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Ideer

FORTSÆTTES SIDE 2

Dronten. Var det 
den, der spredte 
tambalacoque’ens 
hårde frø? Side 10

Op og ned. Elevatorens  
historie er ganske opløftende. 
Side 8

Af Anders KlostergAArd  
Petersen
Professor, Religionsvidenskab 
Aarhus Universitet

P åskens evangelie-
tekster spejler en 
ukendt og over-
raskende historie. 
Det er fortællingen 
om Jesu udvikling 

fra tøsedreng til rigtig mand. 
Den historie tager os tilbage til 
en fjern og fremmed fortid, hvor 
køn og seksualitet blev forstået 
på en væsentlig anderledes måde 
end i dag.

Mange vil i påsken lytte 
til Bachs Matthæus- og 
Johannespassioner. De er enestå-
ende blandt påskens musikalske 
værker, fordi de forholder sig til 
bestemte evangelietekster. Haydns 
Syv Korsord er mere repræsentativ 
for påskemusikken, fordi Jesu 
korsord fra samtlige fire evangelier 
her sammenføjes til et hele. Det 
er der kommet pragtfuld musik 
ud af; men til gengæld er det så 

som så med sansen for de enkelte 
evangelier.

Det gælder her som ved mange 
liturgiske påskegudstjenester. 
De enkelte evangelier ofres for 
et »femte evangelium«, som man 
også finder bag i salmebogen 
som lidelseshistorien. Den er en 
evangelieharmoni, hvor forskel-
lene mellem evangelierne udviskes 
til fordel for en harmoniserende 
tekst, som rummer de væsentligste 
elementer fra de enkelte evangelier. 
Hvad der i det ene evangelium for-
stås som ultimativ lidelse og i det 
andet som definitiv triumf er her 
sat sammen på en ny og interes-
sant måde. Læs selv efter.

Men hvad har det med køn  
og seksualitet at gøre? Ganske 
meget.

Vi sondrer i forlængelse af en 200-
årig historie klart mellem mand 
og kvinde. Manden er defineret 
som ikke-kvinde og kvinden som 
ikke-mand. Det lyder banalt, 
men er det ikke. Skønt man også i 
Antikken skelnede mellem mænd 

Kristus. Evangeliernes skildring af Jesus gennemspiller sin tids ideer om maskulint og feminint. Hos Markus og Matthæus er han en 
tøsedreng, hos Johannes en triumfskikkelse. Gradvist renses Jesus for sine kvindagtige sider og bliver et mandigt væsen af ild og lys.

Fra tøsedreng 

til gudemand

Det ældste danske krucifiks, cirka 
1050-1100, fra Åby Kirke ved Århus.
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Hjemsøgt.  
Antropolog 
studerer folk, 
som kender 
til spøgelser. 
Side 7

og kvinder, skal man frem til slut-
ningen af 1700-tallet, før de to for-
stås som væsensforskellige. indtil 
da havde man forstået kvinden ud 
fra mandlig anatomi. Kvinden var 
en ufuldstændig mand. Vagina 
var en penis, der blot var trukket i 
den forkerte retning. Tilsvarende 
ovarier, som blev forstået som 
testikler anbragt det forkerte sted. 
Og sådan kunne man fortsætte.

Svarende til denne forskel var 
der også en anden vigtig distink-
tion: aktiv-passiv-princippet. 
Kvinden som en modtagende, 
passiv beholder, som lod sig 
fylde, men ikke selv måtte være 
udfarende. Alternativt overskred 
hun sit køns begrænsninger og 
kastede skam over mand og fami-
lie. Omvendt gjaldt det manden. 
Hans opgave var at være udfarende 
for at forsvare familiens navn og 
ære. Eller som det hedder i iliaden: 
»Altid at være den første, udmær-
ket i heltenes skare, aldrig at vorde 
til skam for fædrene slægt.«

Alle normer og konventioner 
omkring seksualitet var organi-

Slaget ved Clontarf. Irerne 
fejrer, at de smed danerne ud 
– for 1000 år siden. Side 4

seret omkring dette ære-skam-
princip, som spejles i aktiv-passiv 
maksimen. i seksuelle handlinger 
var manden forpligtet til at være 
aktiv penetrator, der var i sin gode 
ret til at penetrere underordnede 
(slaver, drenge og kvinder); men 
ikke selv måtte lade sig penetrere. 
Tilsvarende kvinden, som skulle 
lade sig penetrere, men ikke selv 
måtte optræde i rollen som pene-
trator.

Hvor dominerende dette 
princip var, kan man iagttage i for 
eksempel ældre borgerhuse. Den 
del, der vender ud mod gaden, var 
mandens område, mens kvinden 
måtte friste en afsondret tilværelse 
i husets bageste del. Det er også 
den slags forestillinger, der ligger 
bag brug af tørklæde i forskellige 
religioner, uanset hvordan den 
enkelte religion selv i sine skrifter 
og i dag i øvrigt forklarer det. 
Optræder kvinden offentligt, skal 
hun beskyttes, så hun ikke kaster 
skam over mand eller far. 


