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l. Gnavenh ed i Sheol 

Denne artikel handler om død og udødelighed, eller renere om holdninger til 
udødeligheden, eller renere: hvorfor udødeligheden ikke er et scort tema i Det 

Gamle Testamente. 'Død' og dermed også ' udødeligheden ' er ganske vist lidt 

skæve termer, for moderne mennesker forbinder noget andet med 'død', end man 
gjorde i den verden, GT blev til i . Formendig er det at 'være død' fo r os noget. 

man egent lig ikke kan være, for enten er man, og så er man ikke død, eller også er 

man død, og så 'er' man jo ikke, som allerede Epikur argumenterede. l Det ræson
nement ville ikke have overbevist i GT's verden, og gjorde det heller ikke i det 

meste af de følgende to ånusinder; det er først i nutiden, at flertallet af mennesker 

i den ves tlige verden er blevet epikuræere på dette punke l GT eksisterede perso

ner videre, men i en anden skikkelse, j Sheol, dødsriget, uden tvivl som en art spø

gelser, og uden større aktivitet, om nogen. Passiviteten i dødsriget skyldtes, at de 

døde sov, og de foretrak også at B. lov til at blive ved med at sove. Sheols beboere 

er arrige over at blive forscyrret , som det fremgår af fortællingen om den døde Sa
muel, som kvinden i En-Do r maner frem for Saul. "Hvorfor har du forstyrret mig 
og hentet mig op?" (1 Sam 28,15); 'forstyrre' er her af den verbale rod t)1, rgz. 
der dækker et semantisk felt mellem at ryste, at blive forstyrret, at blive ophidset, 

at skændes, og som Aere gange anvendes i forbindelse med dødsriget: "Der har de 

1. Brevet til Menoikeus, ifølge Diogenes Laenios. 10. 125. 
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ugudelige raset ud" Gob 3,9); "Dødsriget dernede ryster, når du kommer, død
ningene vækkes op" (Es 14,9). De døde er altså i høj grad til; de er j et rum, de 

har emotioner (primært gnavenhed) og normale mentale evner (opmærksomhed, 

hukommelse), selvom dødsriget er religions- og dermed teologifrit område (SI 

88,12f.). At være død vil i GT og dets omverden altså sige at VÆre et andet sted end 
almindeligt levende mennesker, at have en anden form for krop (i l Sam 28,13 
kaldes den døde Samuel såmænd en )~lohfm)2 og tilbringe deres tid på en helt an

den måde. Der er intet arbejde og givetvis intet kønsliv, selvom det ikke siges di

rekte; tanken har formentlig forekommet daddens mennesker absurd. Job lovpri
ser de ega1itære forhold i Sheol, hvor døde, der var magtfulde og rige, nu sover 

lige så meget som alle andre, og t idligere fanger !eller rrygt;3 i Es 14 sidder (eller 

ligger?) tidligere herskere og konger på troner, så sociale statusforskelle er ikke 

udelukket. Men de har ingen praktisk betydning - alle er afmægtige og ligger på 

lejer af maddiker med tæpper af orme (Es 14,10f.) . Apropos opredningen er der 

ingen rvivl om, at dødsriget ikke betragtes som noget behageligt sted, trods Job 3, 
hvis logik er, at selvom Sheol ikke er rart, er livet på jorden endnu værre. Dette 
har ikke været flertallets synspunkr. 

Man kunne så forvente, at mange ville have frygtet dødsriget og måske have hå
bet på et alternativ; men det har heller ikke været tilfældet. Fx forstås bønnen om 

at måtte undgå dødsriget, som møder os i salmerne, bedst som bøn om ikke at 
skulle dø for tidligt, midt i livsbanen, uden tid t ilbage til ar blive gammel; proble
met er ikke ontologisk-principielt (at 'mennesker skal dø'), men konkret, punk

tuelt og tidsligt ('jeg skal dø, her og nu, for cidligt'). Uden rvivl bør fraværet af en 

tematisering af døden som et principielt problem forstås som udtryk for en gene
rel mentalitet, altså en udbredt måde at tænke på, der tager visse ting for givne, 

og som derfor sjældent eller aldrig problematiserer dem. Det er svært at vide, om 
dette fravær af problematisering har været gældende også for mundtlig kommu
nikation; men det er let at forestille sig, at der er den memale konsensus, som har 
gjort, ar i hven fald den skriftlige kommunikarion, som vi kender GT's skrifter, 
ikke inreresserer sig for spørgsmålet. Skriftlig kommunikation er ikke under all e 

omstændigheder underlagt en bevidsthed om knaphed på ressourcer, fx skriver
nes, læsernes eller tilhørernes tid eHer skrivematerialets kostbarhed. For der her

sker jo ikke generelt i GT en modvilje imod gentagelser. Men deraf fremgår j 

2. Også i babylonske tekster kan en død sjæl benævnes ilu Oean Bottero, "The Myrholo
gy of Deathn

, Mesopotilmia. Writing, Reasoning, and the Gods (Chicago: The Univcrsiry af 
Chicago p,= 1992), 268-286 (272). 
3. Som den danske oversættelse så sigende gengiver verbet SQ'aniinu; andre oversættelser; 
"are ar ease" (New Revised Standard Version), "haben ( ... ) Frieden" (Stltttgarter Er
klårungsbibel), "sone a ['aise" (Traduction CEcumenique de la Bible). 
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hvert fald, hvad det så er, forEanerne har fundet det vigtigt at indskærpe, og hvad 

der ikke har interesseret dem. 

2. Gamle mænd og selvsikke, ungdom 

Døden har ikke udgjort en specielt vig6g problemstilling, og der er sådan set in

gen gåde i GT, hvad det angår; at spørge, hvorfor døden ikke er et problem i GT, 

ville svare til , at man spurgte om, hvordan fo lk kunne ra eiden til at gå, før man 
fik TV, eller hvad man drak, før man fik cola. Det er den historiske forandring, 

der gør, at nager, der er indlysende for en given mentali tet, bliver et problem. NT 

giver et berømt eksempel på det. l Mark 12,18-27 prøver saddukæerne, "som jo 

siger, at der ikke er nogen opstandelse", som dee eksplicit hedder, at vise, at fore

stillingen om, at døde opstår, vil føre til selvmodsigelser: Hvis man har haft Aere 

koner, hvem af dem skal man mon så være gift med i opstandelsen - da vel næppe 

dem alle sammen, eller hvad? Jesus, ifølge Markus, viser, at denne selvmodsigelse 

kun er tilsyneladende: Man gifter sig selvfølgelig ikke i opstandelsen, for der er 
man som engle, der (som alle jo ved - og i lighed med dødningene), ikke gifter 

sig, vel? Men Markus' Jesus argumenterer ikke her for selve [lnken om opstandel

se, endsige for eks istensen af engle; han forudsætter det fornuftige i den, og han 
hævder også at have Skriften på sin side, hvad han ikke har, hvis det drejer sig om, 

hvad den oprindelige har betyder. Markus skriver ud fra en mentalitet, som gan
ske vist ikke er helr ukontroversiel, som episoden jo .viser, men som han antager 
grundlæggende deles af de tiltænkte læsere eller tilhørere, formodentlig med rene. 

Som Geert Hallbkk konkluderer i sin artikel om saddukæerne, kan saddukæ
ernes teo logi sammenfanes med stikordene 'kollektivitet' og 'dennes idighed '; de 
har afvise farisæernes, essæernes og de kristnes hinsidighedsforestillinger.4 Hall
back anfører to grunde til , at saddukæerne har afvise disse forestillinger: de har 

stridt imod sund fornuft og i øvrigt også imod deres syn på forhold et mellem Gud 
og folker. Jeg holder mig til den første grund her. Den behøver nok ikke at have 

vejet så tungt: At bonrykkes fra jorden og sammen med døde Kristustroende at 
møde Herren i lufeen, som der hedder i der ældsee sted hos Paulus, der rematiserer 

spørgsmålet (l Thess 4,1 7), strider vel ikke så voldsomt meget mere imod sund 
fornuft end forestillingen om, ar alle døde samles i et stOrt rum nede i jorden, hvor 

de sover på lejer af maddiker? r samme retning har E.P. Sanders formuleret det: 

"The spread ofHellenistic culrure mean t, among oeher things, [hat acceptance af 

4. Geert Hallback, "Saddukæerne", Hvad jeg skrev ... Udvalgte artikler om Det Nye Testa
mente og andre ting (København: Anis 2008), 55-? l (69). 
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immortality was easy. and [Q many. self-evidem (. .. ) that death was final would 
have been a view that was against the spirit af the age".5 Jeg vil derfor antage, at 
det ikke så meget er common sense, der har begrundet saddukæernes afvisning af 
hinsidighedsforestillingerne, som det faktum, at disse ikke er begrundet i GT, el
ler i hverr fald ikke i Pentateuken, og at de ikke er indgået i den mental itet, i hvil

ken Pemateukeo er blevet til, og som også saddukæerne deler.6 Common seose er 
ikke kun en naturgiven ting; hvad en gruppe mennesker i generationer har anta
get er tilfældet, og givet videre til deres efterkommere og ikke stillet spørgsmåls
tegn ved, er svært at skelne fra common sense. Stridssamtalen mellem saddukæ
erne og Jesus viser altså sammenstødet mellem tO mentaliteter. En mentali tet i 
den forstand, som jeg her bruger begrebet (og som nok ligger tæt på begrebet 'pa
radigme' i videnskabshistorien) , vil være internt relativ konsistent, den vil have et 
ganske stort forklaringspotentiale, den vil være funderet i en ganske betragtelig 
emotionalitet ('fædrenes tro'), og den vil fø lgelig være relativ immun over for al
ternativer, også når disse på bestemte punkter kan virke mere forførende. Mema
liteter (og videnskabelige paradigmer) bryder normalt ikke sammen pga. mang
lende argumenrativ styrke; de udkonkurreres, fordi de gradvis mister plausibili
retskraft og evne til at forplantes i følgende generationer. Det kan godt være, at 
Jes us (eller Markus) ved denne lejlighed lukkede munden på saddukæerne; men 
deres tavshed skyldes næppe, at de har følt sig betvunget af der bedre arguments 
rvangløse tvang. De havde jo s[adigvæk Pentateuken på deres side. 

Derimod havde saddukæerne givetvis ikke samtiden med sig, som også Sanders 
siger. NT og josefus er enige om at præsentere afvisningen afhins idighedsforestil
lingerne som en kuriositet; saddukæerne indtager en mindrctalssynspunkt i for
hold til de konkurrerende rerninger. De reptæsenterer en gammeltestamenrlig 
Stemme midt i den nytestamentlige kontekst, en stemme der allerede er erstattet 
af en ny mentalitet, eller som er godt på vej t il at blive det. 

Foresti llingerne om hinsidighed, opstandelse efter døden, optagelse til himlen 
osv. spiller ikke en meget fremtrædende rolle i NT, bortset fra i Johannes' Åben
baring, og det kan tages som en indikation af, at det ikke var et punkt, som var 

5. E.P. Sanders, judaiJm. PracIice and B~/i~f63BCE-66 BE, (London: SCM Press 1992), 
298. J( samme, }tlus and judaiJm, (London: SCM Press 1985), 237: "I see 00 way af 
coming ro a hard decision about the authenticiry af a debate on the resurrection (Mark 
12.18-27 and parr.), but we should accept thar Jesus 'bel ieved in' resurrecrion. It is aften 
emphasil.cd rhat the Pharisees did so, but we should probably torn the phrase around: 
cveryone did, except the Sadducees". 
6. Saddukæernes afvisning af hinsidighedsforestillinger er også konsistent med den tem
peltænkning, de uden tvivl har fastholdt. Jeg har dog ikke plads her til at argumentere 
udførligt herfor. 
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specielt vigtigt for de skrifter, vi kender. Men det var ikke, fo rdi det var nyt Ol 
uprøvet, og fo rdi man stOd tøvende over for det, selvom man, bortset fra i de apo 
kalyptiske skrifte r, givervis swd tøvende over fot, hvordan det hinsides nærmen 

skulle tænkes (Sanders 1992,303). 
Den transformation af mentalitet, som på dette punkt var sket mellem GT Ol 

den verden, som NT er blevet til i, er imidlertid ikke et lokalt jødisk eller palæstj. 
nensisk fænomen. Sanders (1992, 298) henvise r til både hellenistisk og persisi 
indflydelse. l hvert fald i den græske verden har hinsidighedsforestillingerne uno 
dergået en lignende transformation. Den generelle forventning indtil hellenistisl 
tid har givetvis været, at høj som lav kom i H ades, dødsriget, som det forudsætte: 
i Odysseens 9. sang. Det udelukkede ikke, at ganske særlige personer som Herku· 
les kunne optages blandt guderne, eller at nogle fra den heroiske tidsalder kun nI 

hensæHes til fj erne øer med rigelige rræfrugter (som fx i Hesiod, Værker og dage 
167-154).7 1 GT selv optages Elias formentlig til himlen (2 Kong 2) og Enok iføl· 
ge oldtidens egen forståelse ligeledes (I Mos 5,24); Elias' eksempel er under alll 
omstændigheder en spektakulær undtagelse. Ingen anden gammeltestamenrli[ 
helt får en så Aamboyam skæbne, og næsten alle får en god, passende begravelse . 

3. Gammel og ny tænkning 

Samtalen mellem saddukæerne og Jesus er derfor ikke kun et møde mellem gnav· 
ne gamle mænd og en ung stjerne, mellem en udsl idt memalitet, der stærkt er på 
retur, og en ny og selvsikker, der ikke har svært ved at prikke hul i sine modstan
deres hjemmegjorte pseudoparadokser. Det er ikke specielt et møde mellem to jø
diske synspunkter, for ingen af dem er specielt jødiske. Det gammeltestamentlige 
dødsrige adskiller sig ikke substamielt fra det græske Hades, og hinsidighedsfore
stillingen i sig selv er ikke speciel kristen eller amik-jødisk. Det, der støder sam

men her, er noget meget større, der involverer forestillinger om guddommeligt 
væsen, om helligsteder og om hellige genstande, om den sociale organisering al 
religion, om forholdet mellem religion og poli tisk magt og meget mere; det, del 
ligger imellem de to posi tioner, er det , som religionssociologisk inds tillede histo
ri kere kalder 'aksetiden', en transformation. der fandt sted i en række avancerede 
civilisationer på der eurasiske fastland, fra Kina til Middelhavsregionen, fra ca. 
midten af det første årtusind f.Kr. Det er ikke en fælles 'lære', det gtiber elitære 
grupper fra ØSt ril Vest, men nogle nye strukturelle relationer: en kritisk afstand-

7. J( Walter Burken, Gruk Rtligion (Cambridge, Mass.: Harvard University Pre~ 
1985) , 197. 
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tagen til det givne, til såvel common sense som til overleverede religiøse, sociale, 
politiske og eksistentielle principper. Der hævdes alternative positioner, der er 

sande, der rummer erkendelse af, hvordan tingene virkelig forholder sig, og den 
nye position distancerer sig fra al tidligere ordens tænkning, fra forestillinger om 
kroppenes behov og husstandenes økonomi til templernes og paladsernes legiti

mitec.8 Vi kan iagttage dele af denne proces al lerede i GT, men også kun dele; det 

er endnu langt fra klart, hvad i GT der hører hjemme i 'akset iden', og hvad ikke.9 

l øvrigt er det vigtigt ikke at forveksle den ideologiske overgang fra det gamle til 

det nye alene med en faktisk social transformation. Det nye hører indledningsvis 
til i bestemte, fatallige eliter. Nogle afde nye ideer breder sig ud i befolkningerne, 

som fx hinsidighedsforestillingerne, så vage de end har været. Andre er forblevet 

inden for eliten (som fx beherskelsen af det nye medium for religiøs indsigt, skrift

ligheden). Og meget af det gamle, som de nye eliter ville gøre op med, har holdt 

sig, eller er kommet igen, som fx templerne og som statsmagten, der ddegitimeres 

i NT og dog kommer tilbage i kristendommen som kirkebygninger og kejser
magt. 

4. Ikke at ville det hinsidige 

Der findes lircerære tekster fra det nærorientalsk-mediterrane rum, som formule
rer en position, der substantielt er enig med saddukæerne, men som argumenterer 

på en anden måde, end det sker i Mark 12. Disse tekster benægter ikke principielt, 
at mennesker kan være i det guddommelige; men de afviser, at det i praksis er re

levant for mennesker. Jeg vender hermed tilbage til et tema i min disputats, Den 
fortærende ild, som jeg dels udfolder med flere detaljer, dels sætter ind i en ny (e~ 
oretisk ramme. IO 

8. Et godt eksempel er Epikur, der forklarer sine tilhængere, at "[u]from er ikke den, der 
anfægter mængdens guder, men den. der behæfter guderne med mængdens formeninger 
om dem. For mængdens udsagn om guderne er ikke godtgjorte forestillinger [ ... ]. men 
falske antagelser C .. )" (Brevet ti l Menoikeus, ibid., 123f; oversættelse: Niels Hennings
en, De smere gr4Ske filosoffir. Mora/filosofi.fra kynikerne ril epikuræer'( (Frederiksberg: Det 
1,11, fodag 1996), 12? 
9. For et foreløbigt, punktuelt forsøg, se Hans J. Lundager Jensen, "Saloma imod Salo
ma. Tempel, tekst og religionshiswrie", Dm sammmklappelige tid Festskrift ti/Jørgm Po~ 
ckmann Sørensm, red. Tim Jensen og Mikael Rothstein (København: Forlaget Chaos 
2011),201-210. 

IO. Hans J. Lundager Jensen, Den flriærende ild (Aarhus: Aarhus Universirersforlag 
2000). I sin arrikel "Om Dm fortærende ild' (Hallback 2008, 121~ 128) stiller Geert Ha1I~ 

back sig skeptisk over for en underliggende tanke i min bog, nemlig at moderne, fo lke-
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Fortællingen om Edens have i 1 Mos 2~3 er som bekendt en ætiologi over 
grundsrrukturer i den erfarede tilværelse. Dens f0rste fase i det narrative forløb er 

en tilstand, hvot helt grundlæggende forhold i den erfarede verden endnu ikke er 

til stede: ingen regn, ingen plantevækst, ingen mennesker og ingen dyr (en form, 
det jo kendes fra det mesopotamiske skabelsesdigt Enuma Elish: "Dengang da 

foroven himlen ikke var nævnt, da forneden jorderig ikke var kaldt ved navn 

... ").11 Anden fase er en tilstand, hvor det guddommelige, det menneskelige og 

det animalske er samtidig til stede i et begrænset rum og hvor kategorierne ikke 
er tydeligt differen tierer. Jahve er her en menneskelignende størrelse, der skaber 

mennesker med sine hænder, opholder sig i deres umiddelbare nærhed, går tur, 

udspørger og bebrejder , fremstiller tekstiler og påklæder mennesket. På deres side 

kan menneskene kommunikere direkte med ]ahve, og de har adgang til at spise af 

frugterne fra ' livets træ', der giver evigt liv. Selvom dyrenes rolle ikke et specielt 
tydelig, er det mest nærliggende at antage, at de kan høre, forstå og tale (slangens 

snuhed består i, hvad den siger) og altså kan kommunikere på lige fod med Jahve 

og mennesker. Ved fortællingens tredje fase, der er slumingen , er parterne kom

met mere på afstand; menneskene er blevet sendt ud af haven, som herefter er luk

ket for menneskene, og der består ikke længere en rumlig nærhed mellem Jahve 
og mennesker; dyrenes skæbne fortælles ikke eksplicit, men også de, eller flertallet 

af dem, må forstås at være blevet sendt ud afhaven. 
Fortællingens anden fase er en idyl, med venskab og nærhed mellem Jahve, 

mennesker og dyr, et arbejde, der ikke ser ud til at have været belastende, uden 

bekymring for føden, for klæderne eller for døden. l forhold til resten af GT er 
denne idyl enestående. Det er ikke kun sådan, at menneskene kan være sammen 
med Jahve og leve evigt - det var også Jahves oprindelige mening med dem. Men 
næsten overalt i GT tages det ellers for givet, at Jahves og menneskenes sfære er 

skarpt adskilte; mennesker, der konfronteres med guddommelige aktører, gribes 
af rædsel , den blotte berøring med genstande, som tilhører Jahve eller, som hellige 

genstande, hører t j( hans fYsiske sfære, udløser katastrofer og død. Man kan forstå, 

--+ kirkeli g religiøsitet (og teologi) reell er tænerc på gammeltestamentlig end på nyte
stamentlig mentalitet: "I velsigndsestilsranden, som er normaltilsrandcn, er kirkerne ikke 
overfyldte ( ... ) Men i krisesituationer ( ... ) træder kirken frem i folks bevidsthed" (s. 
l27). Jeg svarer: Det er rigtigt; men kirken kan kun træde frem, hvis den på forhånd fin~ 
des. Afviklingen af offerkulten var kun afviklingen af dens mere spektakulære sider (blod, 
røg og spisning). Røgen forg:\r; men kirkeskatten, som var der lige fra begyndelsen (l 

Mos 28, grundlæggelsen af helligstedet i Betel, springer ofringerne over og går direkte til 
økonomien: "så vil jeg betale tiende"), den bestlr, og betalingen af den bør ikke under
vurderes som en religiøs handling. 
11. OversæneIse: Ulla Westcnholz og Aage Westcnholz, Cilgamesh. Enuma Elish. Guder 
og mmnejker i oldtidenJ Babylon (København: Spektrum 1997), 196. 
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at denne generelle mentalitet kan have stået så stærkt, at den har udelukket reali
stiske forventninger om at kunne gøre de første menneskers forrælling om og fi n
de en vej tilbage til haven, (fods keruber og flamm esværd (de står der på Jahves 
udnykkelige befaling, som vel kunne omgøres?). D et er lidt sværere ar forstå, at 
mentaliteten skal have kunnet udelukke en form for suk, en slags nostalgi, et øn
ske om, at det, imod al realistisk sans, dog kunne lade sig gøre at vende tilbage. 
Men selv de fa eksempler, der findes, som Es 11 ,6-9 om freden mellem dyrene på 
Jahves hellige bjerg (" Ulven skal bo sammen med lammet. . . ") formulerer ikke 
noget håb om menneskenes udødelighed og har ingen vision af fysisk nærhed 
mellem mennesker og Jahve. O g Jobs forestillingsevne strækker sig ifølge kap. 3 
som sagt ikke længere end til at ønske sig så hurrigt som muligt i Sheol. 

Overbevisningen om, at mennesker ikke efter døden kan indoptages i den gud
dommelige sfære, synes altså at have været så stærk i hvert fald i de kredse, hvori 
de gammeltestamendige tekster er blevet til, at selv en fortælling om, at dene fak
tisk havde været mulig engang, ikke kunne ryste den. Det er ganske vist nærlig
gende at antage, at grunden til , at der ikke henvises til fonællingen overhovedet i 
resten af GT, har været, at den er kommet sent t il i tilblivelsen af Pentateuken. 
Men det er næppe den enes te forklaring; en ting er en konkret fortælling med alle 
dens særlige træk, noget andet er en basal tankegang. For fonællingen om Edens 
have ligner i høj grad myter fra før-statslige samfund, der har nøjagtig den samme 
struktur: En oprindelig nærhed brydes op og forvandler sig til den nuværende ver
dens klan adskilte define rede kategorier. Deue er helt gennemgående i myter fra 
verden over; i Den flrtærentk ild (s. 96) henviste jeg til Levi -Strauss' udsagn om, 
at det mest gennemgående [ræk i amerikansk mytologi var, at verdens oprindelse 
kan føres tilbage til en tilstand, hvor dyr og mennesker ikke var adskilte på den 
måde, som de er i dag, O g disse myter lægger heller ikke op ril fantas ier om at 
kunne vende tilbage t il den mere oprindelige tilstand, men ser stoisk tilværelsens 
uomgængelig vilkår i øjnene. 

O dysseus ' tvungne ophold hos gudinden Kalypso i Odysseens 5. sang virker 
både som en transformation af l Mos 2-3 og som en eksplicit kommentar. Jeg 
skal ikke her gentage den ski tserede analyse i Dm forl4rende ild (s, 157f.), men 
nøjes med den del, der har med tematikken her at gøre. l Kalypsos lille verden, 
der er en Edens Have i omvendt udgave (frugtbar ø omgivet af sterilt hav over fo r 
frugtbar have omgivet af sterilt land), ønsker den mandlige hovedperson at undgå 
den udødelighed, som gudinden er meget opsat på at skænke ham. Odysseus er 
ikke en omvendt Adam; men han er blevet det. H an kommer fra den menneske
lige verden, og han er hensat til en slags Edens have med cn overflod af 'all you 
can eat', ikke kun j den alimentære kode. Men i modsætning til dem af hans 
mænd, der tidligere på hjemrejsen faldt for Lotos-frugternes fristelser (9. sang, 82-
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104), kan Odysseus i det fantasmatiske paradis huske, hvordan forholdene er i 
den virkel ige verden, og han er grebet af en ubetvingel ig nostalgi efter at være 'jor. 
den tro' , dvs. i hans tilfælde tro over for Penelope - som vel synekdokisk står for 
alt det, der hører til livet på Ithaka: ægteskab, familie, ejendom, social status, og 
som altså også har sin pris, dødeligheden. Afbrydelsen af fo rholdet mellem det 
guddommelige og det menneskelige, det udødel ige og det dødelige skyldes her 
ikke en fej l (endsige en 'synd', som der heller ikke rigtigt er i l Mos 3) ; det men

neske, der her kan opnå udødeligheden, vil slet ikke have den. 

5. Borgerlig bel æring 

Det er velkendt, at den babylonske mytologi har foregrebet temaer både i GT og 
i den græske mytologi. I l Gilgamesh-epec, det indholdsmæssigt mest righoldige af 

de babylonske digte, rummer scener og temaer, der vendes og drejes både i 1 Mos 
2-3 (som Enkidus socialisering igennem en kvinde og tabet af udødel ighedens 
urt) og hos Homer. Kalypsos begær efter Odysseus er ifølge Odysseens egen tekst 
kun et blandt flere eksempler på gudinders omgang med jordiske mænd (5. sang, 
118-128), selvom Kalypso, ifølge Otto Sten Dues kommentar, strengt taget kun 
er en nymfe, ikke en rigtig gudinde, og selv om eksemplerne, hun her anfører, 
ikke passe r særlig godt til hendes egen situation, hvor hun klager over guddom
melig indblanding i sir private fo rførelsesprojekr: O rion blev dræbt af An emis, 
fordi gudinden Eos havde elsket ham, og las ion blev ramt af Zeus' lynkile, fordi 
han havde ligget med Demeter, og i begge tilfælde rammer de ' rigtige' guders vre· 
de ikke gudinderne, men deres mandlige elskere. 13 Ikke desto mindre er disse ek
sempler, inkl. hendes eget, variationer over et tema, der allerede er prominent til 
stede i Gilgamesh-epet, gudinden Ishtars forsøg på at forføre Gilgamesh (tavle 
Vl). Den babylonske helt afviser brutalt gudinden med henvisning til , hvor galt 

der var gået hendes tidligere elskere som IX ham, der blev til fuglen alidllu (en hær
fugl), der sidder i skovene og sige r ' kappi ' ('min vinge'). Ishtar lover Gilgamesh 
guld ('en vogn af guld og lapislaz.uli ') og om ikke grønne skove så dog 'et hus om
bølget af cedertræsduft' , konger og stormænds underkas telse, mægtigt afkast af 
hans kvægavl. 14 

12. Ti l forholdet babylonsk-græsk, jf. Charles Penglasc, Gru k Myths and M esopotamia. 
Parallels and Injlumct in the Homeric Hy mns and Hesiod (London: Roudedge 1994). 
13. Ona Steen Due, udsager til Homus Odysse, (København: Gyldendal 2002), 50, 
14, Oversættelsc her og i der følgende efter Wcsrcnholz. og Wesrenhob. 1997, 92f. - Hel· 
tens afvisning af ar lade sig friste af en mægtig skikkelse fra den transcendente verden 
mi nder selvfølgelig også, på sin vis, om en nytestamentl ig scene, 
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Imellem den babylonske og den græske gudindes forførelse består der imidlertid 
en dobbelt inversion: På den ene side lover Ishtar mindre end Kalypso, for hun 

lover ikke udødelighed, og på den anden side bedrager hun, for hun fortæller ik

ke, hvad hun gør med sine elskere, når hun er færdig med dem. Kalypso lover me
re, og der er ingen grund til at antage, at hun ikke mener sit løfte ærlige Ishtar
episoden hører hjemme i Gilgamesh-epers heroiske første del; den leder op til Gil

gamesh' og Enkidus glorværdige sejr over himmelryren og er dermed en umiddel

bar variant (og transformation) af deres triumf over skovuhyrer Humbaba. Epets 

anden, 'eksistentielle' , del, heltens søgning efter udødeligheden, udløses af Enki

dus død, som giveevis er gudernes straf for drabet på himmeltyren (og mL:ke også 
for drabet på Humbaba}. 15 Det er denne erfaring, der åbner Gilgamesh' øjne for 

hans egen dødelighed (på trods af, at han ifølge epet er mere gud end menneske): 
"Også jeg skal dø - er jeg ikke som Enkidu?" (IX, 3; "Enkidu, min ven som jeg 

elskede, er blevet riller! I Og er jeg ikke som han? En dag skal jeg lægge mig I for 

aldrig i evighed at rejse mig igen" (X, 96-71). Gilgamesh begærer ikke længere be

rømmelse, men udødelighed, og han begiver sig på en lang rejse for at finde synd
flodshehen Utnapish tim, der selv blev gian udødelig af guderne; hvis nogen kan 
fortælle, hvordan man opnår udødelighed, må det være ham. Det er denne del af 

epet, der hører hjemme i samme problemstilling som fortællingerne om Edens 
have og om Odysseus og Kalypso. 

Jeg vil ikke her inddrage Gilgamesh' afsluttende dobbelte tab af udødelighed 
den durative, som han søger hos Utnapishtim, og som han ikke. får, og den peri
odiske, som han i en kan tid har, indtil han mister den. Den relevante del er en 

episode på rejsen fra Gilgamesh' by Uruk og ud til Umapishtims ø i det fjerne 

mod øst (Gordon 2003, 499; jf. Lundager Jensen 2000, 114- 116). Episoden fore
kommer i 'standardversionen ' af epet fra slutningen af 2. årr. f.Kr.; men den er 
bedst bevarer på en gammelbabylonsk tavle fra de første århundreder af 2. :lrr. 
f.Kr. Bereeningen om Gilgamesh ' rejse er kun bevaret i fragmenter; men den fore

går i al fald i en mytisk-monstrøs verden. Gilgamesh møder væsener, der er halvt 
mennesker, halvt skorpioner, han vandrer ad "solens vej" (som er vanskeligt re
konstruerbar: George 2003, 494-497) igennem en ædelstenshave og hen til 'kro- . 

konen Shiduri, der bor (om ikke på en ø som Kalypso, så dog) ved havets bred' 

15. Jf. Gilgamesh-epecs tavle VII, hvor gudernes rådslagning er blevet forta lt, men ikke 
bevaret i de nu kendte tekstfragmenter; den hittiriske parafrase har den imidlertid med 
(Westenholz og Westenholz 1997, 166f; A.R. George, Th~ Babylonian Gilgam~h Epie. 
Imroduetion, Critical Edition and Cuneiform Texts, Val. 1 (Oxford: Oxford Universiry 
Pr""s 2003), 478). 
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langt ude østpå. 16 Også hun må høre t il den transcendente verden; men hendes 

funktion i epet er påfaldende menneskel ig. 
I den gammelbabylonske udgave opfordrer Shiduri Gilgamesh til at opgive sin 

søgen: 

Gilgamesh, hvor flakker du hen? 
Det evige liv , som du søger, finder du aldrig. 

Dengang, da guderne skabte mennesket, 

bestemte de døden for mennesket; 

livet beholdt de for sig selv. 
Men du, Gilgamesh - sp is og drik! 

Dag og nat glæd dig bestandigt, 

hold fest hver eneste dag, 
dag og nat kan du synge og danske, 

iføre dig en ren klædning, 
lad dit hoved være vasket, bad dig i vand, 

beuagt den liUe, som holder dig i hånden, 

lad din hustru fryde sig i din favn! 
(Westenholz og Westenholz 1997 , 158) 

Moralen her er ikke hedo nistisk, men en lovprisning af familiær hygge (Georges, 
2003,275), et udødeligt tema. \7 Det er også ægre mytisk-traditionelt (og funda
mental anti-moderne) i sin 'sto iske' accept af verdens orden; at tingene har været 

anderledes, er ikke et argument for , at de så også kan blive anderledes igen. Tiden 

er en irrevers.i.bel bevægelse, hvor tingene ikke lader sig gøre om, og hvor sket er 
sker. Dette er også den mentalitet, der forklarer fraværet af nostalgi efter Edens 
have i GT: Frugten er spist, menneskene vist bort og adgangen lukket, netop for 
at undgå, at menneskene skulle gå hen og blive udødelige: "Nu er mennesket ble

vec som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud 

16. Gilg X,l. Navner har tidligere været gengivet 'Siduri', men skal nok renere være 
$iduri (George 2003, 148f.). _ Parallellen Shiduri-Kalypso er bemærket bl.a. i Henrich 
Zimmern, "Das Cilgamd-Epos" (1903), Das Gilgam~5,h-Epo5, red. Karl Oberhuber, 
(Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaf( 1977), 23-43 (33); Arthur Ungnad, 
"Gilgamesch-Epos und Odyssee" (1923), ibid., 104-137 (136). - Shiduri er på et tids
punkt blevet opfattet som en visdoms-manifesration af Ishtar (i besværgelsesserien $urpu 
Il , 173: Jstar nemeqi) j jf. fx CL. Seow, Ecc/~siasus. The Anchor Bible, (New York: Doub

I, day 1997),65. 
17. }f. et vers i den amerikanske traditional'Cood Night Irene': "Stop rambling and stOP 
your gambling, ! stop sr:!ying out late at night. J Go home to your wife and your family, 
I Si r dawn by the fireside bright". 
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og også tager aflivets træ og spiser og lever evigt" (1 Mos 3,22; "en af os" lyder 
som en reminiscens fra et scenarie, der ligger ganske tæt op af det, Shiduris ræson

nement bygger på). Der var en eneste frugt, menneskene ikke måtte spise; nu er 

der til gengæld et eneste sted , menneskene ikke længere kan komme til (og et ene

ste sted, de ikke kan undgå at komme til). 
Det er bemærkelsesværdigt, at belæringen afGilgamesh lægges i munden på en 

kvinde. Bonset fra lshtar er kvinder gode mennesker i Gilgamesh-epet. Det er 
ikke Utnapishtim selv, men hans kone, der tænker på, at selvom Gilgamesh' for

søg på at opni den durative udødelighed er mislykkes så efteruykkeligt, kan han 
da fa foryngelsesurten med hjem til Uruk. Men Shiduris umiddelbare modstykke 
i epets overordnede narrative struktur er hetæren Shamhat. I epers begyndelse for

fører hun vildmanden Enkidu ind j civilisationen med eftertrykkelig sex og efter

følgende måltid, påklædning og indledende kursus i kulturel assimilation, der helt 
af sig selv peger frem til kulturens naturlige centrum, dens religiøse monumental

bygninger: 

Hvorfor strejfer du om på steppen blandt de vilde dyr? 

Kom, jeg skal føre dig til torvenes Uruk, 

til det hellige tempel, Anus bolig. 

Enkidu, rejs dig! Jeg vil tage dig til Eanna, Anus bolig, 
hvor folk er dygtige ril alr18 

Gilgamesh er selv blever en vildmand, da han dukker op hos Shiduri. H endes 

funktion er den samme som Shamhat, men i den modsan e rerning. Shamhat le
der en vild mand ind i civilisationen; Shiduri vil lede en overciviliseret mand ril

bage til civilisarionen. Grundstrukruren dyr I mennesker I guder bekræftes her, 
med den særlige variant, at civilisationens grænser vogtes af, og dermed defineres 

af, to kvinder. Disse to kvinder befinder sig selv på kanten af den normale, hhv. 
ideelle, menneskelige verden, der for kvinders vedkommende omfatter ægteskab 
og, i hele kulturkredsen, i hvert fald fra Mesopotamien over Israel cj( Grækenland, 

tekstilfabrikation. 19 Selv Kalypso bruger åbenbart sin tid ikke kun på varm elskov 

18. Den gammdbabylonske version; Westenholz. og Westenholz 1997, 147. 
19. Mesopotamien: Francies Joannes, "Tissage" , Dictionnaire de la civilisation miso
poeamimne, red . Francies Joannes (Paris: Robert Laffont 200 1), 854-856; Wolfram von 
Soden, The Ancient Orient. An Introduction to th t: Study ofthe Andent N ear Easr (Grand 
Rapids, Michigan: Eerdmans 1994), 106; Israel: Phyllis A. Bird, "Women (On", The 
Anchor Biblt Dictionary Vol. 6 (New York: Doubleday 1992), 951 -957 (954); Græken
land: E.J.W. Barber, "The Peplos af Athena", Goddl!SS and Polis. The Panathmaic Festi
val in Ancient Athms, red. J"nifer Neils (New Hampshire: Hood Museum of An, 
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med Odysseus, men også på tekstilfabrikation, som Penelope; Odysseus tømrer 
selv sin båd , men gudinden giver ham det vævede stof, han syr sejlet af (Od V, 

258).20 Shiduri er en 'krokone', en ' ølkvinde' (siib"itum), en beskæftigelse beslæg

tet med prostitueredes (George, 2003, 498) og altså ikke ulig Shamhacs. 

dmne verdm 

alfden verden 

Shiduri, 
Gilgamesh 

guder 

mrnntJker 

" 
Shamhat, 
Enkidu 

dy, 

Kalypso selv ligger på kanten af ordningerne: gudinde, men dog ikke helt, ugift, 
omgivet af vellugt som en hetære (eller som fåntasmet om en hetære), og dog flit

tig ved væven. Kalypso transformerer ikke kun IS!Hars rolle, men også Shiduris: 

Gæstfri kvinde, der tilhører en transcendent verden , ved et fj ernt hav, en mediator 
(positiv, ikke negativ) mellem dødelighed og udødelighed. I Odysseen er det gu

derne selv, der insisterer på at opretholde det skel mellem dem og menneskene, 

som er grundlaget for Shiduris belæring. 
Der gives med andre ord et netværk af fortællinger, en 'narratio-sfære', 21 som 

vender og drejer spørgsmålet om menneskenes adgang ti! udødelighed. 1 Mos 2-
3 udfolder dramatisk, hvorfor menneskene er dødelige; Shiduri henviser kun til 

19. Dartmouth College, Hannover 1992), 103-117 (104f.): "Properly married Athenian 
women (as opposed to coun esans) spent their lives sequestered at home spinning and 
weaving". 
20. Ud af sin gronehule forsyner Kalypso også Odysseus med rejsetøj, proviant, vin og 
drikkevand (Od V, 165-168.264-67), altså. ca. den samme funktion, som Jakob forvente
de i Betel, at Jahve, hans fremtidige personlige guddom. skulle opfylde. Også her ses pa
rallellen mellem (venlige) guder og (venlige) kvinder Gf Lundage r Jensen 2000, 311 -

315). 
21. Hans J. Lundage r Jensen. "Helte mellem himmel og jord", TakVinge. Bibelogfortdl
tin.g j teologi, limratur og kirke (FS Gunda Jørgensen), red. Kirsten M. Andersen og San
ne B. Thøisen (Frederiksberg: Anis 2009) , 105-1 24 . 
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gudernes beslutning; Odysseus-fortællingen lader guderne bekræfte den. Fortæl
lingerne er enige om det umulige for mennesker i at omgøre det ontologiske vil

kår: Gilgamesh vil gerne, men kan ikke, Odysseus kan godt, men vil ikke. AJrer

nativet til det fortryllede sted langt borte - Utnap ishtims ø ude i havet, Kalypsos 

ø ude i havet - er at gå hjem, acceptere tingene, som de er, og Il det bedste ud af 

det. Hjem er Uruk for Gilgamesh, meget passende, for denne by er efter alt at 
dømme byernes moder. 22 For Odysseus er hjem det mere beskedne lthaka; men 

dette gør til gengæld et forhold klart, der. kan risikere at overses i det babylonske 
epos med dets kongel ige helt og de imponerende bymure omkring det historiske 
sted. Begge vender hjem til en by, og for Gilgamesh-epet gælder i virkeligheden i 

lige så høj grad, hvad O tto Steen Due påpeger for Odysseens vedkommende: At 
det er et 'borgerligt-heroisk epos' (Due 2002, 52). Selv Genesis lader i forbifarten 

Kai n bygge en by (1 Mos 4,17). 'Borger' kommer som bekendt af borg, altså en 
rigtig by med mure, og intet kunne være mere borgerligt end en morale, hvor hel

ten opgiver heltegerninger, udødelighed, smægtende gudindeelskov, fascinerende 

og statusgivende rejser til helt derud, hvor monstrene tynder ud, nofem volem la

der sig belære af Shiduris lidet aristOkratiske morale og vender hjem til byen, til 
huset, til døden. 

Denne tekstgruppe kunne saddukæerne have henvist til , hvis evangelieforfatte

ren havde givet dem lov til at begrunde deres skepsis over for opstandelsen. Et fo r

bindelsesled kunne være Prædikerens Bog. Det er velkendt, at Præd 9,7- 10 ligger 

tæt op ad Shiduris belæring. 23 Det er også forståeligt, at i hvert fald en ældre forsk
ning formodede, at Prædikerens Bog, evt. i en tidlig udgave, kunne have været et 

saddukæisk skrifr.24 Uanset karakteren af en evt. litterær kominultet er de r en sag

lig kontinuitet: Gilgamesh-epet ~ Prædikeren ~ saddukæerne. Men dermed er 
der også et religionshisto risk problem. 

I d iskussionen med Jesus i Mark 12 står saddukæerne pi et standpunkt, der er 

ved at miste plausibilitet. De repræsentanter en traditionel religions form, baseret 
på bykulcur, monarki og tempelinstirutionen som religionsudøvelsens indlysende 
centrum (j lighed med Shamhats belæring af Enkidu) og med en mytologi, hvor 

22. Mario Livrani, Uruk la prima citta (Roma: Laterza 1998). 
23. ]f. fx James L. Crenshaw, "Ecclesiastes, Book of", Th~ Anchor Bible Dictionary Vol. 2 
(New York: Doubleday 1992), 27l-280 (278) og nyere kommentarer, fx Seow 1997, 
305f.; Ludger Schwienhom-Schanberger, Koh~let. Herders Theologischer Kommentar 
zum Alten Testament (Freiburg: Herder 2004), 466f. Der er næppe tale om er direhe 
Un, for Shiduris talc forekommer som sagt i en gammel babylonsk udgave, der vistnok 
ikke er videreuaderet, og som ikke blev medtaget i standardvcrsionen af Gilgamesh-epet. 
24. Artiklen "Sadducees" ,jewish Encydopedia 1901-1906 (http://www.jewishcncyclope
dia.com/, set 13.02.20 12). 
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antropomorfe guddomme på afstand råde r over de jordiske mennesker og ga ran
terer en robust orden, ontologisk, økonomisk og økologisk; denne re!igionsform 

har den amerikanske rd igionssociolog Robert Bellah kaldt 'arkaisk religio n' .25 

Det er nerop denne re! igionsform, som aksetiden under mange skikkelse r, fra tid
lig buddhisme over græsk kyn isme26 til tidl ig kristendom, problematisere r, tager 

afstand fra, ignorerer el ler bekæmper. Dette opgør ender ikke med, at aksetids

bevægelser erstatter den arkaiske religion . Dennes kulturelle monumenter bevares 
delvis, ikke mindst i de linerære skikkelser, de fik i GT og i de homeriske skrifter, 

men nu med tilhørende hermeneutiske regler, hvormed de kan fortolkes ind i de 
nye, modsatrettede paradigmer. 27 Gilgamesh-epet forsvandt sammen med den 
mesopotamiske kultur; men i transformeret udgave levede dele af det videre netop 

i israelitisk og græsk skikkelse. Og med bevarelsen af de skriftlige monumen ter be

varedes også en tankegang, der måtte virke passe. Men hvad der er aktuelt, og 
hvad der ikke er det, er som bekendt omski fteligt, også selvom stemningscyldus
sens rytme er to tusinde år, ikke to dage, uger eller år. Livet efter døden var en 

indlysende forest illing for formodentlig de fleste mennesker i den medi terrane 

verden fra omkring Jesu tid og ikke kun i den vestlige verden indtil for ikke så 
mange hundrede år siden; i den moderne verden finder vel stort set alle Shiduris 

standpunkt indlysende. 
Det er rimeligt at sæne aksetidens gennembrud til midten af L åre f.Kr. (Bel

lah, 20 11 , 265-282). Det er ikke helt umuligt, at l Mos 2-3 og fortælli ngen om 

Odysseus hos Kalypso kunne være indirekte reaktioner på, at de forestillinger om 

et liv efter døden, som er så indlysende plausible i Markus-fortællingen, var be
gyndt at cirkulere i dene tids rum. Men hvad med Shiduris belæring i en rekst fra 

gammelbabylonsk t id , altSå fra første halvdel af2. årt. f.Kr.? I sin struktur er den 
som sagt ægte mytisk, som også l Mos 2-3 er det: Urtid er ikke nutid; hvad der 
var muligt engang, er det ikke længere; tag dig ordentlig af guderne, pas dit arbej

de, få nogle børn, læg dig til at dø. l modsætning til l Mos 2-3 er Shiduris morale 

imidlertid ikke en myte. Den begrunder si t ræsonnement med en myte (' dengang 
guderne bestemte .. .'); men i modsætning ril Utnapishrim i srandardversionen af 

25. Robert N. Bellah, Religion in Human Evolution. From the PaltoLithic to Ihe Axial Agt 
(Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard Universiry Press 20 Il), 210-264. 
26. Bernhard lang,j~sus d~r Hund (Miinchen: Beck 20 10), 7E. et passim (en dansk over
sættelse af denne bog er planlagt til udgivelse i fo råret 2012). 
27. Odysseus blev b~de en moralsk helr (hos kynikere og stoikere) og billede på den sø
gende sjæl, der frelses fra den materielle verden (nyplatonikere): "Thus Odysseus be
comes a hero of rhe renunciation of the material world and ålS sensual pleasures in favor 
of rhe eternal and cranscendem beaury of the Forms", Thi Heart ojPlotinus: Th~ Esrmtial 
Enneads, red. Algis Uzdavinys (Bloomington, Indiana: Wo rld Wisdom 2009), 226. 
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epet giver hun afkald på en omstændelig genfortælling af sin myte og går direkce 
til moralen. Gilgamesh-epet fortæller om en helt, der ikke opnår udødeligheden; 
Shiduris syllogisme er blot ikke henvendt specielt til Gilgamesh: Guderne har be
stemt, at ingen mennesker bliver udødelige; Gilgamesh er et menneske; altså. 

Man kan som sagt ovenfor gå ud fra et økonomiprincip i tekster fra oldtiden. 
Man bruger ikke skrift til det, der under alle omstændigheder er indlysende. I 
Markus' tekst er det indlysende, at saddukæerne tager fejl. Gilgamesh-epet forkla
rer heller ikke, hvad en byer, hvad en konge er, hvad guddommene er, hvorfor 
de bor i himlen, hvorfor man skal dyrke dem eller hvordan. Men har det i så fald 
allerede i begyndelsen af2. årr. f.Kr. ikke været helt indlysende, at mennesker ikke 
kunne blive udødelige; er tendenser i aksetiden begyndt at vise sig allerede så cid
ligt? I Egypten forsøgte farao Akhenaten som bekendt en slags monoteistisk revo
lution i midten af 1300-tallet f.Kr., men uden held. Mesopotamien er ikke en kul
tur, der selv udviklede en aksetid, sådan som det skete fx i Nordindien eller Græ
kenland. 2B Var, eller blev, den arkaiske kultur for tung, for dominerende? Under 
alle omstændigheder: Shiduris belæring, moralen fra Edens Have, Odysseus' er
faring: De blev skubbet ned til en litterært lag under en ny, dominerende forestil
ling om udødeligheden, der skulle vise sig at have fremtiden (om end ikke evig
heden) for sig. 

28. Piotr Michalowski, "Mesoporamian Visras on Axiallransformations", Axial Civili
zations and World History, red. Johann P. Arnason, S.N. Eisenstadt og Bjorn Wittrock 
(Leiden, Bri1l2005l, 157-181. 

246 

FORMIDLING, TEATER 
OG MANGE ANDRE TING 



Den store fortælling 

FeStskrif[ [jl Geerc Hallb ack 

Redige re t af 

Søren Hol S{ o g Ch ristina Pc u e rson 

Forlaget ANIS 
Køb enhavn 2012 


