudvin, Indremisjonsselskapets historie I (Oslo: Lutherstiftelsen 1967), 324;
Kaas 2013, 113-179.
26. Om Lammers: A. Aarflot, Norsk Kirkehistorie II (Oslo: Lutherstiftelsen 1967),
476-482; I. Diesen, Veiryddere (Oslo: Ansgar 1980), 37-61.
27. Westin 1931, 169; Lövgren, Ahnfelt, 103; Diesen 1980, 45.
28. Westin 1931, 180.224; Lövgren, Ahnfelt,112-113.
29. J.L. Balling & P.G. Lindhardt, Den nordiske kirkes historie (København: Nyt
Nordisk 1979), 316.320; Gustafsson 1962, 254-293; Vigilius 2005, 128; Larspers
2012, 72-74.126.
30. 1860-1960 strödda drag ur Hässleholms Missionsförenings 100-åriga verksamhet. Samlade och utgivna av Styrelsens Kommitterade (Hässleholm: Svantessons
Boktryckeri 1959), 111-113; Missionssällskapet Bibeltrogna Vänners historia under tiden 1911-1961. Utgiven av Sällskapets Styrelse (Stockholm: Norrmalms-Tryckeriet
1961), 62.99-100; redaktörer: R. Imberg, A. Einarsson, T. Gunnarsson, I Jesu spår.
Evangelisk Luthersk Mission − Bibeltrogna Vänner 1911-2011 (Stockholm: BV 2011),
41.
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og ønskede inspireret fra Skotland at danne en luthersk frikirke.31 Det
forhindrede Rosenius.32 Men i hele Rosenius’ levetid var der inden for
nyevangelismen indre brydninger og spændinger i embeds- og kirkesynet og i vurderingen af relationen til den svenske kirke (Vigilius
2005, 127). Der var til stadighed nogle, der kritiserede Rosenius for
at være for loyal over for den svenske kirke. Efter deres opfattelse var
det ikke tilstrækkeligt at satse på fornyelse af den svenske kirke ved at
arbejde på bibeludlægning både skriftligt og mundtligt og etablering
af evangeliserende kristne fællesskaber. Man burde bryde med den
åndeligt døde svenske kirke, der i alt for høj grad var styret af staten.

Sammenfattende bemærkninger
Centrum i Rosenius’ forkyndelse og teologiske virke er synd og nåde
eller lov og evangelium. Begreberne retfærdiggørelse og helliggørelse
gennemsyrede Rosenius’ forkyndelse hele livet. Det var evangeliet
om, at Gud retfærdiggør den ugudelige, som gav hans forkyndelse
dens patos. Kristi stedfortrædende lovopfyldelse og sonende død var
hans alfa og omega, og den forensiske retfærdiggørelseslære hans forkyndelses stadige tema. Dette er sammenhængskraften i al rosenianisme. Rosenius selv var en klar tilhænger af folkekirkeordningen og
afviste al separatisme og frimenighedsdannelse. Rosenius var loyal
mod den svenske kirke hele livet, men samtidig var de kristne forsamlinger med bibellæsning, forkyndelse og bøn på mange måder centrum både i hans eget kristne liv og i de mange vækkelseskredse, der
voksede frem som følge af hans forkyndelse og undervisning. Dette
syn indebar en vis indre spænding, som er noget af baggrunden for,
at rosenianere senere har fokuseret på forskellige sider af Rosenius’
kirkesyn og dermed har draget forskellige konsekvenser, idet de samtidig har påberåbt sig Rosenius.

31. “The free Church of Scotland” blev oprettet i 1843 (H. Holmquist/J. Nørregaard, Kirkehistorie III (København: J.H. Schultz 1951), 97). Flere af vækkelsens
folk i Sverige besøgte den nye frikirke og blev tiltalt af dens åndelige styrke (Lodin
1956, 237).
32. N. Rodén, Hans Jacob Lundborg (Stockholm: Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 1961), 83; Jarlert 2001, 114.
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Ikke blot en lære, men en åndsretning
På sporet af en narrativ personalisme hos danske baptister
Ph.d., cand.mag. i filosofi
Johannes Aakjær Steenbuch
Abstract: Since the foundation of the first Danish Baptist congregation
in 1839, Danish Baptists have held widely different theological opinions. It may be argued, however, that many Danish Baptists have subscribed to what may be called a “narrative personalism”. By this concept
is meant a narrative conception of faith that sees personal history as
being central. The “personal” should be distinguished from the purely
subjective or individual, on the one hand, and the collective or general,
on the other. Danish Baptist theologians such as the founding father,
P.C. Mønster, P. Olsen and Kjell Kyrø-Rasmussen have in different
ways expressed views that made the concrete relationships between persons of faith in the community of believers more fundamental than,
e.g., written creeds and other dogmatic expressions of faith.
Keywords: Danish Baptists – Baptist theology – narrative personalism
– P.C. Mønster – Julius Købner – P. Olsen – Kjell Kyrø-Rasmussen.

Baptister, med småt “b”
Det er ikke altid lige til at få hold på, hvad der egentlig kendetegner
danske baptister ud over, selvfølgelig, bekendelsesdåben og menighedernes selvstændighed i forhold til staten. Der findes ingen fælles
trosbekendelse eller andre nedskrevne retningslinjer for, hvad det vil
sige at være rigtig “baptist”. Der er derfor også gode grunde til at
undgå at tale om fx “baptisme”. I det følgende vil jeg dog slå ned på
nogle grundtræk fra danske baptisters idéhistorie, som jeg alligevel
mener, siger noget væsentligt.
Min påstand er, at danske baptister er kendetegnet ved en grundholdning, som jeg vil kalde “narrativ personalisme”. Efter nogle eksempler fra baptisternes første år i det 19. århundrede præsenteres
nogle nedslag hos to af de måske vigtigste danske baptistteologer i
det 20. århundrede, P. Olsen (1865-1938) og Kjell Kyrø-Rasmussen
(1920-1986). Slutteligt bringes nogle eksempler fra nyere skrivelser
fra Baptistkirken i Danmark, samt et “case”-eksempel, idet jeg kort
diskuterer Købnerkirkens (baptistkirken på Amager) beslutning om
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at afskaffe kirkelige vielser som en løsning på debatten om homoægteskaber.
Jeg har måttet foretage en del udeladelser. Blandt andet er der ikke
blevet plads til selvstændige afsnit om fx Knud Wümpelmann eller Johannes Nørgaard (1893-1977). Sidstnævnte skal dog citeres her:
“Baptismen er ikke blot en Lære, men en Udformning af det kristne
Liv, en Aandsretning.”1 Udeladelsen skyldes ikke mindst, at den af
Eduard Geismar influerede Nørgaard i høj grad må siges at have et
mere individualistisk begreb om, hvad vi skal forstå ved personlig tro,
trods en veludviklet pneumatologi. Dog bør nævnes Nørgaards indføring i sakramentsteologi i Den kristne Daab, som afsluttes under titlen “Personlige Vidnesbyrd om kaldet til Omvendelse og Daab” med
et langt kapitel med små personlige selvbiografier af danske baptister
ledsaget af billeder og underoverskrifter såsom “Jeg havde vist altid
nok villet være en Kristen”, “Hans Kors forkynder et evigt Haab”,
“Min Frelsessag kom til at staa som min store Anledning”, “Ikke flasket op med Baptisme”, “Jeg er født og opvokset i et Baptisthjem”,
“Mine første Ungdomsaar var nok den mest ubekymrede Tid”, “Et
personligt Standpunkt for Jesus” og så videre.2 Disse småbiografier
er gode eksempler på, hvordan “personlig tro” forstås biografisk og
narrativt.
Der er med “narrativ personalisme” ikke så meget tale om en bestemt dogmatik, som der er tale om, hvad man måske kan kalde “meta-teologi”, altså de rammer for teologisk reflektion, som hos baptister
har et bestemt kirke- og skriftsyn som fundament. Med “narrativ
personalisme” skal forstås en grundholdning, som lægger vægt på en
fortællende tilgang til troen, samt det personlige, forstået i modsætning til det rent subjektive eller private såvel som det rent kollektive.
Med det “personlige” menes her det enkelte menneske i sine konkrete
relationer til Gud og andre mennesker.
I nyere tid er det blandt andre amerikanske baptistteologer såsom
James McClendon, Glen H. Stassen og David P. Gushee samt mennonitter som John Howard Yoder og J. Denny Weaver, der har forsvaret forskellige former for narrative og personalistiske tilgange.3
Pointen er lidt forenklet, at det “personlige forhold” til Gud kommer
1. Johannes Nørgaard ifølge Bent Hylleberg, m.fl., Et kirkesamfund bliver til: Danske baptisters historie gennem 150 år (København: Føltveds Forlag 1989), 304. Se
også Bent Hylleberg, “Knud Wümpelmann” i Journal of European Baptist Studies,
(Prag: IBTS 3/2002), 5-20.
2. Johannes Nørgaard, Den kristne Daab: Sakramentspørgsmaalet betragtet paany
(Holbæk: Dansk Baptist-Forlag 1944). Se også Johannes Nørgaard, På vej til en
livsopgave (Aalborg: Baptisternes Forlag 1964).
3. Se fx H. Stassen og David P. Gushee, Kingdom Ethics: Following Jesus in Contemporary Context (Illinois: IVP Academic 2003), 57
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før dogmatikken, og at teologi derfor kun sekundært er en rationel
refleksion over, hvad troen betyder abstrakt set. Teologiske discipliner som systematisk teologi og dogmatik er refleksioner over kirkens
historie(r), med udgangspunkt i Bibelen. Den enkelte menighed finder sin identitet i historiefortællinger snarere end i en dogmatisk trosbekendelse.
At reflektere over troen betyder først og fremmest at fortælle historier – både Guds historie, som den findes i Bibelen, og menneskers
historie, som den belyses af Guds historie i kraft af forkyndelsen af
evangeliet. Ifølge McClendon må teologi derfor udfoldes som biografi (eller omvendt, “biography as theology”).4 Teologien udfoldes
ved at beskrive menneskers liv og levned og derigennem deres trosforestillinger. Af samme grund starter McClendons systematiske teologi i tre bind med etikken. Ifølge McClendon har baptister alt for
ofte har ladet deres teologiske dagsorden sætte af problemstillinger,
som var dem fremmede, fx debatten blandt reformerte teologer om
monergisme og synergisme. Baptister bør i stedet interessere sig for,
hvad der er særligt for traditionen, ikke mindst som den kan spores
tilbage til reformationens radikale fløj. McClendon og andre taler
således om “small b baptists” for at pege på en tradition, som er bredere og mere forskelligartet end den kirkeretning, der i USA kaldes
“Baptists” (med stort B).5 Det er tankegange som denne, jeg mener at
kunne genfinde historisk og aktuelt hos danske baptister, ikke mindst
i forholdet til trosbekendelser.

De første år
Den første danske (og skandinaviske) baptistmenighed, “Daabsmenigheden i Kjøbenhavn”, blev stiftet af den sjællandske gravør P.C.
Mønster i 1839, som var leder af menigheden indtil 1853. Mønster
kom først hos Grundtvig, indtil Grundtvig angiveligt i en prædiken
skulle have forsvaret en dobbelt forudbestemmelse.6 Mønster tog afstand fra Grundtvigs syn på folk og kirke, og efterhånden blev han

4. James McClendon, Biography as Theology: How Life Stories Can Remake Today’s
Theology (Nashville: Abingdon 1974).
5. James McClendon, Systematic Theology: Ethics (Nashville: Abingdon Press,
1986), 23.
6. Ifølge Lindberg til Helland 11.9.1838; Enoch Svee, “Copie af ‘Copie af et Brev
til Herr. Pastor Grundtvig, i Anledning af en Prædiken, holdt af ham paa 2den
Søndag i Faste 1838’.”

DTT_Indhold_2016_1.indb 43

15-04-2016 07:20:16

44

Johannes Aakjær Steenbuch

også overbevist om urigtigheden af den traditionelle barnedåb.7 I
1839 blev Mønster som 42-årig bekendelsesdøbt i Lersøen (nu Lersøparken). Den slags aktiviteter var ulovlige, og Mønster måtte i fængsel i alt fem gange de følgende år.

Mønster og trosbekendelsen

Mønster og hans følge blev døbt af den tyske baptistmissionær Johann Gerhard Oncken (1800-1884). Oncken var foregangsmand for
stiftelsen af baptistmenigheder rundt omkring i Nordeuropa og kan
sammen med tyske Wilhelm Lehmann (1799-1882) og danske Julius
Købner (1806-1884) betegnes som kirkefader for mange nordeuropæiske baptistmenigheder.
Onckens indflydelse i Danmark var klar, men Mønster og hans
menighed havde dog sin egen forståelse af centrale punkter, herunder
dåbssyn og udvælgelseslære, hvor Mønster forsvarede en mere traditionel luthersk position mod Onckens reformerte teologi. For Mønster var det samtidig afgørende, at baptisterne ikke skulle have nogen
nedfældet trosbekendelse.
Det er Princip i vort baptistiske Troessamfund ikke at have nogen skreven Troesbekjendelse, enten som Uddrag af eller grundet paa det nye
Testamente, der heelt og holdent er vor eneste Troesregel […] Jeg kan
saaledes ikke fremlægge nogen anden Troesbekjendelse end den hellige
Skrift, som gjældende for Menigheden (Hylleberg, m.fl. 1989, 22).

Heller ikke dette princip var hentet fra de hamborgske baptister, der,
som de engelske baptister, havde deres egen trosbekendelse. Afvisningen af at have en skreven trosbekendelse kan måske forstås som et
opgør med den grundtvigske vægtlægning på bekendelsen som “ord
talt af Herrens egen mund”. I hvert fald var det for Mønster ikke en
mængde skrevne artikler, der konstituerede menigheden, men den
enkeltes personlige bekendelse af sin tro. Afvisningen af en skreven
trosbekendelse havde derfor betydning for hvordan man kunne optage nye medlemmer i menigheden. Trosbekendelsen består ikke i svar
på fastlagte spørgsmål, men i, at den, der skal døbes gives anledning
til at fortælle sin livshistorie:
Førend vi i Menigheden optager nogen Katekumén, maa denne først
for Menighedens indviede Lærer eller Ældste kunne aflægge en Troesbekjendelse, men denne bestaar ikke i nogle forud bestemte Spørgs7. Arne Jensen, Julius Købner: Grundlæggeren af den første frikirke i Danmark
(Dansk Baptist-forlag: København 1947), 29.
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maal eller Svar, men tildels deri, at Katekuménen gives Anledning til
at fortælle sit Levnedsløb, som det har været saavel før som efter hans
Omvendelse, samt at gøre Regnskab for hans Troe og Haab til Salighed,
og naar det da skønnes, at hans Troe er grundet paa Kristus, som død
for hans Synder og opstanden for hans Retfærdighed, efter forudgangen
Anger, Bod og Omsindelse, antager Læreren en saadan til Daab (Hylleberg, m.fl. 1989, 22).

Mønsters principielle afvisning af en nedskrevet trosbekendelse måtte
dog vige, efterhånden som de tyske baptister overtog styringen af de
danske baptistmenigheder. Mønster fungerede som leder af de københavnske baptister de første år, men måtte overlade ledelsen til A.P.
Førster (1819-1889), der overtog lederskabet efter Mønster i 1848.
Førster blev i 1842 af Oncken sendt til England, hvor han tilknyttet “The Primitive Evangelical Baptists” studerede reformert teologi.
Mønsters lutherske linje måtte vige for en mere calvinsk.8

Købner og calvinismen

Efter Førster kom Købner i 1865 på Onckens anbefaling til København fra Hamborg. Julius (Salomon) Købner var af jødisk slægt og
blev født i Odense i 1806, men flyttede som 18-årig til Lübeck. Her
modtog han undervisning i kristendom af den reformerte præst Dr.
Geibel (Jensen 1947, 14). I Hamborg kom han i kontakt med Onckens baptistmenighed og blev døbt i 1836. Købner blev en betydningsfuld missionær i Tyskland og Skandinavien (Jensen 1947, 25).
Købner overtog en reformert teologi, hvor kontinuiten mellem den
gamle og den nye pagt kom til at tjene som nøgle til at forstå hans
egen identitet som kristen af jødisk afstamning (Jensen 1947, 45).
Købner skriver: “Jeg skammer mig ikke ved at blive kaldt Kalvinist.
Jeg højagter Kalvin, og den reformerte Kirke har fra Begyndelsen
været bedre end den lutherske. Vi Baptister var enige med den i de
fleste Læresætninger.” (Hylleberg, m.fl. 1989, 114). Udvælgelsen er
baptisternes lærdom, understregede Købner, som heller ikke delte
Mønsters principielle modstand mod trosbekendelser (Arne Jensen
1947, 66). Således indførtes på en konference i 1849 de hamborgske
baptisters bekendelse fra 1847, med et reformert præg, i de danske
baptistmenigheder.
Selvom de danske baptistmenigheder opstod i kølvandet på de gudelige vækkelser, havde man et ambivalent forhold til “vækkelser”,

8. Se Bent Hylleberg, http://www.baptistkirken.dk/fileadmin/user/filer/dokumenter/Om_baptister/Historie_2_Foerster.pdf(besøgt 03.05.15).
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måske blandt andet som resultat af en “hypercalvinsk”9 forståelse
udvælgelseslæren, som betød, at mission egentlig ikke handlede så
meget om at omvende folk som at finde Guds udvalgte (Hylleberg,
m.fl. 1989, 48). Hvor grundtvigianerne populært sagt ville vække den
slumrende rest af gudbilledlighed i mennesket, og mens Indre Mission ville omvende den fortabte synder, ville baptisterne høste frugten
af Guds selvsåede Ord. Marius Larsen, Købners efterfølger i Kristuskirken, bemærkede i 1896, at “Vækkelser er den Hellige Aands Værk;
alt andet er uægte. De danske Baptister holde ikke af Ordet “Vækkelse”. Det er maaske, fordi de have set for lidt Kjærne, for megen Skal.”
(Marius Larsen ifølge Hylleberg, m.fl. 1989, 164). Bemærkningen
minder om, at omvendelse ikke kunne adskilles fra det fortløbende,
konkrete liv i menighederne. Et helligt liv var afgørende, omend den
såkaldte “fuldkommenhedslære” med bred tilslutning blev afvist af
blandt andre Mønster i 1846 (Hylleberg, m.fl. 1989, 31).
Købners til tider strenge linje udelukkede ikke en vis økumenisk
ånd: Alle troende i hele verden er mine brødre i Kristus, skriver
Købner, “enten de saa er Katolikker, Lutheranere, Reformerte o.s.v.”
(Jensen, 80). Der var dog grænser for tolerancen. Således kritiserede
Købner i fire breve skarpt Aalborgs baptistmenigheds bekendelse fra
1852, forfattet af Christian Westerby, som var præget af en luthersk
forståelse af flere centrale punkter (Hylleberg, m.fl. 1989, 49). Der
var altså fortsat betydelige uenigheder om fx nadversyn, forholdet
mellem lov og evangelium, samt behovet for at bygge kapeller, missionsarbejdets art og så videre, som kom til at medvirke til splittelser
mellem de danske baptistmenigheder.10
I sin lille afhandling om forholdet mallem dåb og nadver forsvarede
Købner en lukket kommunion, med henvisning til en forståelse af
bekendelsesdåben som indgang til menigheden og derfor også som
forudsætning for deltagelse i nadveren.11 Men én ting er forholdet til
menigheden, noget ganske andet det åndelige forhold til Gud og hans
udvalgte folk, som findes blandt alle kirkeretninger. Købner skriver:
Der findes kristne, som ikke har andet for Øje end Menighedens Legeme; hvis Løsen er: „Kirke, Kirke!” Der findes andre, som ikke vil vide
om noget andet end Kristendommens Aand, og som derfor optræder
9. Jf. fx den engelske “Particular Baptist” John Gill (1697-1771). Se Peter Toon, The
Emergence of Hyper-Calvinism in English Nonconformity, 1689-1765 (London: The
Olive Tree 1967), 70-85.
10. Se også N. Larsen, En Conferentse af danske Baptister, afholdt i Kapellet paa
Vandløse Mark, den 26de September 1863 (Nakskov: Reinhard Kjeldskov 1863).
11. Julius Købner, Forbindelsen mellem Daab og Nadvere (København: Dansk Baptist-forlag 1900).
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fjendtligt opløsende mod enhver Menighedsforbindelse og hver Menighedsorden. Begge har forvildet sig. Lad Guds Ord staa fast: „Et Legeme
og en Aand”; lad begge beholde det Værd, som Gud har tillagt dem. At
lade begge beholde deres forskellige Værd og ikke sammenblande dem
med hinanden — det er det rette (Købner 1900, 19-20).

Der findes med andre ord både et horisontalt og et vertikalt aspekt,
hvor der på én gang skal holdes fast i det kirkelige fællesskab såvel
som det personlige (her forstået som det individuelle) forhold til Gud.
Vi kan altså hos Købner finde eksempler på den dobbelte afvisning
af kollektivisme såvel som individualisme. Trods en høj grad af dogmatisk bevidsthed fulgtes denne tanke af en afvisning af ørkesløse
diskussioner om dogmatikken: “Hovedsagen er ikke at mene dette
eller hiint, og heller ikke at have den rette Mening; Hovedsagen er at
være gjenfødt og at elske Jesus.” (Købner ifølge Hylleberg, m.fl. 1989,
112). Købner afviste af samme grund, at det skulle være muligt at
afgøre samvittighedsspørgsmål endeligt: “Een Kristen mener, at hans
Samvittighedsoverbevisning er den rette efter Guds Ord, og en anden
tror, at hans er den rette efter det samme Ord. Begge er feilbare Mennesker, og der er ingen ufeilbar, inspireret Apostel, der kan afgjøre
deres Trætte.” (Jensen 1947, 66).
Mod Onckens ønske om en centraliseret kirkeledelse forsvarede
Købner måske af samme grund efterhånden et mere demokratisk menighedsbegreb: “Vort Barndoms Begreb var Autoritet og Lydighed,
og vi var villige til at underkaste os Autoritet. Nu er vi imidlertid
blevet ældre og har Erfaring bag os. Autoritet og Underkastelse passer
os derfor ikke mere. Derfor maa vi have andre Forhold; der er ingen
Fraktion iblandt os, som vi skal underkaste os.” (Jensen 1947, 58).
Det var dette demokratiske menighedsbegreb, som blev normdannende fremover. I praksis synes dette at have medvirket til, at Mønsters oprindelige anti-dogmatiske syn på trosbekendelser efterhånden
blev det almindelige (som den tyske indflydelse ebbede ud, blev Mønster også officielt rehabiliteret).
Apostolicum blev dog brugt som pædagogisk redskab i fx Knud
Wümpelmanns Vi tror (1966) og er inkluderet i seneste udgave af
danske baptisters salmebog fra 1989 som nr. 697 – uden djævleforsagelsen og med det oprindelige “jeg tror” (credo) i stedet for “vi tror”.12
Den lille udgivelse Noget godt i ryggen – baptister på vej ind i et nyt
årtusind fra 2000 indeholder også en række kortere artikler af be12. Knud Wümpelmann, Vi tror – Kristendomskundkab for unge (Aalborg: Baptisternes Forlag 1966); Salmebog for de danske baptistmenigheder (Det danske Baptistsamfund 1989).
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kendelsesskriftsagtig karakter.13 Pointen er altså ikke, at Mønsters
principielle afvisning af nedskrevne trosbekendelser blev ophøjet til
officielt “dogme”, men blot at vi i dansk baptisthistorie kan finde spor
af, hvad jeg har kaldt “narrativ personalisme”, som gør, at trosbekendelserne ofte ikke har haft nogen central rolle i menighedernes liv og
selvforståelse. Dette bliver især klart med P. Olsen, som vi skal kigge
på i det følgende.

Et personligt forhold
En vigtig skikkelse blandt danske baptister i første halvdel af det 20.
århundrede var Peter Olsen (1865-1938), præst (menighedsforstander
og prædikant) og forfatter til en række bøger, samt forstander på baptisternes prædikantskole i Tølløse og folkehøjskolen i Gistrup.
P. Olsen havde som ung sin gang hos grundtvigianerne og i Indre
Mission, selvom han tidligt var blevet overbevist om, at baptisterne
havde ret i deres anskuelser. P. Olsen forklarer at han hos baptisterne
savnede “de ideelle interesser”, som han kunne finde hos grundtvigianerne. Da han så alligevel blev baptist, blev et væsentligt anliggende
for P. Olsen “folkeoplysning” af danske baptister, som det i øvrigt
også havde været for Julius Købner. Som Bent Hylleberg formulerer
det, var en af P. Olsens væsentligste indsigter, at “en kirke i mission
må leve i en åben vekselvirkning med den kultur, kirken ønsker at
præge.”14

Gennem Tvivl

P. Olsens forfatterskab spændte vidt og omfattede i 1916 en salmebog
til erstatning af Købners, samt et lejlighedsskrift om Martin Luther
i anledning af reformationsjubilæet i 1917, og i 1925 en slags katekismus under titlen Hovedpunkter af den kristne Troslære.15 Længe før
skrev P. Olsen under pseudonymet Johannes Bakkeby bogen Gennem
Tvivl – Breve til to unge Tvivlere, en fiktiv brevveksling mellem en
troende mand og to unge kvinder om centrale trosspørgsmål, mate-

13. Bent Hylleberg, m.fl., Noget godt i ryggen – baptister på vej ind i et nyt årtusind
fra 2000 (København: Føltveds Forlag 2000).
14. P. Olsen ifølge Hylleberg, http://www.baptistkirken.dk/fileadmin/user/filer/
dokumenter/Om_baptister/Historie_6_Olsen.pdf (besøgt 03.05.15).
15. P. Olsen, Martin Luther og hans reformation: Et lejlighedsskrift (Dansk BaptistForlag 1917).
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rialismen, fremskridtet m.v.16 Forordet afslører, at det nok i høj grad
var P. Olsens egen kamp med at få modernitet og kristendom til at
gå op, der kom til udtryk i Gennem Tvivl: “Disse Breve rummer over
tyve Aars Oplevelser. Først Kampe, siden rolige Overvejelser. […] alt,
hvad de indeholder, er levet.”
Ikke mindst darwinismen og materialismen havde været en anstødssten for P. Olsen. Han kom dog efterhånden frem til den opfattelse, at kristendommens udsagn om mennesket kun har vægt for så
vidt, at kristendommen er sit eget bevis, som er principielt uvidenskabeligt: “Thi hvad Kristendommen gennem dens Stifters Person og
gennem det enkelte Menneskes Erfaring bevidner sig selv at være, det
kan jo kun være Genstand for Tros-Vished.” (Bakkeby (Olsen) 1913,
83). Bibelens sprogbrug er i vidt omfang billedligt og angår først og
fremmest menneskers personlige trosforhold, snarere end abstrakte
dogmer. Udviklingslæren må anerkendes, ikke fordi den kan bevises,
for det er der i princippet intet, der kan, men fordi den løser langt
flere problemer end andre hypoteser (Bakkeby (Olsen) 1913, 78).
P. Olsens sandhedsbegreb er pragmatisk. I Gennem Tvivl medgiver
Johannes Bakkeby sin korrespondents veninde “Frk. Paula”, at der
kan være sandhedselementer i alle religioner. Men kristendommen
er “den sandeste” af religionerne, da den i en kamp med “aandelige
Vaaben” må være den stærkeste (Bakkeby (Olsen) 1913, 68). I sekstende kapitel af Gennem Tvivl fremgår det, at, “Frk. Paula” har hørt
et foredrag om “Dogmefri Religion”. P. Olsen har muligvis Harald
Høffdings religionsfilosofi i tankerne. Johannes Bakkeby giver Frk.
Paula ret i, at en dogmefri religion nok kunne være værdifuld, hvis
den var mulig. Men hvis Gud virkelig har vist sig i Jesus, så må hans
liv og lære også tages alvorligt.
Jesus Kristus, den største Personlighed, der er traadt os Mennesker i
Møde, er paa een Gang Gud og det ideale Menneske aabenbaret. Personer har Historie, Personer kan make history, som Englænderne siger, en
Personlighed er aldrig noget flydende og ubestemt. Dersom De tænker
den Tanke til Bunds, vilde De maaske finde det rimeligt, at Kristendommen har netop de Dogmer, den har (Bakkeby (Olsen) 1913, 127).

Kristendommen er et personligt forhold til Jesus Kristus. P. Olsen
delte af samme grund P.C. Mønsters principielle skepsis over for nedskrevne trosbekendelser: “Hverken Trosbekendelse, Kirke, Pave eller
egne religiøse Følelser kan være Autoritet i Spørgsmaalet om, hvad
16. Johannes Bakkeby (P. Olsen), Gennem Tvivl – Breve til to unge tvivlere (København: Pios Forlag 1913).
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oprindelig Kristendom var.” Det Nye Testamente er det “litterære
Nedslag” i den første kristne menigheds indre og ydre liv. Men det
er Jesus selv, der er autoritet for troen: “Det er Ham, vi tror paa. Det
ny Testamente er Autoritet, fordi Han er Autoritet.” (P. Olsen ifølge
Hylleberg, m.fl. 1989, 272). Den systematiske teologi er ikke kristendommens fundament, men udledes af Kristi person, som er kernen i
kristendommen.
At det er “personer”, der skaber historien, var en grundantagelse i
Luther-biografien, idet P. Olsen antog den vist for samtiden udbredte
opfattelse, at Luthers reformatoriske ærinde måtte forstås ud fra Luthers person: “Den lutherske Reformation er efter sit inderste Væsen
en Personalhistorie omsat i Kirke- og Verdenshistorie.” Deri ligger
både dens fortrin og begrænsning, forklarer P. Olsen. Den lutherske
reformation kan kun forstås “ud fra den store Reformator selv, hvad
han var, og hvad han oplevede, indtil han traadte frem paa Historiens
Skueplads.” (Olsen 1917, 3).

Personlighed er den højeste tilværelsesform

I Hovedpunkter af den kristne Troslære fra 1925 forsøgte P. Olsen sig
med en kortfattet fremstilling af kristendommens hovedpunkter,
uden særlig vægt på de ting, der var særegne for baptisterne.17 Julius
Købners forkærlighed for den reformerte teologi bekræftes dog af P.
Olsen, som fastslår, at baptisterne “henhører til den reformerte Kirkeafdeling” (P. Olsen ifølge Hylleberg, m.fl. 1989, 226). En striks
forståelse af den dobbelte forudbestemmelse afvises dog. Vi kan ikke
opgive troen på “vor Villies Frihed, uden at store Livsværdier lider
Skade for os.” (Olsen 1925, 28). Men viljen kan omvendt ikke tænkes
uafhængigt af viljesgrunde, ligesom virkninger i naturen ikke kan
tænkes uafhængigt af årsager. Abstrakte spørgsmål om viljens frihed
løses kun i konkret praksis: “først naar vi ved Jesus Kristus er blevet
ført ind i Samfundet med Gud, lærer vi ud fra personlig Oplevelse,
hvad Guds Forsyn virkelig er.” (Olsen 1925, 43).
Som i Gennem Tvivl gøres det i Hovedpunkter klart, at kilden til
troslærens indhold er åbenbaringen ved Jesus Kristi person: “Hele
den første Forkyndelse af Evangeliet gik altsaa tilbage til Jesus Kristus
og kun til ham. Han “er” Kristendommen.” (Olsen 1925, 22). Kristus
selv er troslærens kilde, som forklaret ved Helligånden og Det Nye
Testamente – men altså netop læst som en åbenbaring af Kristus og
ikke som “Paragraffer” for “alle mulige Tilfælde i en Kristens indre og
ydre Liv” (Olsen 1925, 23; 104-105).
17. P. Olsen, Hovedpunkter af den kristne Troslære (Holbæk: Dansk Baptist-Forlag
1925), 1
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F.C. Krarups opfattelse af religion som en almenmenneskelig ærefrygt for grundlæggende livsbetingelser, overtages af P. Olsen, som
dog specificerer, at som sådan må religion forstås som form uden indhold.18 Kun med åbenbaringen gives religionen et indhold – og dette
indhold er altså Kristus selv (Olsen 1925, 13):
Det staar jo fast, at Kristendommen kom ind i Verden med Jesus
Kristus. Før var den der ikke. Der var altsaa heller ingen kristen Tro,
og derfor heller ingen kristen Troslære. Jesu Kristi Person, hans Ord,
hans Liv, hans Lidelse, Død og Opstandelse er Kristendommens centrale Kendsgerninger, og at forkynde Kristendommen er at forkynde disse
Kendsgerninger (Olsen 1925, 21).

En subjektiv troslære, som kun har den menneskelige bevidsthed til
sin kilde, kan ikke være en kristen troslære, men er blot almenmenneskelig religiøsitet, skriver P. Olsen (Olsen 1925, 20-21). Ikke desto
mindre er “den kristne Erfaring af den guddommelige Virkelighed”
afgørende for at kunne forstå indholdet af troslæren. Ingen bliver kristen i “al almindelighed”.19 Kristendom er derfor også først og fremmest et konkret levet liv – forstanden kommer i anden række (Olsen
1925, 13).
Blandt kristendommens store tænkere nævnes Athanasius, Augustin, Thomas, Calvin, Melanchton, samt nogle i dag ret ukendte
amerikanske baptistteologer, Hovey og Mullins. Derudover nævnes
Schleiermacher, Th. Haering, samt H.L. Martensen (Olsen 1925, 9).
Sidstnævnte spiller en stor rolle i Hovedpunkter, som på visse punkter
nærmest kan kaldes en lommebogsudgave af Martensens Christelige
Dogmatik, selvom P. Olsen forholder sig skeptisk til den spekulative
teologi. Fx synes skellet mellem teologiens sandhed og (manglende)
adækvathed at være overtaget næsten ordret fra dogmatikken sammen med den konklusion, at teologien aldrig endeligt kan bringe sin
genstand på formel (Olsen 1925, 27).
Som Martensen advarer P. Olsen i Gennem Tvivl samtidig mod den
panteisme, som uundgåeligt findes i al “dogmefri Religion” (Bakkeby (Olsen) 1923, 127). Martensen afviste Kants og Schleiermachers subjektivisme som former for panteisme for i stedet at sætte et
personbegreb, hvor det menneskelige subjekt forstås i sine objektive
relationer til noget andet, andre personer og Gud. Som Martensen
pointerede P. Olsen, at det gudbilledlige ved mennesket ikke, som
18. F.C. Krarup, Skrift og Tro, en Undersøgelse af Forholdet mellem Religion og Theologi i Det Nye Testamente (København: Pios Forlag 1907).
19. P. Olsen ifølge Hylleberg, http://www.baptistkirken.dk/fileadmin/user/filer/
dokumenter/Om_baptister/Historie_6_Olsen.pdf (besøgt 03.05.15).
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hos fx Grundtvig, er sproget, men personlighed: “Personlighed er den
højeste Tilværelsesform, vi kender” (Olsen 1925, 28).

P. Olsens kirkesyn

Fordi Kristus er kristendommen, kan Helligånden, og derfor menigheden, heller ikke forstås uafhængigt af Kristi person: “Helligaandens Komme og Forbliven hos Menigheden er ikke sideordnet med
Jesu Komme og Gerning; det er en Fortsættelse deraf.” (Olsen 1925,
21). Kirken er derfor ikke et abstrakt eller rent “åndeligt” fællesskab,
men et fællesskab af personer i konkrete menigheder. I Det Nye Testamente tales kun om lokale menigheder, benævnt ud fra de byer
eller landsdele, hvor de havde hjemme, hævder P. Olsen, som konkluderer, at “det gængse nytestamentlige Menighedsbegreb kan ikke
bestemmes anderledes end som et stedligt Samfund af Kristustroende”
(Olsen 1925, 113).
De kirkelige embeder er derfor også knyttet til den konkrete, lokale menighed: “Noget Embede over de stedlige Menighedsembeder
har det ny Testamente intet Spor af, altsaa fraregnet Apostelembedet,
som jo ikke var et blivende. Menighederne var alene sammenknyttet
ved samme Tro og Liv og ved den fælles Kærlighed.” (Olsen 1925,
114). Menighedssynet får betydning for synet på kaldet til prædikant, som nok er et “indre Kald”, mens der også skal en “Menigheds
Stadfæstelse af Kaldet Til.” (Hylleberg, m.fl. 1989, 298-299).
Selvom menigheden skal forstås som et stedligt samfund af
kristustroende, er den dog “noget langt højere end en Forening”. De
nytestamentlige beskrivelser af menigheden som Kristu legeme, hustru og brud, bør lede tanken videre fra den enkelte menighed til
helheden, skriver P. Olsen (Olsen 1925, 113). Den enkelte menighed må derfor også forstå sig selv som led i en større historie, hvor
Helligånden i menigheden forstås i forlængelse af “Jesu Komme og
Gerning” (Olsen 1925, 21). Dette skal forstås ud fra såvel et fortidigt
perspektiv som et fremtidsperspektiv. Jesu tale om “Guds rige” skal
ikke kun forstås rent eskatologisk (Olsen 1925, 108). Guds rige på
jorden indstiftes i og med Jesu person og er derfor også delvist en realitet, jf. Jesu ord i Luk 17,21. Dog afholder P. Olsen sig fra at identificere Guds rige med en kirkelig organisation eller en bestemt verdslig
orden: “Hvor Guds Navn bliver helliget, og hvor hans Villie sker, der
er hans Rige, hans Herredømme til Stede.” (Olsen 1925, 110). Den
kristne menighed er derfor også kun et medium for Guds rige:
Guds Rige og Menigheden er ikke det samme, for saa vidt vi da ved
“Menigheden” tænker paa Organisation. Vi kan bedre sige, at efter det
ny Test. er Menigheden den Form, hvorunder Guds Rige, altsaa Guds
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Herredømme, praktisk skal forkyndes og udbredes og opbygges (Olsen
1925, 112).

Dertil skal lægges det eskatologiske perspektiv, at nok er Guds rige
indstiftet, men endnu ikke udfoldet: “Sagen er, at Guds Rige har
en lang Historie.” (Olsen 1925, 109-110). Guds rige skal for P. Olsen forstås ud fra dets fremtidshistorie, som vi lever under, men hvis
fuldendelse dog endnu er tilbage. Hans personalisme skal derfor ikke
forveksles med fx den donatisme, som blandt andre Urbanus Rhegius
tilskrev reformationstidens døberbevægelser.

Hvad skal vi med kirken?
En anden af de danske baptisters teologiske profiler i det tyvende
århundrede er Kjell Kyrø-Rasmussen (1920-1986), præst i Aarhus,
København og Tølløse og forfatter til flere bøger om kirke og kristendom. Kyrø-Rasmussen var økumenisk engageret og forsvarede en
grad af det, der er blevet kaldt en “åben baptisme” med mulighed
for overført medlemskab samt indførslen af et ritual for barnevelsignelse og lignende tiltag. Selvom personbegrebet ikke optager så meget
plads som hos P. Olsen, findes der hos Kyrø-Rasmussen træk af en
slags personalistisk menighedsbegreb, hvor tanken om, at mennesket
må forstås i sine konkrete relationer til Gud og andre mennesker er
afgørende.

Både individ og kollektiv

Indflydelsen fra den engelske biskop og missionsteolog Lesslie Newbigin og andre engelske teologer er eksplicit, ikke mindst i bogen
Hvad skal vi med kirken? fra 1967, hvor Kyrø-Rasmussen gav sit bud
på et grundlæggende kirkesyn.20 Bogen var blandt andet formuleret
som et svar på den også i tresserne udbredte tendens til at ville tænke
mission og kristendom uafhængigt af et traditionelt kirkebegreb.
Kyrø-Rasmussen var ikke helt afvisende over for de nye bevægelser.
En enig kirke er en utopi. Men en levende kirke, der uophørligt ser
sin virksomhed efter i sømmene, er en nødvendighed. Baptister har i
grunden selv peget i den sidste retning ved at hævde læren om skriften
som den eneste afgørende autoritet. Man vil ikke med snævre bekendel-

20. Kyrø-Rasmussen, Hvad skal vi med kirken? (Ålborg: Baptisternes Forlag 1967).
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ser spærre vejen for de uudtømmelige skatte, der er gemt i Den hellige
Skrift (Kyrø-Rasmussen 1967, 8).

Bemærkningen synes at bære spor af Mønsters oprindelige afvisning
af nedskrevne bekendelser og peger på, at Kyrø-Rasmussen, hvad
dette angår, i hvert fald i nogen grad var i tråd med Mønster.
Kyrø-Rasmussens stillingtagen til opgøret med den traditionelle
kirke var både-og: Menneskets løsrivelse fra al påtvunget autoritet
er på den ene side en udvikling, som evangeliet selv har været med
til at skabe, skriver han. Men på den anden side har den moderne
cartesianske tankegang med sin vægtlægning på det menneskelige
subjekt betydet, at mennesket tager udgangspunkt i sig selv i stedet
for evangeliet og derfor har mistet forståelsen af, hvad det vil sige at
være menighed (Kyrø-Rasmussen 1967, 13).
Kritikken af cartesianismens cogito (ergo) sum og den deraf følgende
individualisme ligner Martensens kritik af subjektfilosofien. Selvet
etableres ikke i sin relation til sig selv, men i sin relation til andre, primært Gud. Samtidig afvises den kollektivisme, som Kyrø-Rasmussen
givetvis fandt i samtidens socialistiske bevægelser (men som ikke omtales). Det bibelske perspektiv er hverken individualistisk eller kollektivistisk:
Hverken i Det Gamle Testamente eller Det ny Testamente kan man
finde udtryk for en kollektivisme, der ikke afbalanceres af tanken om
personligt ansvar. Medens moderne tankeformer ophøjer individ på
bekostning af kollektiv eller modsat, understreges i bibelsk tankegang
både individ og kollektiv. (Kyrø-Rasmussen 1967, 15)

Pointen formuleres økumenisk. Med udgangspunkt i den apostolske
trosbekendelses ord om, at “vi tror på en hellig, almindelig kirke”,
peger Kyrø-Rasmussen på, at kirken må forstås i forlængelse af evangeliet: “At Kirken er hellig betyder, at den er en del af evangeliet, det
glade budskab til frelse.” (Kyrø-Rasmussen 1967, 41). Kristus er resten
af Guds udvalgte folk, Israel, men med etableringen af kirken har
Kristus indstiftet et folk, som får del i Kristi udvælgelse. Kristne tror
på kirken, ikke som den er i sig selv, men som den er i sin relation
til Gud. Det er nemlig igennem menigheden, at mennesker møder
Guds gerning: “Vejen går ikke fra den enkelte til fællesskabet, men
fra fællesskabet til den enkelte. Menigheden er Guds redskab til vor
frelse.” (Kyrø-Rasmussen 1967, 25). Som hos P. Olsen er dåben indgangen til menigheden og derfor også til kristendommen. For de første kristne var det at være kristen det samme som at være medlem af
en menighed, og indgangen dertil var dåben: “Der fandtes med andre
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ord ingen kristne enere i Ny Testamente”, skriver Kyrø-Rasmussen
(Kyrø-Rasmussen 1967, 20).

Dåb og nadver

En udbredt kritik af baptisters dåbspraksis er, at dåben gøres til en
præstation, når den forudsætter tro og bekendelse. N.H. Søe skriver
fx, at “barnedåben understreger på eftertrykkelig måde den fundamentale evangeliske sandhed, at det ikke er os, der skal finde frem
til Gud eller tilkæmpe os hans velbehag, men det er ham, der uden
nogen fortjeneste eller værdighed hos os kommer til os og af fri nåde
tilsiger os barneret”.21 Kyrø-Rasmussen synes at have haft en kritik
af baptisternes dåbspraksis i stil med N.H. Søes i baghovedet i sin
beskrivelse af dåben. Baptisters afvisning af barnedåben bør ikke begrundes med, skriver Kyrø-Rasmussen, at barnedåben slet ikke kan
forsvares, men at den er “uklar”, jf. Karl Barth (Kyrø-Rasmussen
1967, 76). Bekendelsesdåben er ikke en præstation, men en kapitulation over for Guds gerning:
Der er derfor ikke tale om at være “stor nok” for at komme til dåb – altså
yde en slags åndelig præstation, før man er værdig til dåb. Lige modsat
gælder det at være “lille nok” – så “lille”, at man ikke vil vrage så stor
en kærlighed. Til dåben kommer netop ægte mennesker, der har kastet
masken og blevet hvad de er: Uden håb og uden Gud (Kyrø-Rasmussen
1967, 65).

Dåb følger tro, men tro skal altså ikke forstås sådan, at mennesket
aktivt skal vælge Gud for at modtage Kristus. Det er troen, ikke dåben, der gives ganske gratis.22 Troens forudsætning er den erkendelse
af vores egen uformåenhed, der skabes af loven. Som sådan er troen
netop en tillid, som følger af, at vi intet kan gøre for at retfærdiggøre os selv (Kyrø-Rasmussen 1963, 20-21). At være korsfæstet med
Kristus i dåben betyder at være død fra et liv, hvor vi selv råder, for
i stedet at være sammenvokset med Kristus (Kyrø-Rasmussen 1967,
69). I dåben styrkes troen gennem den troendes “oplevelse” af Kristi
gerninger (Kyrø-Rasmussen 1963, 20). Man kunne måske ønske, at
Kyrø-Ramussen havde valgt et andet begreb end det belastede “opleve” med dets subjektivistiske grundklang, for pointen synes netop

21. N.H. Søe ifølge Niels Anhøj, Midt i mylderet (København: Føltveds Forlag
1992), 87.
22. Se også K. Kyrø-Rasmussen, Frihed, Broderskab og Efterfølgelse: Bibelstudier
over Galaterbrevet, 1. Korinterbrev og Jakobs brev (København: Baptisternes forlag
1963).
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at være, at troen i dåben konkretiseres og derfor ophører med at være
rent subjektiv.
Dåben er at aflægge det gamle menneske og iføre sig det nye. At
leve som kristen er kontinuerligt at leve i denne “rytme”, skriver
Kyrø-Rasmussen. Gudstjenesten er til for at fastholde menigheden
i en rytme, hvor nadveren må have en fast plads: “Nadveren som
fornyelsens måltid kalder både på angeren og glæden – angeren på
grund af vor afstand fra Frelseren, og glæden på grund af hans nærhed hos os. Den anger, der således er tale om, er i grunden den højeste frihed.” (Kyrø-Rasmussen 1967, 97). Det centrale i gudstjenesten
er dog prædikenen. Det er afgørende, at forkyndelsen ikke træder i
baggrunden som noget sekundært, som i nogle kirkesamfund. Uden
skrift og forkyndelse bliver dåb og nadver enten uden reelt indhold
eller til “magiske” handlinger. Dåb og nadver har ikke selvstændig,
mekanisk eller sakramental kraft, men er måder, hvorpå Guds Ord
møder mennesket: “Det må ikke glemmes, at dåb og nadver er former
for ordet, hvorved der bliver tale om Guds personlige meddelen-sig til
mennesket ved gudstjenesten.” (Kyrø-Rasmussen 1967, 46-47).
Der er en ikke ubetydelig sandhed i påstanden om, at en ringe kirkegang peger i retning af, at evangeliet forkyndes rent og purt, idet
evangeliet aldrig er populært, skriver Kyrø-Rasmussen (et synspunkt,
som ofte forbindes med tidehvervsteologi). Men det er dog en absurd
ting ligefrem at gøre sig til af en ringe kirkegang: “Evangeliet er jo
ikke lutter forargelse, men først og fremmest glæde. Og menigheden
er ikke blot forkyndelsens produkt, men tillige dens kilde.” (KyrøRasmussen 1967, 14). Menigheden er ikke blot produktet af Guds
gerning, men er selve Guds gerning og det middel, igennem hvilket
Gud gør sin gerning.

Menighedens funktion og organisation

Kristendom handler ikke om at stræbe efter “åndelige tinder” eller at
“hæve sig op over verden og gøre sig til af sin fromhed og tro.” (KyrøRasmussen 1967, 75-76). Kristendom handler tværtimod om at være
kaldet til at være Guds vidne i verden: “Menigheden er med andre
ord ikke “overmennesker”, men døbt til at være “medmennesker” i
verden. Ligesom dens Herre var til for verden, er menigheden til for
verden. Den er “frelst for at tjene”.” (Kyrø-Rasmussen 1967, 76-77).
At kirken er en del af evangeliet og Guds redskab til frelse betyder
ikke, at menigheden for Kyrø-Rasmussen er en parallelkultur, som
skal konkurrere med verdslig kultur. Det er ikke menighedens menneskelige kvaliteter, det kommer an på, men om menigheden “forkynder Kristi ord og lever af hans godhed” (Kyrø-Rasmussen 1967,
39). Hvor menigheden gør det, er den Guds gave og redskab, uanset
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hvor ringe den måtte forekomme mennesker at være. Det betyder
samtidig, at kun hvor Kristi Ord ikke længere lyder, kan et menneske
i Kristi navn gøre sig færdig med en menighed.
Kyrø-Rasmussen anså som andre baptister menighedens to “stedlige” embeder (præst og diakon) for at være de centrale. Der findes,
skriver Kyrø-Rasmussen, både et alment præstedømme, som fx kom
til udtryk i Onckens motto “Hver Baptist en Missionær”, og et særligt
præstedømme, som er knyttet til særlige gaver og et særligt ansvar for
forkyndelse af Ordet og ledelse af menigheden. Også selvom menigheden altid er bundet til Ordet mere end til præsten (Kyrø-Rasmussen 1967, 85). Men hans kirkesyn var temmelig forskelligt fra det,
der kom til udtryk i fx Jørgensen Toldams bemærkning om, at “Vi er
et Missionssamfund ikke et Kirkesamfund” (M. Jørgensen Toldam
ifølge Hylleberg, m.fl. 1989, 305).
I Frihed, Broderskab og Efterfølgelse advarer Kyrø-Rasmussen mod
at overbetone den enkelte menigheds uafhængighed af kirkesamfundet. Den enkelte menighed er bundet til de øvrigt menigheder ved
at være født af samme Ånd og antaget til tjeneste af samme Herre
og bør derfor lytte til den helhed, den er en del af (Kyrø-Rasmussen
1963, 41). Dette berettiger ikke til nogen form for “kirkediktatur”,
som er de biskoppelige kirkers fare, understreger Kyrø-Rasmussen.
Men baptisters betænkeligheder ved biskopper, der kan lede på hele
kirkens vegne, har historiske snarere end bibelske grunde, hævder
Kyrø-Rasmussen (Kyrø-Rasmussen 1967, 91). Generalsekretæren for
baptistsamfundet fik derfor i Kyrø-Rasmussens kirkesyn en nærmest
biskoppelig status, da generalsekretæren skulle forstås som hele baptistsamfundets præst.

Ny narrativ personalisme?
Kyrø-Rasmussens forståelse af menigheden som Guds redskab til at
tjene verden afspejles i senere skrivelser, fx i folderen – om at være
menighedsmedlem, fra 1989, som i 90’erne og frem blev givet til nye
medlemmer af danske baptistmenigheder. Også gudstjenestens centrale betydning understreges, idet gudstjenesten beskrives som det
“centrale samlingssted i menighedens liv” hvor menigheden fornys og
udrustes til at være kristne.23

23. Jan Kornholt, – om at være menighedsmedlem (København: Føltveds forlag 1997
(1. udgave 1989)), 11.
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Tanken går igen i nyere udgivelser, fx folderen Noget om danske baptister fra 1999. Her beskrives troen som det centrale i kristendommen
forstået som “et direkte forhold mellem Gud og det enkelte menneske
uden behov for mellemmænd, institutioner eller bestemte ritualer af
nogen art.”24 Det er langt snarere “en vægtlægning på den personlige frihed end et bestemt dåbssyn eller en bestemt dåbsmåde, som
forener baptisterne” (Henrik Kristiansen, m.fl. 1999, 7). Påstanden
bindes op på et narrativt og kristocentrisk skriftsyn samt en skepsis
over for nedskrevne trosbekendelser:
Baptister har altid anset hele Bibelen med beretningerne om Jesus i centrum som den afgørende kilde vedrørende kristen tro og liv. De søger på
den måde at undgå fastlåsning og begrænsning af Bibelens budskab. I
stedet er de åbne for den indsigt og forståelse, som hver eneste kristen kan
få ved åbenhjertigt at læse i Bibelen. Derfor er baptister tilbageholdende
over for faste formuleringer af trosbekendelser og lignende, men de fleste vil nok mene, at de klassiske kristne trosbekendelser giver et rimeligt
udtryk for den kristne tros indhold (Henrik Kristiansen, m.fl. 1999, 4).

En rendyrket individualisme afvises imidlertid også: “Kristen tro er
en personlig, men ikke en privat sag. Troens liv må leves i og ud
fra et fællesskab af mennesker, nemlig den kristne menighed, hvori
de enkelte medlemmer støtter, opmuntrer og supplerer hinanden.”
(Henrik Kristiansen, m.fl. 1999, 4) Det understreges, at troen ikke
er noget, mennesker selv kan skabe, men at den er en gave fra Gud.
Samtidig lægges der dog vægt på, at mennesker selv har ansvar for og
indflydelse på “at lade troen få konsekvenser” (Henrik Kristiansen,
m.fl. 1999, 4).
I folderen “FAQ om baptister” fra 2010 peger en bidragsyder på at,
det “at være kirke består ikke i at få ensrettet alle holdninger, systemer og former men i at holde fokus på målet: At vi gennem troen på
Jesus bliver ét fællesskab. Redskabet, vi skal bruge undervejs, er den
samtale, vi fører med hinanden.”25 Generalsekretær for Baptistkirken
i Danmark Lone Møller-Hansen peger på samme måde på fællesskabets betydning for den enkeltes forståelse af sin tro: “Personlig tro er
noget andet end privat tro. Når vi siger, at troen er privat, er det ofte,
fordi vi er blufærdige og ikke føler os »troende nok«. Jesus siger, at vi
blot skal have tro som et sennepsfrø, og det er altså ikke ret stort! Personlig tro vokser ved at blive delt og ved, at vi sætter ord på det, vi tror
24. Henrik Kristiansen, m.fl., Noget om danske baptister, 2. udgave (København:
Det Danske Baptistsamfund 1999), 4.
25. Andreas Højmark, “På pilgrimsvandring” i Lone Møller-Hansen, m.fl., FAQ
om baptister (København: Baptistkirken i Danmark 2010), 10
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– og også deler vores tvivl med andre.” (Lone Møller-Hansen, m.fl.
2010, 18) Som hos tidligere baptister bindes denne tanke i “FAQ om
baptister” sammen med en opfattelse af gudsriget som noget, der allerede er delvist realiseret. Jacob Broholm Møller skriver: “Gud selv
arbejder på at forny sit skaberværk. Og det er kirkens opgave at arbejde med på denne fremtid. Kirkens budskab drejer sig om frelse.
Men det er en frelse, der allerede kan erfares her og nu.” Dermed er
kursen også udstukket for engagement i forskellige miljømæssige og
politiske sager (Lone Møller-Hansen, m.fl. 2010, 31).
Som i Folkekirken har et væsentligt debatpunkt i den danske baptistkirke de senere år været vielser af homoseksuelle, og som i resten
af samfundet findes der flere meninger, selvom danske baptister nok
hælder til den konservative side. Teologisk Forum (en arbejdsgruppe under Baptistkirken i Danmark) anbefalede i 2012 at acceptere,
hvad man kaldte en “kvalificeret ‘etisk uenighed’”, idet baptister må
finde ud af at have fællesskab trods vidt forskellige meninger.26 Kun
få menigheder, fx Immanuelskirken i Aarhus, har indført vielser af
homoseksuelle. Købnerkirken på Amager besluttede i 2014 derimod
ikke at have en officiel holdning til homoseksuelle vielser. I stedet
overlod man vielser til rådhuset for til gengæld selv at velsigne parforhold uden skelen til køn. Vielse bør være “en borgerlig handling, der
finder sted på borgmesterkontoret”, hedder det i Købnerkirkens udtalelse. Det understreges, at modstanden mod at foretage vielse med
borgerlig gyldighed “absolut intet” har at gøre med en bestemt holdning til homoseksualitet, men alene har med “stat-kirke spørgsmålet
at gøre”. Købnerkirkens beslutning kan dog, mener jeg, forstås som
et vellykket forsøg på at komme uden om overflødige teologiske og
kirkepolitiske disputter. Under overskriften “Jeg er så træt af kristnes
diskussion om homoseksualitet” skriver præst Jan Kornholt, at friheden til selv at tolke Bibelen og tage personlig stilling også indebærer
en frihed til, at mennesker “kan træffe forskellige valg og alligevel
være fuldt og helt med i fællesskabet.”27 Ingen kristne har ret til at
have mere ret end andre, som det hedder.
I en af Købnerkirkens beskrivelser af, hvad der kendetegner en baptistkirke hedder det, at “Bibelen er vigtigste norm for vores tro og liv”.
Men straks derefter slås det fast, at dette indebærer “Personlig frihed
til selv at tolke Bibelen og selv at vælge tro og livsstil”.28 Pointen synes
kort sagt at være, at fordi skriften er det grundlæggende princip, kan
26. Se Bent Hylleberg, m.fl., Til danske baptistmenigheder: om homoseksuelles plads
i menigheden (Teologisk Forum i Baptistkirken i Danmark 2012)
27. Se http://koebnerkirken.dk/praestetanker/jeg-er-sa-traet-af-kristnes-diskussion-om-homoseksualitet/ (besøgt 06.04.15).
28. Se http://koebnerkirken.dk/faq/ (tilgået d. 6/4-2015)
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ingen bestemt udlægning af skriften gøres mere autoritativ end andre.
Der er ingen norm, som skal normeres, ingen norma normata (det
skulle da lige være den kristnes personlige livsfortælling). Man kan
derfor heller ikke kræve enighed om udlægningen af troen, men kun
om hvad der gælder som autoritet for udlægning af troen. Derfor skal
diskussioner om fx vielser af homoseksuelle ikke løses teologisk, men
ved at opløse de formelle omstændigheder, der i første omgang har
gjort kontroverser mulige.

Konklusion
Ovenfor er jo egentlig ikke sagt så meget om teologiens faktiske indhold, men kun om hvilke rammer, der er for refleksion over troen.
Igen er der tale om en ekklesiologi, et kirkesyn, snarere end en dogmatik. Konfessionalisme og fundamentalisme (i ordets præcise forstand) er en sjældenhed blandt danske baptister, hvis trossyn langt
bedre indfanges af McClendons begreb om “small b baptists.” Mc
Clendons opfattelse ligner i høj grad begrebet om “åben baptisme”.29
Tanken om “biografi som teologi” beskriver også godt fx P.C. Mønsters forståelse af trosbekendelse som det at fortælle sit “levnedsløb”,
P. Olsens “personlige forhold” til Gud og Kyrø-Rasmussens dobbelte
afvisning af individualisme og kollektivisme til fordel for et personligt og relationelt trossyn.
Jeg har ovenfor berørt en række forskellige teologiske tankestrømninger. Jeg har ikke berørt, hvordan orienteringen omkring “det personlige” i vid udstrækning kan betegnes som en aflejring af elementer
fra det 19. århundredes liberalteologiske strømninger eller lignende.
Men den lidt overfladiske gennemgang skulle dog gerne gøre det
klart, at det “personalistiske” og det “narrative” på forskellig vis kan
genfindes ikke mindst i den stadige skepsis over for fastlagte trosbekendelser, og at vi derfor med rette kan tale om, at danske baptisters
teologi historisk og i dag er kendetegnet ved det, jeg har kaldt “narrativ personalisme”. Denne tankegang kan spores tilbage til grundlæggelsen af de første danske baptistmenigheder, som, selvom de i
høj grad er fulgt med tiden, har fastholdt et afgørende grundprincip
– nemlig den enkeltes frihed til selv at formulere og sætte begreb på
sin tro i fællesskab med andre troende.
29. I øvrigt svarer begrebet “small b baptists” jo helt naturligt til en dansk sammenhæng, hvor “baptist” og “baptister” helt naturligt efter retskrivningsreformen i
1948 staves med småt, og hvor begrebet i modsætning til en amerikansk sammenhæng typisk anvendes bredt til også at omfatte reformationens døbere.
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Kobberrullen (3Q15) fra Qumran i dens
litterære sammenhæng
Professor, dr.theol.
Jesper Høgenhaven
Abstract: The Copper Scroll from Qumran Cave 3 (3Q15) can be meaningfully read as a literary text within the context of ancient Jewish
writings generally and of the Qumran library in particular. In 3Q15 a
communicative situation is envisaged, with an authoritative voice giving instructions to an addressee, who is imagined as moving around
from place to place to retrieve the hidden valuables at various locations.
Many of the geographical and personal names mentioned derive their
significance from their function in older literary traditions. The state of
the Promised Land as described in 3Q15 is one of impurity and desolation, awaiting eschatological redemption. The impression of a desolate
ruined landscape is corroborated by references to hiding-places that are
regularly presented as deserted ruins, abandoned water installations,
and tombs. The treasures described in 3Q15 belong to Solomon’s temple; and the text should be read against the background of the welldocumented legends about those treasures.
Keyword: Copper Scroll 3Q15 – Qumran – Massekhet Kelim – Dead
Sea Scrolls – Temple Treasures – Lindian Chronicle – Jewish Legends.

Den generelle opfattelse af håndskrifterne fra Qumran har ændret sig
markant på de snart 70 år, der er gået siden de første fund blev gjort
i 1947. Fokus var fra begyndelsen på de bedst bevarede hule 1-håndskrifter, der enten var bibelske (eller bibelsk genskrivning) eller vidnede om den særlige Qumran-teologi, som gerne betegnes “sekterisk”.
Efterhånden som hele materialet fra hulerne er blevet kendt, har det
vist sig, at her er tale om et bibliotek, der også i en langt bredere forstand afspejler den antikke jødedoms mangfoldighed i perioden ned
mod vor tidsregnings begyndelse. Gennem Qumran-litteraturen har
vi fået udvidet vort førstehåndskendskab ikke kun til en Qumranbevægelse, der muligvis kan have været noget af et særstykke i datiden, men også til jødedommen i almindelighed. Det gør bestemt ikke
tekstsamlingen – som vi efter alt at dømme skal forestille os må være
blevet til over et længere tidsrum – mindre væsentlig.
En af de tekster, som forskerne har haft vanskeligt ved at indplacere
i Qumran-bibliotekets kontekst, er Kobberrullen fra hule 3 (3Q15).
Teksten, der skiller sig ud i kraft af at være en skriftrulle af kobber, er
en fortegnelse over skjulte kostbarheder, en slags skattekort. Genren
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har ingen paralleller i resten af Qumran-samlingen. Nogle forskere
har argumenteret for, at Kobberrullen må være blevet anbragt i hule 3
på et andet tidspunkt end de øvrige skriftruller, og at den må stamme
fra en helt anden sammenhæng; men skriftets datering synes at svare
til resten af håndskrifterne. Spørgsmålet er, hvordan en sådan skattefortegnelse kan forstås inden for rammerne af den kontekst, hvor den
faktisk er fundet. I det følgende vil jeg argumentere for, at Kobberrullen kan læses som en litterær, fiktiv tekst, og at dens indhold har
sammenhæng med motiver, som vi kender fra andre antikke jødiske
tekster, nemlig legenderne om de skjulte kostbarheder fra Salomos
tempel. Dette legendestof bliver i Kobberrullen – ligesom i andre jødiske tekster – tolket ind i en eskatologisk forventning om den sande
tempelkults og det rette Israels genoprettelse ved tidernes ende.

Fundet af Kobberrullen. Tekstens form og indhold
Kobberrullen blev fundet i 1952 i hule nr. 3 ved Khirbet Qumran af
et hold arkæologer under ledelse af Roland de Vaux og William L.
Reed.1 Manuskriptet bestod af to ruller af stærkt oxideret kobber, den
ene oven på den anden, der lå op ad en klippevæg, tæt på indgangen
til den delvis sammenstyrtede hules indre rum. Oprindelig må rullen
have bestået af tre tynde sammennittede plader (30 cm høje og hver
80 cm lange), der tilsammen må have udgjort et langt bånd (240
cm). Før eller under sammenrulningen er den ene plade gået løs; og
man har valgt at rulle metallet sammen til to ruller, en større og en
mindre. Først i 1955-1956 kunne rullerne åbnes på College of Technology i Manchester.2 Manuskriptet befinder sig i dag på The Jordan
Museum i Amman.
1. Fundet blev gjort i forbindelse med en gennemsøgning af hulerne ved Qumran,
organiseret af de tre Jerusalem-baserede forskningsinstitutioner L’École Biblique
et Archéologique Française, American School of Oriental Research og Palestine
Archeological Museum. Holdet, der fandt Kobberrullen, blev ledet af Henri de
Contenson fra l’École Biblique. Se Roland de Vaux, “Exploration de la region de
Qumrân. Rapport préliminaire”, RB 60 (1953), 540-561.
2. Fremgangsmåden var at skære de to ruller op i mindre strimler (i alt 23 stykker
af let varierende størrelse). Processen er beskrevet i H. Wright Baker, “Notes on the
Opening of the ‘Bronze’ Scrolls from Qumran”, Bulletin of the John Rylands Library,
Manchester 39 (1956-1957), 45-56. En forkortet udgave er trykt i: Józef T. Milik,
“Le rouleau de cuivre de Qumrân. Traduction et commentaire topographique”, RB
66 (1959), 321-357; “The Copper Document from Cave III of Qumran: Translation
and Commentary”, Annual of the Department of Antiquities of Jordan 4-5 (1960),
137-155; “Le rouleau de cuivre provenant de la grotte 3Q (3Q15)”, Les ‘petites grottes’
de Qumrân, red. Maurice Baillet m. fl., Discoveries in the Judaean Desert of Jordan
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Håndskriften kan med gode palæografiske argumenter, støttet på
andre daterbare indskrifter, tidsfæstes til omkring midten af 1. årh.
e. Kr.3 Anvendelsen af kobber er højst usædvanlig; manuskriptet
minder mest af alt om en imitation i metal af det kendte skriftrulleformat (normalt læder eller papyrus).4
Uddrag af teksten blev publiceret af Józef T. Milik allerede i 1956.5
Foreløbige udgaver af hele teksten i 1959-1960 fulgtes i 1962 af den
“officielle” tekstudgave i Discoveries in the Judaean Desert of Jordanserien (Milik 1962). John M. Allegro, der havde været medvirkende
ved rullens åbning i Manchester, publicerede en alternativ tekstudgave i 1960.6 I årene 1994-1996 foregik en omfattende restaurering
og konservering af Kobberrullen på Électricité de la Frances Valectralaboratorium. I forbindelse med dette arbejde sørgede Émile Puech i
2006 for en ny tekstudgave, baseret på de bedste tilgængelige fotografier og en fornyet kollationering af originalmanuskriptet.7
Kobberrullens tekst har klare lighedspunkter med en liste eller et
katalog, idet den består af en række korte afsnit, der hver især beskriver en lokalitet, hvor bestemte kostbarheder er skjult. Stort set hele
teksten (fordelt på 12 kolonner) er bevaret. I de første kolonner (I-III)
er der ved slutningen af visse afsnit anført to eller tre græske bogstaver.8 De indledende linjer giver et indtryk af stilen:
III (Oxford: Clarendon 1962), 199-302 (H. Wright Baker, “Notes on the Opening
of the Copper Scrolls from Qumran”, 203-210).
3. Se Frank Moore Cross, “Excursus on the Palaeographic Dating of the Copper
Document”, Milik 1962, 217-221 (217). Cross daterer skriften til 25-75 e. Kr. Milik
(1962, 217) foreslår derimod en lidt senere dato, 30-130 e. Kr.
4. Man kan henvise til gammeltestamentlige eksempler på brug af varigt materiale
med det formål at sikre skriftlige budskaber bestand og gyldighed. Lovens tavler (2
Mos 31,17) er det bedst kendte eksempel, jf. Es 8,1; 30,7, Hab 2,2. Allerede de Vaux
(1953, 558) pegede på romerske love og traktater indgraveret på bronzetavler som
en analogi. Callie Williamson (“Monuments of Bronze: Roman Legal Documents
on Bronze Tablets”, Classical Antiquity 6 (1987), 160-183) har vist, at det primære
formål med denne type inskriptioner er symbolsk eller religiøst: Indgravering på
bronze og ophængning i templer eller på offentlige steder sikrer tekstens gyldighed
og bestand. Hensigten har derimod ikke været praktisk, da læsbarheden oftest er
ringe eller ikke-eksisterende.
5. Józef T. Milik, “The Copper Document from cave III, Qumran”, BA 19 (1956),
60-64.
6. John M. Allegro, The Treasure of the Copper Scroll. The Opening and Decipherment of the Most Mysterious of the Dead Sea Scrolls. A Unique Inventory of Buried
Treasure (London: Routledge and Kegan Paul Ltd 1960).
7. Émile Puech, “Le rouleau de cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15)”, Le Rouleau de cuivre de la grotte 3 de Qumrân (3Q15). Expertise – Restauration – Épigraphie.
Vol. I, red. Daniel Brizemeure m. fl., STDJ 55/I, Leiden: Brill 2006), 169-227.
8. Der er ikke givet nogen fuldt tilfredsstillende forklaring på de græske bogstavers
betydning eller funktion i 3Q15 I-IV. De minder om forkortede personnavne. Se
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I 1-8

בחריבה שבעמק עכור תחת
המעלות הבואת למזרח אמות
}אריח} ארבעין שדת כסף וכליה
KEN משקל ככרין שבעשרה
בנפש בנדבך השלישי עשתות
> בבור הגדול שבחצר100< זהב
הפרסטלון בירך קרקעו סתום בחליא
נגד הפתח העליון ככרין תשע מאת

I Horebbe i Akors dal under vejene, som fører mod øst, 40 alen: En
kiste med sølv, hvis samlede vægt er sytten talenter. KEN I den tredje
række sten: 100 guldbarrer. I den store cisterne i forgården med den lille
kolonnade helt i bunden, lukket mod den øvre åbning med et lag sten:
900 talenter.

Teksten er imidlertid ikke blot en opremsning af gemmesteder og
skatte, men henvender sig i 2. person til en adressat, der får instruktioner om, hvor og hvordan de pågældende skatte skal findes:
II 13-15

בברכא שבמזרח כחלת במקצע
הצפוני חפור אמות {אמות} ארבע
<22< ככרין

I bassinet øst for Kohlit ved det nordlige hjørne – grav … fire alen: 22
talenter.

Undertiden giver teksten ret detaljerede instruktioner om, hvordan
adressaten skal finde vej:
X 5-7

באשוח שיבית הכרם בבואך
לסמול וג(א)מות עסר כסף
כר(כ)רין ששין ושנין

I vandreservoiret i Bet-ha-Kerem, når du går ind, ti fod til venstre: 62
talenter sølv.

Matthew Richey, “The Use of Greek at Qumran: Manuscript and Epigraphic Evidence for a Marginalized Language”, DSD 19 (2012), 177-197 (189-195).
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Og i et enkelt tilfælde finder vi et forbud mod at ødelægge det fundne:
VIII 1-3

בא]מא שבדרך מזרח בית
ה]אוצר שמזרח אחיה
רקעם/)?(כלי דמע וספרין אל תב

Ved [akvæ]dukten langs vejen øst for skatkammeret øst for Akija: beholdere til afgiftsgaver og skriftruller, ødelæg dem ikke!

Kobberrullen opererer således med en kommunikativ situation, hvor
en unavngiven adressat skal bevæge sig fra sted til sted og hente de
skjulte skatte frem fra deres gemmesteder. Teksten har dermed karakter af et itinerar, der viser vej gennem det beskrevne landskab. Den
stemme, som taler gennem tekstens instruktioner, giver indtryk af at
besidde en høj grad af autoritet og en detaljeret viden om samtlige
gemmesteder. Skattene kan inddeles i to hovedkategorier, nemlig dels
guld og sølv (Talenter eller guld- og sølvbarrer, gerne med angivelse
af mål) og dels sakrale/kultiske genstande. Den oftest nævnte type er
“afgiftsgaver” ()כלי דמע. I et enkelt tilfælde (I 9) er “afgiftsgaver” specificeret som “flasker” ()לגין, “præstelige klæder” ()אפדת, “skatten fra
det syvende år” ( )האצר השבעog “den anden tiende efter indløsning”
()מעשר שני מפוגל. Det virker oplagt at forbinde denne type kostbarheder med templet.
Milik slog allerede i sine første præliminære publikationer fast, at
teksten måtte placeres inden for den fiktive folkloristiske genre (Milik 1956, 62-63; jf. Milik 1962, 278-283). Også Frank Moore Cross
og Sigmund Mowinckel pegede tidligt på de jødiske legender om
skattene fra Salomos tempel som kontekst for Kobberrullen.9 Andre
forskere som Karl Georg Kuhn, André Dupont-Sommer og John M.
Allegro argumenterede til gengæld for, at skattene måtte have et historisk grundlag – enten måtte det dreje sig om Qumran-samfundets
ejendom eller om skatte fra det andet tempel.10 Generelt er tendensen
9. Frank Moore Cross, The Ancient Library of Qumran and Modern Biblical Studies
(New York: Doubleday & Company 1956), 16-17, Sigmund Mowinckel, “The Copper Scroll – An Apocryphon?” JBL 76 (1957), 261-265.
10. Karl Georg Kuhn, “Les rouleaux de cuivre de Qumrân”, RB 61 (1954), 193205; “Der gegenwärtige Stand der Erforschung der in Palästina neu gefundenen
hebräischen Handschriften 33. Bericht über neue Qumranfunde und über die
Öffnung der Kupferrollen”, ThLZ 81 (1956), 541-546; André Dupont-Sommer,
“Les rouleaux de cuivre trouvés a Qoumran”, RHPhR 151 (1957), 22-36; John M.
Allegro, The Dead Sea Scrolls. The Story of the recent manuscript discoveries and their
momentous significance for students of the Bible (Harmondsworth: Penguin Books
1956), 184; Allegro 1960, 60-62, 120-129. Dupont-Sommer mente, at skatten
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gennem de seneste årtier gået i retning af større tilslutning til tesen om Kobberrullen som et autentisk dokument. Denne bevægelse
udgør i en vis forstand et modstykke til den mere generelle skepsis,
når det handler om historiciteten af antikke kilders beretninger og
referencer.11

tilhørte essæerne, der praktiserede fælleseje og derfor kan have akkumuleret store
former over årene. Den samme opfattelse delte Kuhn (1954) og Allegro (1956) i begyndelsen. Begge ændrede dog synspunkt til, at der var tale om tempelskatte gemt
før Jerusalems fald i 70 e.Kr. (Kuhn 1956; Allegro 1960).
11. Al Wolters (“History and the Copper Scroll”, Methods of Investigation of the
Dead Sea Scrolls and the Khirbet Qumran Site: Present Realities and Future Prospects,
red. Michael O. Wise m. fl. (New York: The New York Academy of Sciences 1994),
285-298 (291)) kunne i 1994 opsummere situationen med ordene: “A scholarly consensus seems to be emerging that the Copper Scroll is an authentic record of ancient
treasure, to be dated to around 68 C.E., and that its treasures belonged either to the
sectarians of Qumran or the Temple in Jerusalem”. Talsmænd for skattens historiske karakter tæller bl.a. Ernest-Marie Laperrousaz (“Remarques sur l’origine des
rouleaux de cuivre découverts dans la grotte 3 de Qumrân”, RHR 159 (1961), 157172), Ben-Zion Luria (( מגילת נחושת ממדבר יהודהJerusalem: Israel Bible Research
Society ()החבורה לחקר המקרא בישראל/Kiryat Sefer 1964)), Manfred R. Lehmann
(“Identification of the Copper Scroll based on its technical terms”, RevQ 5 (19641966), 97-105; “Where the Temple Tax Was Buried”, BAR 19/6 (1993), 38-43),
Bargil Pixner (“Unravelling the Copper Scroll Code: A Study on the Topography
of 3Q15”, RevQ 11 (1982-84), 323-361), Al Wolters (“Apocalyptic and the Copper
Scroll”, JNES 49 (1990), 145-154; Wolters 1994), P. Kyle McCarter (“The Mysterious Copper Scroll: Clues to Hidden Temple Treasure?” Bible Review 8, No. 4
(1992) 34-41, 63-64 (63-64); “The Copper Scroll Treasure as an Accumulation of
Religious Offerings”, Wise m. fl. (1994), 133-148), Hartmut Stegeman (Die Essener,
Qumran, Johannes der Täufer und Jesus. Ein Sachbuch (Freiburg-Basel-Wien: Herder
1993), 104-108), Judah K. Lefkovits (The Copper Scroll (3Q15): A Reevaluation. A
New Reading, Translation, and Commentary, STDJ 25 (Leiden-Boston-Köln 2000),
459-469), and Émile Puech (Puech 2006). For skattefortegnelsen som fiktion argumenterer bl.a. Joachim Jeremias (“The Copper Scroll from Qumran”, ET 71 (19591960) 227-228 (228), Hans Bardtke (“Qumrān und seine Probleme. Teil II. 2. Die
Kupferrollen”, ThR 33 (1968), 185-204), Leslaw Morawiecki (“The Copper Scroll
Treasure. A Fantasy or Stock Inventory?” The Qumran Chronicle 4 (1994), 169174), Hanan Eshel og Zeev Safrai (?אילו אוצרות נרשמו במגילת הנחושת, Cathedra
103 (2007), 7-20) og Jesper Høgenhaven (“Geography and Ideology in the Copper
scroll (3Q15) from Qumran”, Nordic Light on the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the
Nordic Network in Qumran Studies 2003-2006, red. Anders Klostergaard Pedersen
m. fl., STDJ 80 (Leiden-Boston: Brill 2009), 83-106).
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Litterære paralleller til Kobberrullen
Milik henviser til to middelalderlige tekster som de mest nærliggende analogier til 3Q15 – en arabisk fortegnelse over skjulte skatte
fra Egypten og en jødisk tekst, den såkaldte Massekhet Kelim, der
opregner kostbarhederne fra Salomos tempel og deres gemmesteder
(Milik 1962, 278-279).12 Den egyptiske skattefortegnelse består af
instruktioner, givet i 2. person til en unavngiven adressat, der får
besked om, hvordan han skal finde frem til en række skjulte skatte.
Itinerar-strukturen minder med andre ord om Kobberrullens:
I Biba – søg en kirke opkaldt efter Maria, du kan kende den på dens
to altre. Se imellem de to altre efter en marmorplade med mange indskrifter. Flyt den, og under den vil du finde en hulning med tusind
denarer, kirkens kar og kostbare skatte… (Kamal 1907, 8-9; cf. Milik
1962, 279).

I almindelighed er instruktionerne her langt mere detaljerede end
i 3Q15, ligesom de udviser en markant interesse for magi og besværgelser, der er uden parallel i Kobberrullen. Massekhet Kelim er
en fortællende tekst og ikke et itinerar; med sin jødiske baggrund
er den naturligvis tættere på Kobberrullens univers end den arabiske skatteliste. Massekhet Kelim skelner imellem “helligdommens
kar” ( )הכלים של בית המקדשog “de rige skatte, som var i Jerusalem”
()עושר האוצרות שהיו בירושלים. Den førstnævnte kategori er associeret
med det allerhelligste i templet og med ørkenvandringen og åbenbaringen på Sinaj:
Dette er de genstande, som blev helliget og gemt ()המוקדשים והגנוזים, da
helligdommen blev ødelagt: Boligen, forhænget, den hellige lysestage,
vidnesbyrdets ark, præsten Arons blomst af guld og hellige diadem,
doms-brystskjoldet, sølvtrompeterne, keruberne, brændofferalteret,
12. Den arabiske tekst med fransk oversættelse foreligger i: Ahmed Bey Kamal,
Livre des perles enfouies et du mystère précieux au sujet des indications des cachettes, de
trouvailles et de trésors (Cairo: Imprimerie de l’Institut Français d’Archéologie Orientale 1907). Den hebraiske tekst til Massekhet Kelim er overleveret i to versioner,
hvoraf den ene findes i trykte udgaver fra Europa i 1600-tallet, den anden på et par
marmortavler fra Beirut, hvis alder og proveniens henstår i det uvisse. En kritisk
udgave er: Józef T. Milik, “Notes d’épigraphie et de topographie palestiniennes”,
RB 66 (1959), 550-575 (567-575). En engelsk oversættelse er tilgængelig i: James R.
Davila, “The Treatise of the Vessels (Massekhet Kelim)”, i: Old Testament Pseudepigrapha: More noncanonical Scriptures, red. Richard Bauckham m fl. (Grand Rapids/
Cambridge: Eerdmans 2013), 393-409.
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åbenbaringsteltets forhæng, gaflerne, kanderne, bordet, forhænget ved
indgangen, bronzealteret, Arons hellige klæder, som ypperstepræsten
iførte sig på forsoningsdagen, bjælderne og granatæblerne, som var på
kappens slæb, de hellige genstande, som Moses lavede på Sinajs bjerg
ved de hellige bud, staven og krukken med manna.

Disse ting fra templet bliver “helliget” eller “udsondret”, gemt af vejen på et særligt sted nær Karmels bjerg og noteret ned “på en bronzetavle” ()על לוח נחושת. Den anden kategori, de “rige skatte”, kendetegnes som “de genstande, som jorden tog imod” ( ;)הכלים לקחה הארץog
størstedelen af teksten opregner, hvordan de bliver skjult på en række
forskellige steder, primært i Mesopotamien.
Denne opdeling i Massekhet Kelim er bemærkelsesværdig i forhold
til Kobberrullen, hvor de allerhelligste ting fra templet slet ikke nævnes, men som i princippet kunne læses som en liste over “de genstande, som jorden tog imod”, om end det geografiske perspektiv er
et andet end i den middelalderlige tekst.
En interessant antik analogi er Lindos-krøniken fra 99 f. Kr., en
monumental fortegnelse fra Lindos-templet på Rhodos over votivgaver skænket til helligdommens gudinde Athena Lindia.13 En fortale
nævner udtrykkeligt, at nogle af de opregnede gaver er gået tabt; og
formålet med fortegnelsen er klart nok at forherlige Lindos-templet
og dets strålende fortid, som inskriptionen dokumenterer med kildehenvisninger. Flere af de gaver, der nævnes, knyttes sammen med
kendte figurer fra fortiden:
De, der drog med Tlapolemos mod Ilion: Ni skjolde, ni daggerter, ni
stormhuer, ni par benskinner. På skjoldene var skrevet: “De, der drog
med Tlapolemos mod Ilion til Athena Lindia, af byttet fra Troja”. Som
Gorgon nævner i bog elleve af sit værk Om Rhodos, Gorgosthenes i sit
brev, Hieroboulos i sit brev (Lindos-krøniken IX, Higbie 2003, 25).

Tlapolemos er i Illiaden søn af Herakles og leder ni skibe fra Rhodos.
Her har Lindos-krøniken fundet sit afsæt for at citere eller skabe en
tradition om, at de hjemvendte helte skænker en votivgave til Lindos13. Teksten er tilgængelig i en kritisk udgave i: Carolyn Higbie, The Lindian Chronicle and the Greek Creation of the Past (Oxford: Oxford University Press 2003).
Lindos-krøniken er skevet på en stele, der blev fundet i 1902 og udgravet af den
danske arkæolog Christian Blinkenberg, der betegnede teksten som en ’krønike’
(Higbie 2003, 155-159). Fortegnelsen over votivgaver er kombineret med en fortegnelse over gudinden Athena Lindias epifanier, knyttet til Lindos-helligdommen.
James R. Davila (2013, 396) peger på Lindos-krøniken som den nærmeste litterære
parallel til Massekhet Kelim.
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templet. Brugen af tallet ni ligner en indirekte henvisning til Illiadens
ni skibe. Uden mange ord får krøniken således etableret en forbindelse til den glorværdige fortid (Higbie 2003, 222). Dette træk kan
minde om Kobberrullens mange referencer til sted- og personnavne
kendt fra den bibelske tradition.14

Litterære træk ved teksten
Flere forskere har været tilbøjelige til at betragte Kobberrullen som
en ikke-litterær tekst. I reglen peger man på tekstens “tørre”, nøgterne katalog- eller liste-præg.15 Andre har derimod argumenteret
for, at teksten indeholder træk, der peger i retning af en litterær gestaltning af teksten. Således viser Ruth Fidler i en artikel fra 2002,
at Kobberrullens forfatter gør brug af inclusio-teknik, idet der er en
række overensstemmelser imellem begyndelsen og slutningen af rullens tekst.16 Herudfra er det nærliggende at sætte de stednavne, der
nævnes henholdsvis i begyndelsen (עמק עכור, Akors dal, I 1) og i slutningen af teksten (הר גריזין, Garizims bjerg, XII 4) og deres bibelske
konnotationer over for hinanden: Akors dal er i fortællingerne om
Kana’ans erobring forbundet med forbrydelse, vrede og straf (Jos 7),
medens Garizim i den samme fortællesammenhæng er stedet for den
guddommelige velsignelse (Jos 8). Indlednings- og afslutningsafsnittene i Kobberrullen synes således at spille på stednavnenes symbolske
betydning og at angive en bevægelse fra forbandelse til velsignelse
(Fidler 2002, 223).

14. Mere generelt har Michael O. Wise peget på ligheder imellem Kobberrullen og
antikke tempelinventarlister (Michael O. Wise, “David J. Wilmot and the Copper
Scroll”, Copper Scroll Studies, red. George J. Brooke & Philip R. Davies, JSP Supplement Series 40 (Sheffield: Sheffield Academic Press 2002), 291-310. Wise henviser også til Betfage-indskriften og den aramæiske Megillat Ta‘anit, en fortegnelse
over faste- og sørgedage. Her synes lighederne med Kobberrullen dog begrænset til
teksternes almene karakter af “lister”.
15. Karakteristisk i så henseende er Al Wolters’ formulering : “The simple fact
is that it [3Q15] is a dry, unimaginative, and extremely concise list, which has no
literary virtue apart from a utilitarian precision and a regular pattern” (Wolters
1990, 151).
16. Stednavnet Kohlit forekommer begge steder (I 9; XII 10), ligesom der nævnes
skjulesteder under trappetrin (I 1-2; XII 4), “afgiftsgaver” (כלי דמע, I 9; XII 6-7),
en “kiste” (שדא, I 3; XII 5), referencer til kostbarhedernes “vægt” (משקל, I 4; XII
9) og opsummeringer (med brug af udtrykket כל, “det hele”, I 10; XII 7). Jf. Ruth
Fidler, “Inclusio and Symbolic Geography in the Copper Scroll”, Brooke & Davies
2002, 210-225.
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Indtrykket af en litterær komposition forstærkes af bogens udtrykkelige referencer til “bøger” eller “skriftruller”. Vi så før, hvordan
skriftruller spillede en vigtig rolle i den passage, hvor adressaten instrueres i at passe særlig godt på ikke at ødelægge disse. En bemærkelsesværdig henvisning til en anden bog afslutter Kobberrullens tekst:
XII 10-13

בשית שכנה בצפון כחלת פתחה צפון
וקברין על פיה משנא הכתב הזא
ופרושה ומשחותיהם ופרוט כל
אחד ואחד

I krypten ved den glatte klippe nord for Kohlit, hvis åbning vender mod
nord med grave ved indgangen: En afskrift af dette dokument med forklaring, mål og fortegnelse (13) over hver enkelt ting.

Henvisningen forlener teksten med et skær af troværdighed og underminerer samtidig effektivt alle forsøg på at forbinde teksten håndfast med eksterne forhold ved at indskyde den nævnte – nøjagtigere
– “afskrift” som et ekstra led. Endvidere fremstår denne skriftrulle,
der nævnes som det sidste objekt i Kobberrullens lange gennemgang
af kostbarheder, som adressaten skal opsøge og fremdrage, i denne
sammenhæng som et symbolsk udtryk for visdom og indsigt – den
samme visdom og indsigt, som hele vejen igennem skriftets tekst er
indeholdt i den anonyme autoritative “stemme”, der giver adressaten
sine instruktioner. Ved at være repræsenteret gennem bogrullen i det
sidste gemmested, der beskrives, bliver visdommen på en måde det
endelige eller ultimative mål for adressatens lange søgen, altså den
genstand, som det hele i virkeligheden drejer sig om.17

17. En tredje reference til “bøger” i 3Q15 er VI 5, der omtaler “en krukke med en
skriftrulle i” ()שם קלל בו ספר אחד. Der optræder desuden en stribe henvisninger
til skriftlige dokumenter i forbindelse med Kobberrullens omtale af “afgiftsgaver”
()כלי דמע. Fem gange følges dette udtryk af henvisningen אצלם/בתכן אצלן, som
bedst oversættes “med deres fortegnelse (hos dem)”. Milik oversatte med “tout près
de là”, idet han forstod  תכןsom “mål”, “kvantitet”, her i betydningen “(lille) afstand”. Afstandsangivelsen hører ifølge Milik til den følgende tekst. Da udtrykket
altid følger lige efter en reference til “afgiftsgaver” ()כלי דמע, giver det bedre mening
at opfatte det som en beskrivelse af det foregående. Mange mener, at der i stedet
for  בתכןskal læses כתבן, “skriftligt dokument”. Som Puech (2006, 188-189) har
vist, kan  תכןdog også betegne “opgørelse” “sammentælling” og i sammenhængen
betegne et dokument, der følger med afgiftsgaverne.

DTT_Indhold_2016_1.indb 70

15-04-2016 07:20:17

Kobberrullen (3Q15) fra Qumran i dens litterære sammenhæng

71

Kobberrullens geografi og landskab
En analyse af geografien bag teksten peger også i retning af, at Kobberrullens fortegnelse må ses i et litterært lys. Ud af 22 egentlige stednavne i Kobberrullen er de 18 navne, der også forekommer i Det
Gamle Testamente og/eller Apokryferne eller i Talmud (stednavnet
“Kohlit”). De fem personnavne i teksten refererer alle til kendte gammeltestamentlige figurer: Absalom (X 12), Salomo (V 6.8), Zadok
(X 17; XI 3), Job (X 8) og Akija (VIII 3).18 Jeg har andetsteds søgt
at vise, hvordan en række af de stednavne, der henvises til, med stor
sandsynlighed er valgt ud fra de nævnte steders funktion i det bibelske fortællestof.19
Henvisningen til Akors dal i tekstens første beskrivelse skal
med stor sandsynlighed læses som en reference til Akan-fortællingen i Jos 7, der handler om et tyveri af genstande, belagt med
band, og den ender med, at Akan med sin familie, sine dyr og sine
ejendele bliver både stenet og brændt. Over hans lig rejses et mindesmærke i form af en stendynge, som “ligger der den dag i dag”
(( ויקימו עליו גל אבנים גדול עד היום הזהJos 7,26)). Akan-episoden markerer en krise i forholdet imellem Jahve og Israel, hvor det centrale
projekt – israelitternes erobring af det forjættede land – er direkte
truet. I profetlitteraturen (Es 65,10; Hos 2,17) er Akors dal genstand
for forjættelser, knyttet til Israels eskatologiske genoprettelse. Tilsvarende må stednavnet “Absaloms minde” ( )יד אבשלוםreferere til beretningen i 2 Sam 18,18, hvor notitsen om den stenstøtte, Absalom
lod rejse for sig selv, følger lige efter beretningen om hans død og begravelse. Som i Jos 7 nævnes her et monument, der består “den dag i
dag” ()עד היום הזה. I begge tilfælde er der tale om personer, der straffes
med en voldsom død og en irregulær begravelse under en stendynge.
Som Akan-episoden udgør også Absalom-episoden et kritisk punkt i
det overordnede fortællende forløb.20 Tilsvarende har også stednavnet
Kedron (VIII 8) både en negativ og en positiv betydning i GT: Ke18. Akija henviser formentlig til den levit, der ifølge 1 Krøn 26,20 har opsyn med
skatkamrene i Guds hus og skatkamrene til helliggaverne (MT: )אחיה. DO 1992
bygger på en rettet tekst (אחיהם, jf. LXX: αδελφοι αυτων) og oversætter: “deres
brødre”.
19. Høgenhaven 2009; In a Ruin in the Valley of Trouble: The Metaphorical Geography of the Copper Scroll (under udgivelse).
20. Motivet irregulær begravelse synes også at spille en rolle for brugen af stednavnet Bet Shan (i Kobberrullens version: בית שם, XII 6), der rummer mindelser
om episoden, hvor Sauls lig bliver hængt på bymuren, hvorefter israelitterne til sidst
brænder det (1 Sam 31). Til gengæld synes betegnelsen “ypperstepræstens vadested”
(מגזת הכוהן הגדול, VI 14-VII 1) at referere til fortællingen om israelitternes overgang
over Jordan, hvor der efterlades et varigt monument som i Jos 7; 2 Sam 18.
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drondalen er stedet, hvor illegitime kultgenstande deponeres og tilintetgøres, og er dermed forbundet med urenhed, idet netop ødelæggelsen af disse genstande samtidig har en positiv, rensende karakter;
og Jer 31, hvis overordnede tema er Israels fremtidige genoprettelse,
specificerer udtrykkeligt, at Kedrondalen med dens urenhed og grave
skal indgå i det område, som en dag bliver helligt for Jahve.
Et ejendommeligt træk ved Kobberrullens geografiske perspektiv
er, at Jerusalem og templet aldrig nævnes ved navn til trods for, at
flere lokaliteter tydeligvis er associeret med byen og specifikt med
tempelområdet. I tekstens sammenhæng giver denne fortielse af navnet et indtryk af, at Jerusalem nærmest skal besøges i hemmelighed,
som om byen er ødelagt og delvist utilgængelig eller måske behersket
af fjender. Indtrykket støttes af, at adressaten instrueres om at hente
kostbarheder og genstande, der har med tempeltjenesten at gøre (“afgiftsgaver af guld og sølv, stænkeskåle, bægre, offerskåle og kander”
(כלי כסף וזהב של דמע מזרקות כוסות מנקיאות קסאות הכל שש מאות ותשעה,
III 2-4), “afgiftsgaver og klæder” (כלי דמע ולבושין, III 8)), men som
siges at ligge gemt under jorden og således ikke er i brug. Bygninger, der fungerer som orienteringspunkter (“det gamle vaskerhus” og
“træmagasinernes forgård” (בית המדה הישן, II 3 og חצר בתי העצין, II 5))
peger klart på området omkring templet; men hverken templet eller
de nævnte bygninger synes at være i brug.21
I Kobberrullens overordnede itinerar-struktur er det tydeligt, at Jerusalem er et vigtigt sted: Adressaten føres derhen i alt tre gange. Ved
de første to besøg passeres Kohlit på vejen såvel derhen som derfra;
dette sted synes at fungere som slags base eller tilflugtssted uden for
Jerusalem.22 Det tredje besøg i Jerusalem afslutter en længere vandring gennem Kedrondalen og når en slags højdepunkt i den udførlige beskrivelse af Zadoks grav (X 17-XI 8).
De kostbarheder, som Kobberrullen beskriver, er gemt i bygninger
og monumenter og i naturlige skjulesteder dannet af landskabet (huler, kløfter osv.). Flere af de bygninger, der nævnes, beskrives som for21. Man kan også læse “( מרהlærer”, “mester”) i stedet for “( מדהvasker”) II 3. Cf.
Puech 2006, 183.
22. Stednavnet Kohlit ()כחלת, der er det hyppigst forekommende toponym i 3Q15,
er ikke nævnt i bibelske tekster eller i nogen anden Qumran-tekst. Det er måske
identisk med det כוחלית, der nævnes bQiddushin 66A som scenen for en konflikt
imellem Alexander Jannaeus og de skriftlærde (Josefus har en tilsvarende beretning
med Johannes Hyrkan i skurkerollen (Antiquitates XIII 288-298)). Referencer til
“Kohlit-yssop” ( )אזוב כוחליתi Talmud hjælper ikke til at identificere stedet. Milik
(1962, 274-275, 280-281 ) forbinder Kohlit med det ‘Ein Kohel ved Karmel-bjerget,
som nævnes i Massekhet Kelim (Jf. Davila 2013, 400 med note 22). Puech (2006,
175, note 49) foreslår en identifikation med Tell es-Sultan nord for Jeriko.
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ladte eller forfaldne:23 I almindelighed indeholder Kobberrullen ikke
særligt detaljerede beskrivelser af bygningsværker eller monumenter;
men det generelle indtryk, læseren får, støtter forestillingen om et øde
landskab, hvor bygninger er forladte og i forfald. Et stort antal af de
gemmesteder, teksten opregner, har karakter af underjordiske lokaliteter: huler, krypter og kløfter.24 Denne type lokaliteter, der umiddelbart appellerer til fantasien optræder i mange fortællinger som
skjulesteder for mennesker eller genstande. En række skatte er skjult i
cisterner, akvædukter og lignende indretninger, der har med vandforsyning at gøre. Her synes installationerne i flere tilfælde at være ude
af brug: I den “store cisterne i forgården med søjlegangen” befinder de
der deponerede 900 talenter sig i muren “ved siden af bunden” (בירך
קרקרעו, I 8). Det siger sig selv, at instruktionerne til adressaten om
at lokalisere skatten i dette tilfælde forudsætter, at der ikke er vand
i cisternen. Akvædukter og cisterner udgør af og til synlige orienteringspunkter i landskabet. 25 At flere af installationerne ikke er i brug
længere, bidrager til det generelle indtryk af et øde landskab.
Påfaldende mange skatte siges at ligge gemt på steder, der er associeret med gravpladser. Kostbarhederne kan være skjult i selve graven
eller gravmonumentet (I 5; III 11-12; V 13; XI 8; XI 9), eller gravpladserne kan tjene som orienteringspunkter i landskabet, der hjælper
til at lokalisere gemmestederne (XI 16; XII 11).26 Den begravelsesplads, der får den mest udførlige beskrivelse, er Zadoks grav:
X 17-XI 8

בגנת צדוק בארבעת
מקצועות זהב כלי דמע בתכן אצלם
מתחת פנת האסטאן הדרומית
בקבר צדוק תחת עמוד האכסדרן

23. Den første lokalitet, teksten nævner, er en “lille ruin” ( )חריבהi Akors dal (I 1).
Det følgende gemmested – lokaliseret til Kohlit – er en “ruinhob” (תל, I 9).
24. Mange af skjulestederne er tilsyneladende naturlige, medens andre virker som
udgravede fordybninger. II 3 (במערת בית המדה הישן, “i hulen i det gamle skatkammer”) forbinder en hule med en bygning, hvad der kan lede tanken hen på en form
for udgravet kælder. Huset kan naturligvis også være bygget oven på en naturligt
dannet hule. VI 1 ( ב]מערת העמוד,”i søjlehulen”) synes det at dreje sig om en hule i
landskabet, som lokaliseres ved hjælp af en arkitektonisk detalje, formentlig en enlig
søjle, der kunne være en rest af et (forladt og delvis sammenstyrtet?) bygningsværk.
25. Hanan Eshel har fremsat en række velbegrundede forslag til identifikation af
flere af akvædukterne i Kobberrullen. Se Hanan Eshel, “Aqueducts in the Copper
Scroll”, Brooke & Davies 2002, 92-107.
26. Stedsbetegnelserne “Absaloms minde” (יד אבשלום, X 12, se ovenfor) og “dronningens bolig” (משכן המלכא, V 11) kan også hentyde til gravpladser eller –monumenter.
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כלי דמע סוח דמע סנה בתכן אצלם
בהכסח ראש הסלע הצופא מערב
נגד גנת צדוק תחת המסמא ה
{(גדולא שבשולו הו חרם {ב(ק
0>40< בקבר שתחת הסבין ככ
I Zadoks gård på de fire sider: Guld og beholdere til afgiftsgaver med
deres fortegnelse. Under det sydlige hjørne af søjlegangen i Zadoks grav
under søjlen i forkammeret: Beholdere til afgiftsgaver af fyrreharpiks
og afgiftsgaver af sennes med deres fortegnelse. I stykket på toppen af
klippen, der vender mod vest overfor Zadoks gård under den store sten
i dens afløb: Ting, der er lagt band på. I graven under gallerierne: 40
talenter.

Den prominente rolle, Zadoks grav synes at spille, kan formentlig
bedst forklares ved Zadok-skikkelsens betydning for forestillingerne
om en legitim ypperstepræstelig linje og funktion.
Grave som skjulesteder for kostbarheder, i særdeleshed kendte fortidige personers grave, er et kendt motiv i antikken. Josefus fortæller,
hvordan Johannes Hyrkan under en fjendtlig belejring åbner Davids
grav og tager 3000 talenter. Herodes gør et lignende forsøg på at
plyndre Davids og Salomos sarkofager, men bliver på overnaturlig vis
hindret i sit forehavende.27 På et mere generelt plan understøtter de
mange referencer til gravpladser som gemmesteder i 3Q15 naturligvis det indtryk af forladthed og øde, der kendetegner det beskrevne
landskab. Dertil kommer, at netop disse lokaliteter er associeret med
død og kultisk urenhed, et aspekt, de, som vi har set, deler med flere
af tekstens stednavne.

Kobberrullens kontekst I: Legender om
skattene fra Salomos tempel
Det giver således god mening at opfatte Kobberrullen som en litterær
tekst, der beskriver kostbarheder, som for en stor dels vedkommende
er associeret med Jerusalems tempel. Det landskab, hvor skattene er
skjult, er beskrevet som ødelagt og mennesketomt – det virker, som om
templet er ude af funktion – og udvalget af stednavne fra den litterære
tradition kunne se ud til at pege i retning af et eskatologisk perspektiv
27. Josefus, Antiquitates VII 393; XIII 249; Bellum I 61 (Hyrkan); Antiquitates
XVI 179-182 (Herodes).
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som tekstens forståelsesramme. Den mest nærliggende kontekst for en
sådan beskrivelse, er, som mange fortolkere har gjort opmærksom på,
de antikke jødiske legender om skattene fra Salomos tempel.
Det Gamle Testamente fortæller intet om hvad der skete med de
mest centrale hellige genstande fra Salomos tempel i forbindelse med
eksilet og Jerusalems fald: Pagtens ark og åbenbaringsteltets skæbne
omtales ikke med et ord i hverken Kongebøgernes eller Krønikebøgerens beretninger om babyloniernes indtagelse af Jerusalem.28 I den
ikke-kanoniske jødiske litteratur er der til gengæld flere beretninger
om, hvad der sker med disse ting fra templet. Anden Makkabæerbog
beretter således, hvordan præsterne umiddelbart før eksilet skjuler
den hellige ild, som efter hjemkomsten genfindes under Nehemias (2
Makk 1,18-22). Forvaringen af den hellige ild og den mirakuløse genopdagelse sikrer kontinuiteten imellem den tidligere og den fornyede
offerkult. Anden Makkabæerbog inddrager endvidere profeten Jeremias i forestillingerne om de hellige genstandes forvaring: Jeremias
fører åbenbaringsteltet og arken ud til det bjerg, Moses var gået op på,
da han så ind i Guds land:
Og da Jeremias var kommet derud, fandt han en hule (οικον αντρωδε),
og han bragte teltet og arken og røgelsesofferalteret derind og spærrede
indgangen (την θυραν ενεφραξε). Nogle af dem, der var fulgt efter,
gik senere derhen for at mærke sig vejen, men kunne ikke finde den.
Da Jeremias erfarede det, bebrejdede han dem det og sagde: “Stedet vil
forblive ukendt, indtil Gud igen samler sit folk og lader barmhjertighed
råde. Så vil Herren igen lade disse ting komme for dagen, og Herrens
herlighed vil komme til syne (οφθησεται η δοξα του κυριου) og ligeledes skyen, sådan som den også viste sig på Moses’ tid og sådan som
Salomo bad om det, for at stedet kunne fyldes med hellighed”.
(2 Makk 2,1-8)

Beretningen har fokus på den eskatologiske genoprettelse, der vil indebære en tilbagevenden til herligheden fra Moses’ dage. Gemmeste28. Det nærmeste, vi kan siges at komme på en reference til arken i denne forbindelse, er udsagnet Klages 2,1 om, at Jahve ikke “huskede på sin fodskammel”
på sin vredes dag ()ולא זכר הדם רגליו ביום אפו, der i hvert fald kan læses som
en henvisning til, at pagtens ark gik tabt ved templets ødelæggelse. Jf. John Day,
“Whatever Happened to the Ark of the Covenant?”, Temple and Worship in Ancient
Israel: Proceedings of the Oxford Old Testament Seminar, red. John Day (London/
New York: T & T Clark 2007), 250-269 (263). Fortællingernes tavshed er så meget
mere påfaldende, som de viser arken stor interesse i andre sammenhænge (1 Sam
5-6; 2 Sam 6-7; 1 Kong 8; 1 Krøn 15-17; 2 Krøn 5), og som de beretter forholdsvis
udførligt om, hvad der sker med andre genstande fra Jerusalems tempel (2 Kong
24,13; 25,13-15; Jer 52,19).
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dets hemmelige og anonyme karakter er vigtigt for beretningen: Stedet kan ikke findes før Gud beslutter, at genoprettelsens tid er inde.
Også Vitae prophetarum (VitaJer 9-15) har en overlevering om Jeremias som den, der gemmer arken af vejen. Horisonten for arkens
forvaring på et ukendt sted er her som i 2 Makk 2 eskatologisk. Gemmestedet er her “i ørkenen, hvor arken først var”; og først ved opstandelsen (εν τη αναστασει), når Moses og Aron vender tilbage,
skal arken og lovens tavler igen komme til syne. En beslægtet legende
findes i den Syriske Barukapokalypse. Baruk er her umiddelbart før
babyloniernes indtagelse af Jerusalem blevet ført op på byens mur,
hvor han ser en engel borttage de helligste ting fra templet og befale
jorden at opsluge dem, så de engang kan blive givet tilbage, når Jerusalem skal genoprettes for evigt (SyrBar 6,5-10). I denne udgave er der
ingen menneskelige aktører indblandet; og skjulestedet er her jorden
under selve templet.
Flere passager i Talmud beskæftiger sig med arkens og de øvrige
hellige ting fra Salomos tempel. Ifølge bJoma 21b var der fem ting,
som kun fandtes i det første tempel (og ikke i det andet), nemlig arken med sonedækket og keruberne, ilden, det guddommelige nærvær
()השכינה, den hellige ånd samt urim og tummim. Hvad der konkret
skete med disse ting ved eksilet, er der forskellige meninger om. En
udtrykkelig diskussion er refereret i bJoma 53b:
Rabbi Eliezer siger: Arken blev ført bort til Babylon, for det hedder:
“Året efter sendte kong Nebukadnesar nogle folk, som førte ham til
Babylon tillige med de kostbare kar fra Herrens tempel” (2 Krøn 36,10).
Rabbi Simeon siger: Arken blev ført bort til Babylon, for det hedder:
“Intet bliver tilbage ()לא יותר דבד, siger Herren” (2 Kong 20,17). Det
betyder de ti bud ()אלו עשרת הדברות, som var i den. Rabbi Juda ben
Laqish siger: Arken blev gemt på sit eget sted ()במקומו נגנז, for det hedder: “Bærestængerne var så lange, at deres ender kunne ses fra det hellige
foran det inderste rum, men de kunne ikke ses udefra” (1 Kong 8,8)
(bJoma 53b).

bJoma 53b beretter også mere specifikt, at arken var gemt “i træmagasinet” ()בלשכת דיר העצים. Traditionen støttes af en beretning om en
uheldig præst, der uforvarende stødte på arkens gemmested og faldt
død om. Denne samme fortælling er gengivet i bSheqalim 6,1-2, der
også har traditionen om træmagasinet som arkens gemmested:
Der var tretten indsamlingsbøsser, tretten borde og tretten bøjninger
( )השתחויותi helligdommen. De, der hørte til Rabban Gamaliels hus, og
de, der hørte til rabbi Hananias hus, præsternes stedfortræder, bøjede
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sig fjorten gange. Og i hvilken retning var den ekstra (bøjning)? I retning af træmagasinet ()כנגד דיר העצים, for sådan var overleveringen hos
dem fra deres fædre – at der var arken gemt ()ששם הארון נגנז. Det hændte
for en præst, der var i arbejde, at han så, at brolægningen adskilte sig fra
den øvrige. Han kom og fortalte det til en kollega. Han nåede ikke at
gøre beretningen færdig, før han udåndede. Da vidste de med bestemthed, at arken var gemt der (bSheqalim 6,1-2).

De talmudiske passager, der regner med, at de helligste genstande
fra Salomos tempel ikke blev ødelagt eller bortført men blev gemt af
vejen, fokuserer således primært på selve tempelområdet som gemmested.29 Disse tekster vidner – som den endnu senere Massekhet Kelim
– om, hvordan legendedannelsen må have fortsat over lang tid, og
om, hvordan de forskellige motiver kunne varieres og kombineres på
forskellige måder.30

Kobberrullens kontekst II: Qumranteksterne og den antikke jødedom
Kobberrullen synes, hvis den foreslåede tolkning er holdbar, at indeholde en forestilling om et tempel i ruiner og en generel forfalds
tilstand, omfattende Jerusalem og det forjættede land som helhed.
Perspektivet modsvares af et håb – som kommer indirekte til udtryk
gennem befalingerne om at drage de skjulte tempelskatte frem i lyset fra deres gemmesteder – om en fremtidig forløsning. Lignende
motiver finder vi også i andre Qumran-tekster. Således indeholder
Tanhumim (4Q176) en beskrivelse af det ødelagte tempel, holdt i klagesalmens form med direkte tiltale til Gud:
29. Talmud kender ligesom den apokryfe litteratur til en forestilling om, at de
ting, Gud har skænket Israel, ikke kan falde i fjendernes hænder. bSota 9a fastslår, at fjenderne ingen magt har “over Moses’ og Davids gerninger”. Pointen illustreres med en henvisning til templets porte, der ikke blev ødelagt men sank
i jorden (Jf. Klages. 2,9), og åbenbaringsteltet, der blev gemt af vejen efter bygningen af det første tempel. Gemmestedet var “under helligdommens krypter”
()תחת מחילות של ההיכל.
30. Der har formentlig eksisteret en eller flere samaritanske legender om, at de hellige ting blev gemt på Garizims bjerg. En sådan legende synes at ligge bag Josefus’
beretning om Pilatus’ massakre på samaritanerne (Antiquitates VIII 85-89). Ifølge
en senere samaritansk tradition gemte ypperstepræsten Uzzi de ting, som Moses
havde lavet, på Garizim (John Macdonald, The Samaritan Chronicle No. II (or Sepher ha-Yamim): from Joshua to Nebuchadnezar, BZAW 107 (Berlin: De Gruyter
1961), 115. Jf. Marilyn F. Collins, “The Hidden Vessels in Samaritan Tradition”, JSJ
3 (1972), 97-116; Day 2007, 250-251).
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Gør dit under, og øv retfærdighed i dit folk … din helligdom. Gå i rette
med kongedømmer i anledning af blodet … Jerusalem. Se ligene af dine
præster … og ingen begraver dem (4Q176 1-2 i 1-4).31

Her er åbenbart tale om en liturgisk tekst, der afspejler forestillingen
om et tempel og et land i ruiner. Tilsvarende toner slås an i Apokryfe
Klagesange (4Q179), som er en klage over det ødelagte Jerusalem med
en række tydelige allusioner til gammeltestamentlige tekster. Der er
næppe grund til at tro, at disse Qumran-tekster afspejler en særlig historisk situation; det ødelagte tempel og land virker i højere grad som en
metafor for det brudte pagtsforhold og det marginaliserede gudsfolk.32
Forventningen om en fornyelse af templet og landet kan til gengæld
minde om den vision for et fornyet tempel, vi finder i Tempelrullen.
Kobberrullens billede af et land i ruiner og et utilgængeligt, ødelagt Jerusalem kunne sagtens læses i denne kontekst. Selv om teksten ikke indeholder nogen af de udtryk, der kendetegner den særlige “sekteriske”
Qumran-terminologi, har det været muligt at forstå og tolke skriftet
inden for rammerne af Qumransamfundets verdensforståelse. Fremstillingen af en skriftrulle i kostbart metal – måske med en høj grad af
symbolværdi – som efter alt at dømme må have fundet sted i Qumran,
tyder i hvert fald på, at Kobberrullen her er blevet værdsat højt.
I bredere forstand må Kobberrullen, læst i dette perspektiv, siges
at indskrive sig i en velkendt antik jødisk tradition, der beskæftiger
sig med Salomos tempel og de legendariske kostbarheder herfra. Det
er bemærkelsesværdigt, at denne tradition tilsyneladende florerede i
ret forskellige udgaver, og at den i hvert fald i nogle jødiske kredse
synes at have haft den pointe, at det eksisterende tempel savnede fuld
legitimitet.33 Det er ikke vanskeligt at forestille sig, at netop dette
perspektiv må have været attraktivt for Qumransamfundet, der har
kunnet kombinere det med en generelt kritisk holdning til Jerusalems
tempelkult og præsteskab.

31. Bodil Ejrnæs’ oversættelse er fulgt. Se Dødehavsskrifterne og de antikke kilde
om essæerne. 2. udvidede og reviderede udgave, red. Bodil Ejrnæs m.fl. (København:
Anis 2008), 242.
32. Jf. hertil Jesper Høgenhaven, “Communal laments from Qumran and their
biblical background”, Plogbillar och svärd. En festskrift till Stig Norin, red. Tal Davidovich (Farsta: Molin & Sorgenfrei 2012), 78-88. Se om 4Q176 Jesper Høgenhaven, “4QTanhumim (4Q176) between Exegesis and Treatise”, The Mermaid and the
Partridge: Essays from the Copenhagen Conference on Revising Texts from Cave Four,
red. George Brooke & Jesper Høgenhaven, STDJ 96 (Leiden: Brill 2011), 151-167.
33. Dette perspektiv fremhæves af Eshel og Safrai 2007.
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Melanchthons Briefwechsel, Band T 14, Texte 3780-4109 (1545), bearb. von
Matthias Dall´Asta, Heidi Hein, Christine Mundhenk. Stuttgart-Bad Canstatt; Verlag fromann-holzboog 2013. 624 s. EUR 298.
I dette bind er der udgivet 346 tekster og ikke færre end 39 bliver her offentliggjort for første gang eller i det mindste for første gang i deres fulde
længde. De hovedbegivenheder, som disse tekster især drejer sig om, er optakten til konciliet i Trient og rigsdagen i Worms. Melanchthon blev til dels
sammen med andre wittenbergteologer bedt om at aflevere adskillige betænkninger. Bortset fra sit professorembede medvirkede han i dette år ved
flere embedsudnævnelser, udarbejdede i snesevis af anbefalingsskrivelser og
førte den omfattende brevveksling.
Også i dette års breve gives der et udmærket indtryk af den tætte kontakt,
som bestod mellem Christian d. 3. og Melanchthon. I januar måtte kongen
beklage, at de madvarer, som han havde sendt til familierne Melanchthon,
Bugenhagen og Luther, ikke var blevet behandlet korrekt. Han gik derfor
nu over til at forære de store berømtheder et årligt kontantbeløb af ren og
skær beundring (nr. 3785). Et takkebrev fra Melanchthon er ikke bevaret,
men de få bevarede breve fra året 1545 viser klart nok, hvorledes kongen
og han gjorde hinanden tjenester. Melanchthon roser kongen for den iver,
som han lægger for dagen for at hjælpe kirke- og undervisningsvæsenet og
beder ham give et stipendium til den danske student Tyge Asmundsen, som
allerede har opholdt sig i Wittenberg, støttet af Københavns universitet.
Han ønsker at forlænge studietiden med et år, og Melanchthon roser hans
evner og anbefaler det stærkt. Han antyder tydeligt nok, at Tyge senere kan
yde noget godt i sit fædreland (nr. 3880). Det slog til. Tyge Asmundsen
blev prædikant hos kronprins Frederik, ansat ved universitetet og endte som
biskop over Lunds stift.
Interessant er også en anden sag. I Wittenberg udkom nu (1545) en tysk
oversættelse af Antonio Beccadellis bog om kong Alfonso d. 5.´s taler og
handlinger (De dictis..) Der Regiments Personen…Lustbuch, foretaget af en
Eberhard. Han havde tilegnet Christian d. 3. bogen og forsynet den med en
rosende fortale til ham. Man tager næppe fejl, når man antager, at Melanchthon har været engageret i dette. I det mindste oplyser han Christian d. 3.
om bogen, nævner, hvorledes Alfonso i sin tid bekæmpede “tyrkernes kejser
Muhammed” og i det hele taget kunne tjene som eksempel efterfølgelse.
Den uudtalte hensigt var også, at kongen burde betænke Eberhard med en
erkendtlighed (nr. 4034). Christian d. 3. kunne på sin side også bede Melanchthon om hjælp, idet han skrev et anbefalende brev til ham for en ridder
Johannes von Barthorea, som ville til Wittenberg for at få rådgivning hos
Melanchthon (nr. 4053). Vi ved ikke, hvad sagen drejede sig om.
Martin Schwarz Lausten
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Christine Mundhenk (red.) Melanchthons Briefwechsel, Band T 15, Texte
4110-4529a (1546), bearb. von Matthias Dall´Asta, Heidi Hein, Christine
Mundhenk. Stuttgart-Bad Canstatt; Verlag fromann-holzboog 2014. 664
s. EUR 298.
Arbejdet med denne moderne tekstkritiske udgave af Melanchthons brevveksling blev påbegyndt i 1963, og i de forløbne godt 50 år op til dette
binds udgave er der udkommet 27 bind, hvert på godt 600 sider, bestående
af register, indekser og tekster. Den brevveksling fra 1546, som dette bind
indeholder, drejer sig om to af de mest dramatiske begivenheder i reformationshistorien, Luthers død og begyndelsen af den schmalkaldiske krig, hvor
den katolske kejserlige overmagt agtede at udrydde lutherdommen. Hvad
det første angår, er det mest bemærkelsesværdige Melanchthons skrift om
og vurdering af Luthers liv og indsats indtil 1530, som blev anbragt som
fortale til bind 2 af Luthers latinske værker. Det er den første Lutherbiografi, og den har været diskuteret lige siden. Melanchthon hævder bl.a., at
Luthers fødselsår var 1483, ligesom han også oplyser, at Luther offentliggjorde afladsteserne den 31. oktober 1517 ved at slå dem op på slotskirken.
Som bekendt passer dette ikke så godt med Luthers egne ord om denne sag.
Som i andre tilfælde bringer udgiverne her særdeles omfattende oplysninger
om de talrige samtidige og senere udgaver af denne biografi, ført helt op til
nutidens elektroniske (nr. 4277). Bestyrtelsen og sorgen over Luthers død,
blandet med usikkerheden om kejserens mulige angreb på de lutherske optager naturligt brevskriverne i disse måneder.
Både dette emne og religionskrigen kommer også på tale i brevvekslingen mellem Melanchthon og kong Christian d. 3. af Danmark-Norge. Kongen lagde ikke skjul på, at han nu anså Melanchthon for den, som skulle
lede den lutherske kristenhed, ligesom kongen erklærede om sig selv, at han
“indtil jeg ligger i graven” ville beskytte den sande, evangeliske tro (4281).
Da religionskrigen var brudt ud, flygtede Melanchthon med familie sammen med Luthers enke og børnene fra Wittenberg. De ville til Danmark,
men måtte opgive undervejs (4469. 4528). Man kan næsten ikke forestille
sig, hvad det havde betydet for historiens gang, hvis Melanchthon havde
slået sig ned som professor ved Københavns Universitet!
Et brev fra Melanchthon til kongen fra begyndelsen af året giver også et
fint indblik i det store udbytte, som Christian d. 3. havde af den tætte kontakt med berømtheden. Melanchthon takker for den tilsendte pengegave,
lover at føre et omhyggeligt tilsyn med de danske studenter i Wittenberg og
lover kongen at leve op til sit ansvar. Det, som han her tænker på, er afsendelsen af nyheder til kongen. Melanchthons hjem var en højtplaceret nyhedscentral, han sorterede i de talrige modtagne informationer og videresendte
til kongen. Således også i dette brev (4119). Kongen var dermed til stadighed
uhyre velorienteret, ganske vist med nogle ugers eller måneders forsinkelse.
Martin Schwarz Lausten
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