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INDLEDNING
Bibelen er en enorm bog. Faktisk er det ikke én bog, men en bogsamling. Den oprindelige, 
græske betegnelse for Bibelen, Biblia, betyder da heller ikke ‘Bogen’, som mange tror, men 
‘Bøgerne’.

De 66 bøger i Bibelen er vidt forskellige. Der er love og regler, historisk stof, salmer og 
poesi, visdom og ordsprog, profetier, lignelser og meget mere. Og i hele dette virvar af 
tekster indtager de første 11 kapitler i den allerførste bog en særstilling. De kapitler går 
tilsammen under navnet urhistorien.

Urhistorien beskæftiger sig med de allerstørste spørgsmål i tilværelsen: Hvorfor er vi til? 
Hvorfor lever vi ikke evigt? Hvorfor rammes vi af naturkatastrofer og sygdom? Hvorfor 
slår vi hinanden ihjel? Så enkle, og dog så komplicerede spørgsmål, at fortællingerne, der 
skal kunne rumme dem, må hæve sig op over det hverdagsagtige, op i det mytiske rum.

I daglig tale er vi vant til at skelne mellem en sand, historisk beretning – noget, der skete for 
et  bestemt menneske et bestemt sted i en bestemt tid – og en myte, som er fri fantasi, en 
historie, der ikke kan efterprøves og derfor ikke er sand.

Men sagen er, at en myte er sand, bare på en helt anden måde. For en myte er ikke en 
fortælling om noget, der skete for et bestemt menneske et bestemt sted i en bestemt tid, 
men derimod noget, der sker for alle mennesker alle steder til alle tider. En fortælling, der 
er almenmenneskelig og gentager sig uafbrudt, en fortælling, vi ikke kan få bevis for og 
heller ikke behøver bevis for. Fordi vi hver især selv oplever den og derfor mærker, at den 
er sand.

Det er klart, at hvis man skal nå ind til kernen af urhistoriens fortællinger, nytter det ikke 
noget at hænge sig i, om det nu virkelig kunne lade sig gøre at skabe verden på en uges 
tid, om der nu skulle syv par af nogle af dyrene med i arken eller kun to osv. Det er nok 
i det hele taget en misforståelse at læse Bibelen som en matematikbog, hvor alt hænger 
logisk sammen. Som livet selv er Bibelen ikke så let at sætte på formel. Man får faktisk 
en del mere ud af det, hvis man læser den, som man ville læse poesi. En digter kan skrive, 
at hans elskede er en rose. Det er logisk set noget vrøvl, et menneske er ikke en blomst. 
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Illustrationerne i bogen her er alle taget fra billedmanuskriptet til tegneserien Urhistorien.

God fornøjelse,

Senere kan digteren så tilføje, at hun er en ædelsten og en stjerne. Altså pludselig tre 
forskellige ting, hvilket er endnu mere umuligt. Men vi er ikke i tvivl om meningen, når vi 
læser digtet!

At genfortælle en så stor, mytisk historie som urhistorien i tegneserieform er lidt af en 
prøvelse. Af frygt for at det hele skal virke for simpelt og barnligt ender man ofte med 
enten at gøre billederne superrealistiske med masser af ‘korrekte’ detaljer, eller man går 
i den modsatte grøft og undgår alt, hvad der er specifikt for at dekorere fortællingen 
med et abstrakt, ‘almengyldigt’ udtryk. Og først og fremmest gibber det i fingrene for at 
hjælpe teksten på vej, forklare lidt her og dér for at få alle nuancerne med. Men som regel 
lykkes det kun at gøre fortællingen mindre. Så jeg har haft en fornemmelse af, at jeg både 
tegnede og skrev med viskelæder det meste af tiden. Men sådan er vilkårene.

Jeg har altså forsøgt at holde tegneserien så enkel og præcis som muligt, både i tekst og 
billede. Men mens jeg gravede mig ned i fortællingerne, ophobede jeg så mange noter, at 
jeg fik lyst til at også at dele nogle af dem med læserne af tegneserien. Alle de alternative 
tolkninger, spændende ting, folk fortalte mig, eller som jeg læste om undervejs i processen. 
Så bogen her er mine personlige tanker og overvejelser. Alt det, der enten ikke blev plads 
til i tegneserien, eller som kun optræder i glimt mellem linjerne.

Jeg begynder med lidt generelt baggrundstof om Det Gamle Testamente, Mosebøgerne 
og urhistorien. Derefter følger gennemgangen af de enkelte afsnit i tegneserien på den 
måde, at jeg først viser den bibeltekst, der ligger til grund for historien (Bibelselskabets 
autoriserede oversættelse fra 1992, som er den, jeg primært har arbejdet ud fra), efterfulgt 
af mine kommentarer og overvejelser til fortællingen. I forbindelse med bibelteksterne 
har jeg brugt de overskrifter, bibelredaktionen har sat ind, mens jeg i mine noter har 
brugt mine egne overskrifter. Efter gennemgangen følger en kort konklusion, og til sidst 
en liste over nogle af mine inspirationskilder til tegneserien.
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DET GAMLE TESTAMENTE
Det Gamle Testamente er første del af den kristne bibel. Samtidig er det også jødernes 
hellige skrifter. Skriftsamlingen har fået navnet på grund af den senere samling af de kristne 
fortællinger om Jesus og de begivenheder og tanker, der fulgte efter hans korsfæstelse og 
genopstandelse, som tilsammen udgør Det Nye Testamente. Og rækkefølgen af skrifterne 
er en anden end jødernes.

Betegnelsen ‘Det Gamle Testamente’ giver selvsagt ingen mening for jøderne, der jo 
ikke betragter Jesus som Guds søn. Jøderne har faktisk ikke noget fælles navn for bogen 
med deres hellige skrifter, men den omtales ofte som TaNaK ud fra forbogstaverne i dens 
tre bestanddele:

1) Tora (Loven)
– de 5 Mosebøger

2) Nebiim (Profeterne)
– indeholder ud over de profetiske bøger også en del beretninger om Israels historie
 
3) Ketubim (Skrifterne) 
– Salmerne, Jobs Bog, Ordsprogenes Bog, Højsangen m.fl.

Det Gamle Testamente er oprindelig skrevet på hebraisk. Den danske, autoriserede 
oversættelse fra 1992 bygger primært på Biblia Hebraica Stuttgartensia, en videnskabelig 
udgave af Codex Leningradensis, et af de ældste hebraiske håndskrifter, der indeholder 
alle de gammeltestamentlige bøger. Skriftet hedder sådan, fordi det befinder sig i byen 
Skt. Petersborg, der tidligere hed Leningrad. Det er fra år 1008 e.Kr.



Der findes også ældre skrifter, hvoraf Dødehavsteksterne (der blev fundet i Qumran ved 
Det Døde Hav i 1947) er de mest kendte. Dødehavsteksterne er alle fra tiden før år 68 
e.Kr. og altså ca. 1000 år ældre end Codex Leningradensis. De indeholder dele fra de 
fleste af Det Gamle Testamentes bøger, og er dermed (sammen med en del andre tekster 
og tekstfragmenter) et uvurderligt supplement.

Endnu en vigtig kilde er Septuaginta, en græsk oversættelse af Det Gamle Testamentes 
skrifter, der blev forfattet i det 3. eller 2. årh. f.Kr. i Egypten. Navnet Septuaginta er latin 
og betyder ‘halvfjerds’. En legende siger, at oversættelsen blev skrevet af 72 skriftlærde 
på 72 dage. Disse skulle ifølge overleveringen ikke have haft kontakt med hinanden under 
arbejdet, og når man sammenlignede deres oversættelser var de identiske – ord for ord!

Her skal også nævnes den latinske oversættelse af både Det Gamle og Det Nye Testamente, 
Vulgata (navnet betyder ‘den almindelige’). Den blev udført af kirkefaderen Hieronymus i 
slutningen af det 4. årh. e.Kr. Denne bog er stadig grundlaget for den katolske bibel.

Ud over disse skrifter er vores danske oversættelse også præget af Luthers tyske 
bibeloversættelse fra 1522.

Hele denne opremsning har jeg taget med for at anskueliggøre, at de tekster, vi støder 
på i Bibelens Gamle Testamente (og dermed i urhistorien), er resultatet af en meget lang 
redaktionsproces. Og selvom disse tekster oprindelig er jødiske, bærer de præg af, at de 
er en del af den kristne bibel.
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MOSEBØGERNES TILBLIVELSE
Urhistorien er som tidligere nævnt en fællesbetegnelse for de første tekster i Bibelens 
Gamle Testamente, nærmere bestemt Første Mosebog kapitel 1-11. Men hvornår er 
Mosebøgerne egentlig blevet til?

Det er ikke bare vanskeligt, men helt umuligt at få et præcist svar på. Som alle 
fortællinger, der er så gamle, har disse historier oprindeligt været fortalt mundtligt i 
generationer, før de er blevet nedfældet skriftligt.

Ifølge gammel jødisk tradition skulle Mosebøgerne være forfattet af Moses selv. 
Dette er dog meget usandsynligt. Moses må vi betragte som en litterær skikkelse, da vi 
ingen kilder har (ud over Bibelen selv), der understøtter, at han er en historisk person. 
Endvidere stritter Mosebøgernes tekster i alle retninger, er sprogligt forskelligartede og 
har en del parallelle forløb og modstridende oplysninger.

I slutningen af 1800-tallet opstod firekildehypotesen, der går ud på, at Mosebøgerne 
skulle stamme fra (mindst) fire forskellige kilder: Jahvisten, Elohisten, Deuteronomisten 
og Præsteskriftet.

Jahvisten (J) – 10 . årh . f .Kr .
Folkelig, humanistisk tilgang til stoffet. Gud er beskrevet med menneskelige træk, og om 
Gud bruges navnet ‘Jahve’, der ofte optræder i forbindelse med en menneskelig relation 
til Gud.

Elohisten (E) – 9 . årh . f .Kr .
Her bruges gudsnavnet ‘Elohim’. Det ophøjede, kosmiske aspekt af Gud. 

Deuteronomisten (D) – 7 . årh . f .Kr .
Regnes for forfatteren til 5. Mosebog (samt Josvabogen, Dommerbogen, Samuelsbøgerne 
og Kongebøgerne). Deuteronomium betyder ‘den anden lov’. Det er det græske ord for 5. 
Mosebog (der indeholder en gennemgang mere af Moseloven fra 2. Mosebog).

Præsteskriftet (P) – 6 . årh . f .Kr .
En kilde med vægten på præstelige emner: tradition, kult og lovstof.

For urhistoriens vedkommende er de mest interessante Jahvisten og Præsteskriftet, der 
for eksempel har to forskellige tilgange til Skabelsen og historien om Noas Ark. På trods 
af forskellighederne optræder disse alligevel i bibelteksten som en samlet fortælling.

Firekildehypotesen er nok en forenklet fremstilling af teksternes oprindelse. Den 
bibeltekst, vi forholder os til i dag, er utvivlsomt sammensat af endnu flere bestanddele, 
samlet over lang tid. Og selv om noget af dette skriftlige materiale øjensynlig er blevet til 
for meget længe siden, var det først i år 90 e.Kr., at en endelig, jødisk skriftsamling blev 
kanoniseret.
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Et godt bud kunne dog være, at Mosebøgerne og dermed urhistorien i store træk blev 
samlet og redigeret omkring det 6. årh. f.Kr.

Babyloniens konge, Nebukadnesar den Anden, indtog Jerusalem år 597 f.Kr. og underlagde 
sig israelitterne. Han deporterede kongen og intelligentsiaen til Babylon sammen med 
smede, håndværkere, handelsfolk og andre, der kunne gøre nytte, hvorefter han indsatte 
sin egen lydkonge, Sidkija, i Israel.

I Babylon kom israelitterne sammen med mange andre folkeslag til at arbejde på byens 
store bygningskonstruktioner, og de kunne hver dag beskue monumentale pragtværker 
som Ishtarporten (kan i dag ses rekonstrueret på Pergamonmuseet i Berlin) og det syv 
etager høje tempeltårn, zigguraten Etemenanki, bygget til stormguden Marduks ære.

10 år senere, år 587 f.Kr., ledede Sidkija i Jerusalem et oprør mod babylonierne. 
Nebudkaneser slog det ned med hård hånd, ødelagde templet og deporterede endnu flere 
israelitter til Babylon. Israel var helt i knæ, og fra denne periode stammer den kendte 
Davidssalme 137: “Ved Babylons floder sad vi og græd ...”.

Samtidig voksede sammenholdet blandt israelitterne, og interessen for deres egen 
historie øgedes. De rykkede sammen om deres egen tradition og tro, og i skyggen af de 
mægtige babylonske guder blev deres identitet konsolideret.

År 539 f.Kr. blev babylonierne nedkæmpet af perserne, og israelitterne blev sat fri. I årene 
omkring hjemkomsten til Jerusalem blev de for alvor jøder: Templet blev genopbygget, og 
samtidig blev Mosebøgerne samlet, sammen med de vigtigste andre skrifter, der fortalte 
folkets historie. Og urhistorien fik højst sandsynligt den form, den har i dag.  

Men selv om teksterne er unikke for det jødiske folk (og senere den kristne kultur), står 
de på skuldrene af tidligere tider.  Der er flere steder elementer fra meget ældre tekster 
fra andre kulturer og religioner i Nærorienten, for eksempel de babylonske skrifter 
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Enuma Elish og Atrahasis, der bl.a. indeholder fortællinger om mennesket, der bliver 
skabt af ler og om en guddommelig oversvømmelse, der udsletter menneskeheden. De 
mærkeligste fragmenter af ældre lag har levet videre i bibelteksten. Der bruges flere 
forskellige gudsnavne om den eneste, ene Gud. Og han bruger pludselig flertalsformen 
‘vi’ om sig selv. Der er et gigantisk livstræ og et (tempel)tårn, der rækker mod himlen. Og 
der optræder kæmper fra gamle dage og gudesønner, der parrer sig med menneskedøtre.

Og som et ekstra lag har vi fået den senere kristendoms læsning og fortolkning af 
teksterne med Det Nye Testamente i bagagen ...

Så der er nok at holde styr på.

Det er vigtigt at sætte sig ind i, hvad tankegangen kan have været, dengang teksterne 
blev til. Men samtidig endnu vigtigere at prøve at bringe teksterne ind i vores tid. Uddrage 
den visdom og erfaring, vi kan have glæde af i vores verden. Det er sådan, jeg har læst 
teksterne i urhistorien – og det er i den ånd, jeg har fortolket dem i min gendigtning.



SKABELSEN
side 5 - 18

i tegneserien
Urhistorien
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BIBELENS TEKST
Verdens skabelse
(Første Mosebog kapitel 1 og kapitel 2 vers 1-4)

I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. 
Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede 

over vandene. Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, 
og Gud skilte lyset fra mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det 
aften, og det blev morgen, første dag. 

Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det 
skete; Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over 
hvælvingen. Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden 
dag. 

Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer 
til syne!« Og det skete. Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede 
sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt. 

Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der 
bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete; jorden frembragte grønt, alle 
slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at det 
var godt. Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag. 

Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. 
De skal tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, og de skal være lys på 
himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; Gud skabte de to store lys, det 
største til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. Gud 
satte dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, til at herske om dagen og om natten 
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og til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. Så blev det aften, og det blev morgen, 
fjerde dag. 

Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden 
oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; Gud skabte de store havdyr og alle slags 
levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, 
at det var godt. Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld 
vandet i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« Så blev det aften, og det blev 
morgen, femte dag. 

Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle 
slags vilde dyr!« Og det skete; Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle slags 
krybdyr. Gud så, at det var godt. 

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! De skal herske 
over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på 
jorden.« Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand 
og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem: »Bliv frugtbare og 
talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, himlens fugle og alle 
dyr, der rører sig på jorden!« Gud sagde: »Nu giver jeg jer alle planter, der sætter frø, på 
hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I have til føde. Til alle de 
vilde dyr og til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle 
grønne planter som føde.« Og det skete. Gud så alt, hvad han havde skabt, og han så, hvor 
godt det var. Så blev det aften, og det blev morgen, den sjette dag. 

Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. På den syvende dag var 
Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter 
alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for 
på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte. 

Det var himlens og jordens skabelseshistorie.
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NOTER
Noter om første skabelsesberetning
(Første Mosebog kapitel 1 og kapitel 2 vers 1-4)

I bibeltekstens før   er nok en måde at starte med at slå fast, at Gud simpelthen skabte alt.

Men når der i andet vers står, at jorden var tom, forledes man let til at tro, at Gud skabte 
verden ud af intet. Det hebraiske ord for urdybet, tehom, beskriver imidlertid ikke et 
intet, men snarere en slags ‘kaos-substans’, som Gud skaber verden ud af. Ordet har højst 
sandsynligt forbindelse med Tiamat, navnet på den babylonske gudinde, der optræder i 
den meget ældre skabelsesmyte Enuma Elish.

Tiamat repræsenterer det salte vand, havet, mens guden Apsu er ferskvandets gud. 
Det ferske vand strømmer ud i det salte og forener sig med det. Ved dette møde ‘fødes’ 
de øvrige guder, ligesom der ved udløbet af en flod dannes mudder i deltaet. De yngre 
guder gør imidlertid oprør mod forældrene, og guden Ea (som kaldes Enki i de sumeriske 
versioner af historien) dræber Apsu. Herefter tager Tiamat skikkelse af et gigantisk 
havuhyre, og i spidsen for en hær af dæmoniske guddomme går hun til angreb på de 
yngre guder. Hun mødes imidlertid af sit barnebarn, Eas søn, stormguden Marduk, og nu 
følger en urkamp mellem den tidlige skabelses kaos og den nye verdens orden. Marduk 
dræber Tiamat, og derefter skaber han verden af hendes krop, idet han starter med at 
dele den i to og forme himlen af den ene halvdel. Efterfølgende skaber han skyer, bjerge 
og kilder, og han ordner også himmellegemerne og deres baner og definerer tiden med 
dag og nat og årets gang (det samme tema findes i øvrigt i flere egyptiske skabelsesmyter 
og går også igen i en nordisk version, hvor guderne Odin, Vile og Ve skaber verden af 
urjætten Ymirs krop).
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I Bibelen er der flere steder referencer til denne urkamp, for eksempel i salme 74 og 89, 
Jobs Bog kapitel 40-41 og Esajas’ Bog kapitel 27. Her hedder havuhyret de fleste steder 
Livjatan. 

I Det Gamle Testamentes urhistorie er der dog ikke lagt vægt på kampen. Men det er 
tydeligt beskrevet, hvordan Gud er den, der skaber orden ud af kaos. Og i det følgende 
får vi nøje fortalt, hvordan han skridt for skridt bygger verden op.

Det allerførste, der sker, er, at Gud ånder ud over urdybet. Det hebraiske ord for Guds 
ånd, ruach, er vanskeligt at oversætte helt præcist og entydigt. Ordet kan nemlig betyde 
flere ting; blandt andet ‘ånd’, ‘åndedræt’, ‘storm’ og ‘vind’. Derfor får vi også forskellige 
oversættelser: at Guds ånd rugede eller svævede over vandene, Gud åndede over vandene, 
og at Guds storm blæste eller fór over vandene. Men begrebet Guds ånd/livsånde, der 
fylder den omkringliggende verden med liv, er helt centralt både her og i de følgende 
tekster.

Når Gud går i gang med at ordne verden, er hans første gerning at skille lyset fra mørket. 
Dette er vel at mærke ikke skabelsen af solen, men af lyset som begreb. Og mørket (som 
der står i Esajas’ Bog kapitel 45 vers 7: “Jeg danner lys og skaber mørke”). Tidligere var 
verden jo hulter til bulter, så mørket træder også først i karakter her. Egentlig burde man 
vel illustrere dette sted med alle lysets fremtrædelsesformer, deriblandt alle farverne. 
Men senere i urhistorien optræder regnbuen jo som et specifikt tegn, så jeg har holdt mig 
til den farve, der indeholder alle de andre; den hvide.

Næste gerning er opdelingen af vandet i et nedre og et øvre lag. Ser man mod himlen, er 
den jo blå, især på en solrig dag i Mellemøsten, hvor denne tekst efter alt at dømme er 
blevet til. Så det ligger lige for at opleve himlen som en kuppel, med alt vandet liggende 
ovenpå. Beskrivelsen er ganske håndfast: Himlen er et firmament, en hvælving. Som 
loftet, der bærer taget i en bygning. Senere i urhistorien er der også beskrivelser af 
vinduer i konstruktionen, som vandet kan strømme igennem som regn.

Så kommer adskillelsen af vandet forneden og det tørre land, kontinenterne. Og lige så 
vigtigt: skabelsen af det første levende liv, planterne. Gud er hele tiden den suveræne 
skaber, men skaberværket inddrages som medskaber: Jorden frembringer grønt og 
planterne sætter frø. 
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Nu følger skabelsen af de specifikke lys: solen, månen og stjernerne. I den tid, hvor 
teksten er blevet til, var det ikke usædvanligt, at folk tilbad solen og månen. Derfor er det 
vigtigt for forfatteren at vise, at disse himmellegemer ikke er guder, men selv er skabt af 
Gud. Og i teksten nævnes solen og månen (sikkert med overlæg) ikke engang ved navn. 
Denne skabelsesakt inkluderer også det vigtige element, at verden ordnes i tid: dag og 
nat, årstider, med andre ord – hele kalenderen. Og ikke mindst helligdagene, festtiderne. 
De traditioner, der binder os sammen med Gud og hinanden.

Det næste er skabelsen af dyreriget. Først dyrene i vandet forneden, havdyrene. Derefter 
dyrene i det ‘øvre vand’, himlens vingede væsener. Og til sidst dyrene på landjorden, 
opdelt i husdyr, vilde (patte)dyr og krybdyr (som formodentlig inkluderer alt fra reptiler 
til insekter). Her inddrages skaberværket i endnu højere grad i den videre skabelse, idet 
Gud velsigner dyrene (gør dem frugtbare) og opfordrer dem til/befaler dem at formere 
sig og fylde havet og himlen med liv.

I teksten om dyrene i vandet står der, at Gud skabte de store havdyr. Den korrekte over-
sættelse her er egentlig ‘de store havuhyrer’. Dette har fået nogle til at spekulere på for-
historiske dyr som dinosaurerne. Og i bibelillustrationer har der også været en tradition 
for at inddrage læren om evolutionen i måden at fremstille dyreverdenen på.

I det hele taget er det jo besnærende at se på hele skabelsen med videnskabelige briller. 
Der er faktisk flere ting, der passer sammen: Lyset skabes før solen, himlen (atmosfæren) 
er afgrænset opadtil med et øvre lag, livet opstår i havet, mennesket kommer til sidst i 
rækken osv. Så hvis man oversætter dage med millioner af år, kan man (næsten) få det til 
at passe sammen ...

Men også kun næsten. Og det ærgerlige ved sådan en naturvidenskabelig ‘oversættelse’ 
er, at den underminerer den kraft, myten har som en egen tilværelsestolkning, en anden 
indgang til livets store spørgsmål. På samme måde som ‘beviser’ i tros-spørgsmål, der altid 
ender med at udstille sig selv som den selvmodsigelse, de er.
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Det er nok ikke videre sandsynligt, at man kendte til dinosaurerne på den tid, hvor 
urhistoriens tekster blev til. Men i Det Gamle Testamente nævnes der flere steder 
fortidige sagnuhyrer, som Behemot og Livjatan, som også har klangbund i sagnvæsener 
fra tidligere kulturer. Uhyrer, som Gud er i stand til at betvinge, men som han samtidig 
holder af og lader være en del af verden.

Dinosaurerne er unægtelig en del af skaberværket, og eftersom de er spændende 
at tegne, måtte jeg selvfølgelig have dem og nogle af de andre uddøde dyr med. 
Så på den side i tegneserien, der handler om skabelsen af landjordens dyr, valgte jeg 
at starte med en ichthyostega (fiskeøgle), det første dyr, der kryber på land – for at 
slutte rækken af dyreportrætter med chimpanserne. Men dette er ikke tænkt som en 
korrekt, naturvidenskabelig beskrivelse af evolutionen. I billederne både der og andre 
steder i bogen er der en vild sammenblanding af dyr (samt planter, træer og landskaber) 
fra flere tider og fra hele kloden. Dette skal være en beskrivelse af mytens fortælling 
om skaberværkets mangfoldighed. Og hvem ved, måske kan sammenstillingen af en 
plesiosaurus og en blåhval eller en diplodocus og en elefant få nogle til at tænke på, hvor 
fantastiske væsener der stadig findes i verden nu og her. Væsener, der på ingen måde 
står tilbage for fortidens ...

Om mennesket står der, at det skabes i Guds billede. Men hvad betyder det?
Det nemmeste er selvfølgelig at forestille sig en ydre lighed: At Gud har to øjne, to 

ører, en næse, en mund osv. Og så er det sådan, mennesket kommer til at se ud.
Men en så barnlig tilgang til begrebet støder på problemer med det samme. For teksten 

fortsætter: “Som mand og kvinde skabte han dem.” Man kunne selvfølgelig forestille sig 
Gud fysisk indeholdende enten det fælles for både mand og kvinde – eller være begge 
dele samtidig. Men i så fald skulle man forestille sig Gud enten som intetkøn eller som 
hermafrodit!

Sagen er nok snarere, at menneskets lighed med Gud er en indre lighed: Mennesket 
skabes med en åndelig værdighed. Udstyres med tænkeevne og kreativitet. Samt 
erkendelsen af Guds eksistens. Og menneskets bestemmelse her på jorden er at arbejde 
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med at udfolde dette indre billede i harmoni og samhørighed med Gud – i ydmyghed 
og uden den vildfarelse at tro, det selv er Gud. Hverken individuelt eller som samlet 
menneskehed (denne vildfarelse dukker op igen og igen – både i urhistorien og i resten 
af Bibelen).

Dette er selvfølgelig en opgave, det aldrig vil lykkes at nå helt i mål med, og Bibelen 
belyser da også denne evige kamp med adskillige mere eller mindre vellykkede udfald 
– kulminerende i Det Nye Testamente, hvor Jesus gør sit indtog i fortællingen. Men 
det når jeg ikke at inddrage i denne omgang (interesserede henvises til min tegneserie 
Menneskesønnen, Bibelselskabets Forlag). 

Noget, der implicit ligger i udsagnet om, at vi mennesker alle bærer Guds billede i os, er, 
at vi ligestilles både over for Gud og over for hinanden – uanset hudfarve, alder, køn, osv. 
Jeg har prøvet at antyde det i ‘menneskekollagen’ i bogens slutopslag.

Efter at have skabt mennesket, overdrager Gud det (dem) ansvaret for resten af 
skaberværket med ordene, at de skal herske over dyrene og underlægge sig jorden. Dette 
kunne lyde som en fribillet til at drive rovdrift på planeten og udnytte og/eller udrydde 
alle andre arter efter forgodtbefindende. Men tanken her er nok snarere, at mennesket 
skal herske i Guds billede, det vil sige, det skal bruge sin magt og højere moral til at tage 
vare på skaberværket, tage ansvar for det og drage omsorg for det.

Men hvordan kan vi danne os et billede af Gud selv? Det korte svar er, at det kan vi ikke. 
Og så alligevel ...

Bibelens metode er, at der bruges mange forskellige billeder om Gud: Magtfulde 
positioner som konge og dommer, men også almindelige professioner som pottemager, 
gartner og hyrde. Dyr som løve og ørn. Elementer som ild, vand eller luft. Og helt nære 
omsorgspersoner som en mor og en far.

Pointen her er nok, at for at beskrive Gud, må vi bruge alle billederne – og flere til. Så 
det stadig står åbent. Låser vi os fast i ét enkelt af disse billeder, har vi indsnævret hele 
gudsbegrebet og lavet det afgudsbillede, der beskrives i billedforbuddet i det andet af de 
oprindelige ti bud. Og det gælder, hvad enten dette er som billedstøtte, som illustration 
... eller med ord.



I beretningen om skabelsen bevæger teksten sig op og ned i luftlagene, når den beskriver 
Gud. Det hebraiske udsagnsord for ’skabe’, der bruges i begyndelsen, hvor Gud skabte 
himlen og jorden, er bará. Ordet bruges udelukkende om en guddommelig skabelse. Men 
senere i teksten bruges der om Guds arbejde flere steder udsagnsordet asáh, der er et 
helt almindeligt ord, som også bruges, når en tømrer eller murer ‘laver’ noget.

Og Gud beskrives både som en kosmisk kraft, der blot ved at sætte ord på tingene 
skaber dem – og som en gartner, der planter en have, eller en pottemager, der former 
noget af ler.

Igennem hele teksten beskrives Gud som ‘han’. Det generede mig i begyndelsen, idet jeg 
opfattede det som sproglig afmagt at begrænse Gud til hankøn. Jeg har altid tidligere 
afstået fra at tegne Gud som en gammel mand med hvidt skæg, og jeg forsøgte også her 
helt at afstå fra at bruge det personlige pronomen, når det handlede om Gud.

Men selv om det hele var uhyre velment fra min side, oplevede jeg, at det forfladigede 
oplevelsen af teksten. Gud er både den kosmiske, sublime kraft i universet – og det 
helt nærværende, menneskelignende væsen. Og det kunne jeg ikke formidle med en 
kønspolitisk korrekt ‘hen’-konstruktion. Denne gamle myte er skrevet i et patriarkalsk 
samfund – og det er den sprogdragt, den har på.
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Nærlæser man skabelsesberetningen og resten af urhistorien, bliver man også slået af, 
hvor menneskeligt Gud beskrives. Han bliver træt, glæder sig, bliver rasende og fortryder. 
Så helt at undgå antropomorfe træk i billederne har ikke været muligt for mig. Men jeg 
har holdt mig til det absolut nødvendige: en mund, en mørk profil, en overkrop – og et par 
mere eller mindre diffuse hænder her og der. Det må læseren så leve med ... 



ADAM OG EVA
side 19 - 44

i tegneserien
Urhistorien
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BIBELENS TEKST
Adam og Eva
(Første Mosebog kapitel 2 vers 4-25)

Dengang Gud Herren skabte jord og himmel, var der endnu ingen buske på jorden, og 
ingen planter var spiret frem, for Gud Herren havde ikke ladet det regne på jorden, og der 
var ingen mennesker til at dyrke agerjorden, men en kilde brød frem af jorden og vandede 
hele agerjorden. Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans 
næsebor, så mennesket blev et levende væsen. 

Gud Herren plantede en have i Eden ude mod øst, og der satte han det menneske, han 
havde formet. Gud Herren lod alle slags træer, der var dejlige at se på og gode at spise af, 
vokse frem af jorden, også livets træ midt i haven og træet til kundskab om godt og ondt. 

I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire 
strømme. Den første hedder Pishon; den snor sig gennem hele landet Havila, hvor der 
er guld. Guldet i det land er fint; der er også bedellium og shoham-sten. Den anden flod 
hedder Gihon; den snor sig gennem hele landet Nubien. Den tredje flod hedder Tigris; 
den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat. 

Gud Herren tog mennesket og satte ham i Edens have, for at han skulle dyrke og 
vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle træerne i 
haven. Men træet til kundskab om godt og ondt må du ikke spise af, for den dag, du spiser 
af det, skal du dø!« 

Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at mennesket er alene. Jeg vil skabe en hjælper, 
der svarer til ham.« Så formede Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, 
og han førte dem til mennesket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket 
kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav mennesket alt kvæget, himlens 
fugle og alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham. 
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Da lod Gud Herren en tung søvn falde over Adam, og mens han sov, tog han et af hans 
ribben og lukkede til med kød. Af det ribben, Gud Herren havde taget fra Adam, byggede 
han en kvinde og førte hende til Adam. Da sagde Adam: 

»Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.«
Derfor forlader en mand sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød. 
Adam og hans kvinde var nøgne, men de skammede sig ikke.

Syndefaldet og uddrivelsen af Edens have
(Første Mosebog kapitel 3)

Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt, og den spurgte 
kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven?« Kvinden svarede 
slangen: »Vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der 
står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi 
dø.« Men slangen sagde til kvinden: »Vist skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag, I spiser 
af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt.« Kvinden så, 
at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt 
af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og 
han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de 
figenblade sammen og bandt dem om livet. 

Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde 
sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?« og 
han svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg 
mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg 
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forbød dig at spise af?« Adam svarede: »Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet, og 
så spiste jeg.« Gud Herren spurgte så kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun svarede: 
»Slangen forledte mig til at spise.« 

Da sagde Gud Herren til slangen: 
»Fordi du har gjort dette,
skal du være forbandet
blandt alt kvæg
og blandt alle vilde dyr.
På din bug skal du krybe,
og støv skal du æde,
alle dine dage.
Jeg sætter fjendskab 
mellem dig og kvinden,
mellem dit afkom og hendes:
Hendes afkom skal knuse dit hoved,
og du skal bide hendes afkom i hælen.«
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Til kvinden sagde han: 
»Jeg vil gøre dit svangerskab
plagsomt og pinefuldt,
i smerte skal du føde børn.
Du skal begære din mand,
og han skal herske over dig.«
Til Adam sagde han: 
»Fordi du lyttede til din kvinde
og spiste af det træ,
jeg forbød dig at spise af,
skal agerjorden være forbandet for din skyld;
med møje skal du skaffe dig føden
alle dine dage.
Tjørn og tidsel skal jorden lade spire frem til dig, 
og du skal leve af markens planter.
I dit ansigts sved 
skal du spise dit brød,
indtil du vender tilbage til jorden,
for af den er du taget.
Ja, jord er du,
og til jord skal du blive.«
Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud Herren 

lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Og Gud Herren sagde: »Nu 
er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker 
hånden ud og også tager af livets træ og spiser og lever evigt!« Så sendte Gud Herren 
dem ud af Edens have til at dyrke agerjorden, som de var taget af. Han jog mennesket ud, 
og øst for Edens have anbragte han keruberne og det lynende flammesværd til at vogte 
vejen til livets træ.
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NOTER
Noter om anden skabelsesberetning, Adam og Eva
(Første Mosebog kapitel 2 vers 4-25)

Efter beretningen om verdens skabelse følger endnu en skabelsesberetning. Og den 
adskiller sig på flere måder fra den første.

I den første skabelsesberetning oplever vi en kaotisk verden, hvor alt flyder sammen, og 
hvor Gud må skille jorden fra vandet for at gøre den beboelig. I den anden beretning er 
der derimod tale om en verden, der er knastør. En ørken, der først, når vandet indfinder 
sig, kan gøres beboelig.

Det virker, som om de to tekster er opstået i to forskellige områder. Den første 
tekst  på et sted, hvor man har oplevet, at oversvømmelser ødelægger alt liv. I de store 
floddeltaer omkring floderne Eufrat og Tigris har oversvømmelser helt sikkert været en 
tilbagevendende begivenhed, som har kunnet danne inspiration for fortællingen. Den 
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anden tekst minder om de ørkenområder, som Mellemøsten også er rig på. Områder, 
hvor langstrakte tørkeperioder har ødelagt livsbetingelserne for menneskene gang på 
gang.

 
En endnu vigtigere forskel er synsvinklen i de to beretninger. Hvor den første historie 
udelukkende ses fra det guddommelige synspunkt, kommer vi i den anden historie meget 
hurtigt ned i menneskehøjde. Og dette bliver endnu mere udtalt i den næste del af 
fortællingen, hvor synspunktet helt og holdent er menneskets. Tilhængere af firekilde-
hypotesen regner da også Præsteskriftet som kilden til den første skabelsesberetning 
(dette understreges yderligere af beskrivelserne af organisering og ritualer), og Jahvisten 
som kilden til den anden (der altså er den ældste af de to). 

Den største forskel er dog den, at mennesket i skabelsesberetning nummer to ikke skabes 
på én gang, som mand og kvinde.

Gud skaber her kun ét væsen. Det formes af jorden, nærmest som en lerdukke. 
Derefter blæser Gud sin livsånde, ruach, ind i væsenets næsebor, og det bliver til næfæsh, 
et levende væsen. De to ord kan nogenlunde oversættes med ‘ånd’ og ‘sjæl’.

Så her bliver der på ganske få linjer etableret, at vi som mennesker består af både 
materie/stof og en åndelig dimension. Samt at vi hver og én både er levende, individuelle 
væsener – og forbundet med Gud gennem livets store, universelle åndedræt.

Det første menneske, der skabes, er en mand. Og så alligevel ikke helt. For man kan 
diskutere, hvor meget det egentlig kan kaldes en ‘rigtig’ mand i starten.

Vi er godt nok vant til at få at vide, at Gud skaber en mand, og han hedder Adam. Men 
her er der tale om en hebraisk sprog-finurlighed. På hebraisk er adám en afart af navnet 
på den frugtbare agerjord, adamá. Navnene på landområderne Edom og Idumæa hænger 
muligvis sammen med denne betegnelse for den frugtbare jord, og ud over det har ordet 
adamá forbindelser til både blod og farven rød. I den sammenhæng er det interessant, at 
stormguden Marduk i den tidligere omtalte babylonske skabelsesmyte Enuma Elish efter 
opbygningen af verden skaber mennesker af sin fjendes blod, mens mennesker i en anden 
babylonsk myte, Atrahasis, skabes af en blanding af ler og blod.

I begyndelsen er ordet adám ikke brugt som et egennavn. Men simpelthen som en 
betegnelse for det væsen, der er skabt af jord: (jord)mennesket. Det hebraiske sprog 
opererer ikke med store begyndelsesbogstaver, derfor er det ikke muligt at skelne, hvornår 
der er tale om adam, mennesket generelt, og Adam, egennavnet på individet, manden 
Adam. I den danske bibeloversættelse har man valgt at placere skiftet til egennavn i 
kapitel 2 vers 21, det sted, hvor kvinden skabes. Hvilket jo giver god mening: Præcis på 
det sted, hvor kvinden skabes, træder manden Adam også i karakter.

Men der går lidt tid, før kvinden kommer på banen. Først må Gud opdage, at Adam er 
ensom, og prøve at afhjælpe det, så godt han kan. Og i denne tekst har vi ikke at gøre 
med en stensikker, omnipotent Gud, der ved, hvordan det hele skal ordnes.
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I et forsøg på at skabe en hjælper (egentlig en mage) til mennesket, frembringer Gud 
alle dyrene. Det er næsten lidt komisk, som om et egern eller en flodhest lige var det, der 
var brug for.

Mennesket får dog en medskaber-opgave, idet det er mennesket, der giver dyrene 
navne, og vi får nu befolket og navngivet alle beboerne i haven. Men den stakkels Adam 
er stadig den eneste af sin art. Han er ikke jævnbyrdig med Gud, der står over ham, og de 
dyr, han har skabt navnene til, står i sagens natur under ham.

Så til slut gør Gud det, at han får Adam til at falde i en dyb søvn. Og mens han sover, 
fjerner Gud et af hans ribben og skaber kvinden af det.

Da Adam endelig ser en skabning, der passer til ham, bryder han ud i lovprisning:

“Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.”

Det sidste lyder som “Goddag mand, økseskaft”. Men det er, fordi der er tale om nok et 
underfundigt, hebraisk ordspil. Mand hedder på hebraisk ish og kvinde isha, så det er 
simpelthen en måde at sige, at de to er forbundne.
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Det med, at kvinden er skabt af et af mandens ribben, er ofte blevet udlagt, som 
at hun er en mindreværdig udgave af manden. Men her er pointen ikke, at hun er en 
‘underafdeling’ af ham, men snarere at de to er skabt af det samme stof og derfor hænger 
sammen. (Jeg har på et tidspunkt endda læst den tolkning, at eftersom der er fjernet et 
ribben fra manden – tæt på hjerte-området – er han udstyret med mindre hjerte-energi. 
Og eftersom hele kvinden er skabt af dette element, er hun fra starten udstyret med 
mere(!). Sådan kan myten åbenbart også vendes ...). Men under alle omstændigheder: 
Begrebet ‘at være ét kød’ er et meget typisk (og stærkt) bibelsk udtryk for at høre sammen, 
som familie, ægtepar eller menneskehed.

Teksten fortsætter også med sætningen: “Derfor forlader en mand sin far og mor og 
binder sig til sin hustru, og de bliver ét kød.” Ud over at denne brug af ordet ‘kød’ nok 
skurrer lidt i manges ører i vore dage, virker det med at forlade sin far og mor lidt mærkeligt 
på dette tidspunkt i fortællingen, hvor der ikke har været nogen børnefødsler endnu, og 
begrebet ‘far og mor’ derfor er ikke-eksisterende. Jeg har i stedet lavet en reference til 
en Paulus-tekst fra Første Korintherbrev kapitel 11 vers 11-12, der på en mindre konkret 
og mere poetisk måde knytter sig til dette sted i urhistorien: “Dog, i Herren er kvinden 
intet uden manden og manden intet uden kvinden; for ligesom kvinden kom fra manden, 
bliver manden til ved kvinden; men alt er fra Gud.”

Der er en del sproglige vendinger i teksten om skabelsen af kvinden, der ofte er blevet 
(og bliver) misforstået. Blandt andet fordi det er svært at oversætte de oprindelige, 
hebraiske ord.

Når der står, at kvinden skal “passe” til manden eller “svare” til manden, kommer det 
jo nemt til at lyde, som om hun skal formstøbes, så hun passer ind i sammenhængen eller 
fungerer som en god kopi. Men det hebraiske ord her, kenægdo, betyder egentlig ‘at være 
ansigt til ansigt, i øjenhøjde med’ – så der er hverken tale om, at kvinden er underlagt 
manden, eller at de er lig hinanden. Snarere, at de supplerer hinanden.

Og så er der det sted, hvor der i vores bibeloversættelse står, at Gud vil skabe en 
“hjælper” til Adam. Det er temmelig ærgerligt, fordi det har fået mange til at læse det som 
en underordnet hushjælp eller tjener (i den forrige oversættelse fra 1931 stod der oven i 
købet “medhjælp”)!

Men det hebraiske ord, ezær, der bruges her, betyder absolut ikke en underordnet 
medhjælp. Ordet dækker snarere over én, der er i stand til at hjælpe, og i Salmernes Bog 
bruges det såmænd om “den store hjælper”, Gud selv! Så det kunne næsten være hende, 
der kan klare ærterne, når makkeren ikke kan. I hvert fald er der snarere tale om en 
selvstændig livsledsager med egne evner end en underordnet hushjælp.

Ved uddrivelsen af Edens have giver Adam kvinden navnet Eva. Dette er endnu et hebraisk 
ordspil, idet det hebraiske ord for Eva, hawwah, er et ordspil på ordet for liv, haj.

En del forskere mener, at tekststumpen med navngivningen af Eva er påklistret 
i sammenhængen, så jeg har valgt at placere den her ved kvindens skabelse, hvor jeg 
synes, den passer mere naturligt ind.
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Til slut i kapitlet nævnes det, at “Adam og Eva var nøgne, men de skammede sig ikke”. Det 
har jeg udeladt, da det forudsætter en (senere) viden om, at det at skamme sig over sin 
nøgenhed er en mulighed. Det virker lidt bagvendt at nævne det her ...

Noter om træet til kundskab om godt og ondt                                                                             (Første Mosebog kapitel 3)

I kapitel 2 får vi at vide, at Gud efter at have skabt mennesket planter en have ude østpå 
i Eden, som det kan bo i.

Ordet eden betyder ‘lyst’ eller ‘glæde’ og er ikke et geografisk sted. Alligevel følger en 
beskrivelse af, hvordan den flod, der udspringer i haven, bliver til fire store floder, som 
vi endda får navnene på: Den første, Pishon, kendes ikke i dag. Den anden flod hedder 
Gihon. Der står, at den snor sig gennem Nubien, og Gihon er muligvis et andet navn for 
Nilen. Men faktisk er Gihon også navnet på en kilde i Jerusalem, der nævnes senere i Det 
Gamle Testamente. De to sidste er Eufrat og Tigris, de vigtigste floder i Mesopotamien 
(det nuværende Irak). Disse geografiske oplysninger har helt sikkert været vigtige for de 
gamle israelitter, idet de har placeret den mytiske have i deres kendte verden. Men jeg 
har valgt at udelade dem i min nutidige genfortælling, hvor afsnittet bare ville virke som 
en forstyrrende kuriositet.

Selv om ordet ‘paradis’ nok er den kendteste betegnelse for haven i dag, bliver det ord 
hverken brugt i urhistorien eller nogen andre steder i Det Gamle Testamente. I Det Nye 
Testamente optræder navnet tre steder, og det er i daglig tale blevet til et andet navn for 
både ‘Himmeriget’ og ‘Edens have’. Ordet paradis er oprindeligt persisk, og det betyder ‘en 
indhegnet park’. Som billede på et sted, hvor der er ordnede forhold, falder det egentlig 
godt i tråd med Skabelsesberetningen i kapitel 1, hvor Gud jo netop skaber orden ud af 
kaos. 

Der fremhæves to specielle træer i haven: livets træ og træet til kundskab om godt og ondt.
Mennesket får forbud mod at spise frugten fra træet til kundskab om godt og ondt, 
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men livets træ hører vi ikke mere om – før i slutningen af kapitel 3, hvor vi får at vide, at 
Gud er bekymret for, at mennesket skal spise af det. Og han ender da også med at spærre 
vejen til det.

En forklaring på, at Gud ikke forbyder mennesket at spise af livets træ i kapitel 2 
kunne være, at træet er en tilføjelse i teksten. I hvert fald findes der flere versioner, 
hvor der kun optræder ét træ. Under alle omstændigheder er det klart, at det er træet til 
kundskab om godt og ondt, der er det vigtige her.

Historien fortsætter med, at Gud fortæller mennesket, at hvis det spiser af frugten fra 
træet, skal det dø. Som bekendt lokker slangen kvinden til at spise af  frugten, idet den 
fortæller hende, at i stedet for at dø vil hendes øjne åbnes, og hun vil blive som Gud og 
kende godt og ondt. Hun giver frugten videre til manden, som også spiser af den.

Nu åbnes deres øjne, og de ser, at de er nøgne. Så de rimper nogle figenblade sammen 
om livet for at skjule det.

Da Gud opdager, at de har spist af træet, smider han dem ud af haven. Fra nu af skal 
de leve det hårde liv, hvor de selv skal skaffe sig føden – og dø, når deres tid er omme.

Men hvad vil det sige at spise af træet til kundskab om godt og ondt – og hvad betyder 
det mærkelige navn?

I dag forkorter de fleste navnet og kalder det slet og ret kundskabens træ. Og på den 
måde bliver myten hurtigt forenklet til en historie om, at Gud ikke vil lade os mennesker 
få viden, men ønsker at vi skal forblive dumme!

Men nu hedder træet jo altså træet til kundskab om godt og ondt ...

Ifølge nogle forskere betyder godt og ondt simpelthen ‘alt mellem himmel og jord’. Og 
så kunne man jo tænke sig, at det bare drejer sig om viden generelt. Men med kundskab 
menes der nok noget mere end simpel paratviden. Det vil sige en højere forståelse eller 
dybere indsigt – måske noget, kun Gud selv er i stand til at rumme.
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Andre tolker det sådan, at træet skænker evnen til at få afkom. Og i det hele taget har 
mange udlagt historien således: Seksualiteten vågner i Adam og Eva, idet de spiser af det 
forbudte træ. Derfor føler de skam og må skjule deres køn.

Imod den tolkning, at Gud forbyder menneskene at spise af træet for at undgå, at 
de skal blive seksuelle væsener, taler, at Gud i Det Gamle Testamente på ingen måde er 
seksualforskrækket. Tværtimod! Selv om han ikke selv fremstilles som et seksuelt væsen, 
opmuntrer han uafbrudt folk til at få børn (og hjælper gerne med til det) – og allerede i 
den første skabelsesberetning opfordres både dyr og mennesker på det kraftigste til at 
formere sig.

En tredje og efter min mening meget nærliggende udlægning af begrebet ‘kundskab om 
godt og ondt’ kunne være, at det simpelthen drejer sig om at få en egen vurdering af 
tingene, en egen moral.

Idet Adam og Eva spiser af frugten, åbnes deres øjne, og de bliver i stand til at 
skelne godt fra ondt. Det vil sige, at i stedet for bare at være til stede i nuet (og dermed 
evigheden), hvile i sig selv og leve i tillid til Guds anvisninger, begynder de selv at vurdere 
deres omgivelser. Danne sig en mening om, hvad der er rigtigt og forkert. Og de bliver 
selvbevidste, opmærksomme på egne fejl, mangler og svagheder. De ser sig selv udefra 
med et vurderende og dømmende blik. Og deraf følger skammen. De oplever, at de har 
sider, de ønsker at skjule, både for sig selv og andre. Og i denne sårbare situation, hvor de 
føler sig afsløret, udsatte, ‘klædt af til skindet’ ... ja, så må de jo finde noget at dække sig 
til med. Og dette er meget mere dybdegående end at skjule deres køn. Egentlig minder 
situationen om de drømme, hvor man pludselig står nøgen på gaden, og alle andre kan 
se, hvor ynkelig man er. Disse drømme handler stort set aldrig om seksualitet, men om 
selvbevidsthed.

Historien handler på mange måder om tab af uskyld – og den verden, Adam og Eva 
bliver sendt ud i, er en ‘falden’ verden, fuld af smerte og langt fra den ubekymrede 
tilværelse i haven. Og selv om de ikke dør i det øjeblik, de sætter tænderne i frugten, 
bliver de dødelige væsener med en begrænset levetid.
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Men samtidig mærker man, at der er en nødvendighed i det, der sker i fortællingen.
Det er, som om myten fortæller om den historie, hver eneste af os skal igennem, 
når vi vokser op: Det lille barn lever i en verden, hvor forældrene er dem, der sætter 
dagsordenen. Og selv om barnet kan slå sig i tøjret, er der en tryghed i, at nogen afstikker 
retningslinjerne. Men efterhånden som barnet vokser og kommer i puberteten, begynder 
det i højere og højere grad at danne sig sine egne meninger. Og de kan ofte gå på tværs af 
forældrenes. Så trangen til selv at ville bestemme bliver stærkere, som årene går. Og på et 
tidspunkt, ja, så er det ud af det trygge børneværelse! Og i verden udenfor er livet hårdt 
arbejde. Den voksne må selv vurdere, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Tage ansvar 
for sit eget liv, og leve med konsekvenserne af sine handlinger.

Den mest initiativrige af de to mennesker i haven er klart Eva. Dette har også ført til, at 
mange gennem tiderne har brugt dette sted til at dæmonisere kvinden generelt. Hun er 
Satans håndlanger, og det var hende, der lokkede Adam til at være ulydig mod Gud!

Men uanset, hvem der spiste først, gjorde de det nu begge to. Og det er interessant, 
at hverken Adam eller Eva tager ansvaret for deres handling på sig. Adam er bestemt ikke 
nogen hædersmand, hans reaktion er med det samme at skyde skylden på Eva. Og ikke 
nok med det, han giver oven i købet Gud en del af skylden, for det var jo ham, der skabte 
hende! Eva er nu ikke meget bedre. Så snart anklagen falder på hende, giver hun straks 
skylden videre til slangen!

Hvor fortællingen om Adam og Eva for jøderne er en begivenhed, der skete i en fjern 
fortid, er den kristne fortolkning, at dette er forklaringen på, hvordan synden kom ind 
i verden. På engelsk bruges begrebet original sin, det vil sige den oprindelige synd, ur-
synden. På dansk kalder vi det ‘arvesynden’ for at fortælle, at det at synde er noget, vi 
mennesker er født med, noget vi bærer med os fra generation til generation og har som 
et grundvilkår i livet.
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Mange forbinder ordet ‘synd’ med brud på nogle sociale konventioner: at lyve, stjæle eller 
på anden måde opføre sig umoralsk. I nogle kredse lægges der vægt på noget seksuelt, 
for eksempel homofili eller sex før ægteskab. Og andre bruger mest ordet i spøg om for 
eksempel at ryge en cigaret eller spise et stort stykke kage. I det store hele bruges ordet 
synd i vore dage nok mest i forbindelse med at det er ‘synd for nogen’.

Men hvad er synd egentlig?

På hebraisk er der flere definitioner. Det mest kendte ord for synd er nok chattat, der kan 
oversættes med ‘at ramme ved siden af målet’ (det svarer til det græske ord hamartia). 
Så er der ordet avon: ‘en fordrejet handling’, og endelig ordet pesha: ‘at gøre oprør (mod 
Gud)’.

Esajas siger i kapitel 59 vers 2: “Det er jeres synder, der skiller jer fra jeres Gud.” Og 
i Det Nye Testamente bruger Jesus ordet på denne måde: “Synd (er): At de ikke tror på 
mig” (Johannesevangeliet kapitel 16 vers 9).

Etymologisk hænger ordet ‘synd’ sammen med ordet ‘sund’, altså et vand, der adskiller 
to landområder fra hinanden. Og sammenfattende kan man måske sige, at synd er en 
beskrivelse af alt det, der adskiller mennesket fra Gud.

Vi rummer et mysterium, der er større end os selv. Vi er skabt i Guds billede, men vi er 
adskilt fra ham. Og vores mistro til Gud og ulydighed over for ham gør os ulykkelige, fordi 
vi ikke selv kan træde i hans sted. Vi er fra fødslen af dømt til en evig kamp med en indsigt, 
vi har fået uden at kunne rumme den – og vores evne til at gøre godt og ondt, som vi ikke 
magter at håndtere. I den kristne fortælling er menneskets grundlæggende syndighed et 
problem, det ikke selv er i stand til at løse. Men i Jesus kommer Gud mennesket i møde, 
idet han tager vore synder på sig.

Historien i Første Mosebog kapitel 3 har i bibelteksten fået overskriften Syndefaldet, og 
det er da også det ord, der hyppigst bruges om den i daglig tale. Men denne overskrift 
er vel at mærke en tilføjelse. I den hebraiske grundtekst står der hverken noget om synd 
eller fald.

Slangen bliver også i den kristne genfortælling fremstillet som ond, og i mange sam-
menhænge er den beskrevet som en manifestation af Satan. I den hebraiske tekst står der 
dog intet om dette. Slangen, som er en af Guds egne skabninger, er ikke beskrevet som 
ond, blot snedig eller klog. Og Satan er slet ikke et begreb på dette tidspunkt, idet Satan 
først nævnes langt senere i Bibelen. Faktisk optræder navnet Satan kun fire steder i Det 
Gamle Testamente, de to vigtigste i Jobs Bog, hvor han beskrives som en af gudssønnerne, 
altså nærmest som noget, der udgår fra Gud selv.

Jeg vil vove den påstand, at selv om konsekvenserne for Adam og Eva er barske, er det ikke 
historiens mening at fortælle om en katastrofe, en hændelse, der for evigt har ødelagt 
livet for mennesket. Selv om Gud har forbudt mennesket at spise af frugten, går livet 
videre bagefter, og hvem ved – måske er det meningen med det hele, at Adam og Eva skal 
gøre det? Selve det, at der findes et træ i haven og et forbud mod at spise af det, er jo en 
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stensikker garanti for, at det kommer til at ske på et eller andet tidspunkt. At det faktisk 
er noget, der må ske.

Og jeg må indrømme, at jeg næsten ser slangen som en indre stemme, en ‘tankeorm’, 
der eksisterer allerede – inde i Adams og Evas bevidstheder. Eller simpelthen som del af 
træet. Derfor har jeg også tegnet slangen som en af grenene, der får liv.

På religiøse billeder ser man næsten altid slangen fremstillet som en realistisk slange, som 
vi kender dem. Men eftersom Gud ved uddrivelsen af Edens have dømmer slangen til at 
krybe på sin bug, syntes jeg, det gav mere mening at tegne den med ben, inden den bliver 
forbandet.

En anden detalje er frugten på kundskabens træ. Vi er vant til at få at vide, at det er et 
æble, men ret beset står der intet i teksten om, hvilken frugt det er. Hvis man skal være 
lidt pedantisk, er et æble ret usandsynligt, idet der ikke fandtes æbler i Mellemøsten på 
den tid, historien blev til. Æblet er sandsynligvis en middelaldertradition, der udspringer 
af den latinske oversættelse Vulgata fra slutningen af det 4. århundrede. Ud over at æblet 
ville være bekendt for folk i Europa på det tidspunkt, betyder det latinske ord malum både 
‘æble’ og ‘ondt’. Så den lå jo lige til højrebenet!

Jeg har valgt et granatæble i min fremstilling. Det tager lidt tid at få hul på det, og den 
flotte, røde farve giver nogle gode, dramatiske billeder.

Idet Adam og Eva kastes ud af Edens have, fremmaner Gud fremtidsudsigterne for dem. 
Og de er ikke lyse: Jorden vil være forbandet. Det bliver et slid for Adam at dyrke den, og 
han vil ende med selv at blive til jord til sidst. Og Eva vil opleve både pinefuldt svangerskab 
og smertefuld fødsel. Hun skal begære sin mand, og han skal herske over hende.

Disse udsagn – og især det sidste – er blevet læst som, at dette er Guds ønske for 
vores tilværelse. Vi skal leve et hårdt liv, og manden skal herske over kvinden.
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Men nu er det jo en falden verden, der beskrives – en verden i modsætning til den 
oprindelige, idylliske tilværelse i haven. Så i stedet for at læse det som, at det er Guds 
mening, at manden bør herske over kvinden, er det en forudsigelse af, at det kommer til at 
ske – i en verden, hvor ulighed hersker. Og kønsrollefordelingen er selvfølgelig et spejl på 
den patriarkalske verden, teksten er skrevet ind i.

Jeg tolker dette sted på den måde, at i en hård verden, hvor hver dag er en kamp 
for føden, har næstekærligheden trange kår, og mennesker kommer til at døje med 
modsatrettede følelser og indbyrdes magtkampe.

Som et lille plaster på såret får Adam og Eva dog i det mindste noget varmere tøj end 
deres kummerlige figenblade ...

Keruberne, der bliver sat op som vagtposter, er en slags ‘super-engle’. De er beskrevet et 
par andre steder i Det Gamle Testamente, mest udførligt i Ezekiels bog kapitel 10. De har 
fire vinger samt fire ansigter: menneske, løve, tyr og ørn (disse fire væsener går i øvrigt 
igen som symboler på de fire evangelister – ofte med vinger). Keruberne er i familie med 
de græske griffer og stammer højst sandsynligt oprindeligt fra assyrisk eller babylonsk 
mytologi. Jeg har opgivet at tegne dem i nærbillede!

Endelig er der flammesværdet, der sættes op for at spærre vejen til Livets træ. Dette 
tegnes tit som våben, keruberne holder i hænderne, men egentlig er det en selvstændig 
enhed. I den hebraiske tekst står der ‘sværdet, der vender’ eller ‘vender sig’. Jeg har valgt 
at fremstille det som en blafrende søjle af ild.



KAIN OG ABEL
side 45 - 58

i tegneserien
Urhistorien
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BIBELENS TEKST
Kain og Abel
(Første Mosebog kapitel 4 vers 1-17)

Adam lå med sin kone Eva, og hun blev gravid og fødte Kain. Hun sagde: »Jeg har skabt en 
mand ved Herrens hjælp.« Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev fårehyrde, mens 
Kain blev agerdyrker. 

Engang bragte Kain en offergave af jordens afgrøde til Herren. Også Abel bragte en 
offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog imod Abels offergave, 
men Kains offergave tog han ikke imod. Så blev Kain meget vred og gik med sænket 
hoved. Herren sagde til Kain: »Hvorfor er du vred, og hvorfor går du med sænket hoved? 



Hvis du gør det gode, kan du se frit op, men hvis du ikke gør det gode, lurer synden ved 
døren. Den vil begære dig, men du skal herske over den.« 

Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de en dag var ude i det fri, overfaldt Kain 
sin bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte Herren Kain: »Hvor er din bror Abel?« Kain 
svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte min bror?« Herren sagde: »Hvad er det, du har 
gjort? Din brors blod råber til mig fra jorden. Nu skal du være bandlyst fra den jord, som 
har spærret sit gab op og drukket din brors blod, som du udgød. Når du dyrker jorden, 
skal den ikke mere give dig sin grøde. Fredløs og flygtning skal du være på jorden!« Kain 
sagde til Herren: »Min straf er for stor at bære. Nu jager du mig bort fra agerjorden, og 
jeg må skjule mig for dig og være fredløs og flygtning på jorden; så kan enhver, der møder 
mig, slå mig ihjel.« Men Herren sagde til ham: »Nej, hvis nogen slår Kain ihjel, skal det 
hævnes syv gange.« Og han satte et mærke på Kain, for at ingen, der mødte ham, skulle 
slå ham ihjel. Så forlod Kain Herren og slog sig ned i landet Nod øst for Eden.

Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav 
den navn efter sin søn Enok.
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NOTER
Noter om Kain og Abel
(Første Mosebog kapitel 4 vers 1-17)

Eva føder en dreng. Hun udbryder: “Jeg har skabt en mand/et menneske ved Herrens 
hjælp.” Eva kalder drengen Kain. Navnet er et ordspil på det hebraiske ord qanah, der 
betyder ‘har skabt’ eller ‘har sat i verden’.

Senere føder hun en dreng mere. Ham kalder hun Abel, på hebraisk hæbæl, der betyder 
‘vindpust’ (muligvis hentyder navnet til det korte liv, han kommer til at få). Abel gøres der 
ikke nogen særlig stads af.

Vi får at vide, at Kain bliver agerdyrker og Abel fårehyrde. Det at dyrke marken (og 
overtage gården) tænker man jo på som den førstefødtes privilegium. På den anden side 
har Bibelen en lang tradition for, at hyrderne ikke bare er fattige mennesker uden egen 
jord, men også Guds udvalgte, dem, som de store konger udgår fra. Og så er der i øvrigt 
også en tradition for, at Gud holder med lillebroren ... 

I fortællingen her er det klart Kain, historien handler om. Han er den aktive, og det er 
hans ulykkelige skæbne, der fortælles om. Abel er nærmest bare en statist.

Det begynder med, at Kain bringer et offer af sine afgrøder til Gud, og Abel bringer 
også et offer af kød fra sine dyr. Gud tager imod Abels offergave, men ikke Kains. Kain 
bliver rasende, vender sig fra Gud og skuler ned i jorden. Gud prøver at få ham i tale, men 
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Kain lukker sig mere og mere inde sin vrede – og det hele ender med, at han slår Abel 
ihjel.

Der er mange, der har spekuleret over, hvorfor Gud ikke tager imod Kains offergave. 
Nogle ser historien som et opgør mellem agerdyrkning og husdyrhold, og at Gud skulle 
foretrække kød frem for planter. Andre har hævdet, at Kain ikke udførte ritualet rigtigt 
eller ofrede for lidt. Og atter andre har hævdet, at Kain ikke ofrede af et rent hjerte, men 
på forventet efterbevilling: Hvis han gav til Gud, tænkte han, ville Gud give ham endnu 
mere tilbage.

Men der står ikke noget i teksten om, at Kains offergave skulle være dårligere end 
Abels. Faktisk er det Kains offer, der nævnes først i teksten, og man kunne næsten få den 
tanke, at Abel bare kopierer ham.

Hvor ved Kain i øvrigt fra, at Gud tager imod Abels offer, men afviser hans? Vi er vant til 
at se det demonstreret i bibelillustrationerne: Røgen fra Abels offerbål stiger lige til vejrs, 
mens røgen fra Kains kryber hen ad jorden. Jeg har også gjort brug af denne ikoniske 
fremstilling i tegneserien, men strengt taget siger teksten ikke noget om nogen røg, der 
stiger op eller slår ned. Og hvis det var det, der skete – er det så en bevidst afvisning fra 
Guds side, eller et tilfældigt vindpust, som Kain tolker som en afvisning?

Hvis man nærlæser den oprindelige tekst, betyder det hebraiske ord sha’a, der bruges 
til at beskrive Guds reaktion, noget i retning af at ‘kigge på’ eller ‘lægge mærke til’. 
Altså at Gud lægger mærke til Abels offergave, men ikke til Kains. Måske kunne man 
sammenligne med to små drenge, der hver har lavet en fin tegning til farmand. Den ene 
får ros og opmærksomhed, men da den anden viser sin, har far travlt med noget andet og 
ignorerer tegningen.
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Uanset hvad har teksten her ikke fokus på Guds afvisning og hans eventuelle motiv til 
den – men på Kains reaktion. Han er skuffet og føler, at Gud afviser ham. Ikke ser ham. 
Og ifølge den gammeltestamentelige tankegang er død ikke bare fravær af biologisk liv, 
men fravær af Gud. Kain føler sig vraget af Gud, men i sin vrede og fortvivlelse magter 
han ikke at sige det til ham direkte. I stedet vender han sin vrede mod lillebroren og slår 
ham ihjel.

Nu skal man jo være varsom med at psykologisere for meget over mytetekster. Men 
alligevel: Det ligger lige for at tolke de to brødre som to sider i ethvert menneske. Abel 
er den ubekymrede, lyse side. Kain den rethaveriske, forurettede. Hvis vi accepterer, 
at tingene går op og ned, og at livet af og til kan virke uretfærdigt – og bevarer vores 
selvværd, vores bevidsthed om, at uanset om andre roser os for det, har vi gjort det 
rigtige – så bliver vi ikke opslugt af jalousien og depressionen. Men mister vi troen på os 
selv og opfatter os som et offer for en uretfærdig omverden – så lurer mørket på os, og vi 
risikerer at dræbe den lyse side. Som Kain, der ender med at slå sin bror ihjel.
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Nu følger en scene, der minder en del om den i kapitel 3, hvor Gud spørger efter Adam i 
Edens have, og hvor Adam skjuler sig for ham og nægter at tage ansvaret for sin handling. 
I historien her spørger Gud Kain, hvor Abel er. Kain ikke alene lader, som om han ikke ved 
det, men svarer også frækt, at det ikke er hans bestemmelse at passe på sin bror. Og her 
er historiens pointe helt klart den, at JO! vores bestemmelse er at passe på hinanden – det 
stik modsatte af, hvad Kain har gjort.

I lighed med Adam, der blev kastet ud af Edens have, bliver Kain erklæret fredløs og 
må flakke omkring som flygtning i verden. Men hvor Adam blev dømt til at dyrke den 
forbandede jord, bortvises Kain fra jorden. Han får simpelthen slet ikke lov til at dyrke 
den.

Og nu siger Kain noget, som har givet mange hovedbrud. Han klager over, at når han er 
fredløs, kan alle og enhver slå ham ihjel. Hvem skulle det være, når de eneste mennesker 
i verden på dette tidspunkt er Adam, Eva og Kain selv? Svaret er, at selv om de to historier 
i kapitel 3 og 4 ligger i forlængelse af hinanden i Bibelen, stammer denne historie fra en 
anden kilde end den foregående. Og her befinder vi os i en verden, der er befolket.

Sådan er det med de store spørgsmål i tilværelsen, der behandles i myterne. Vi har brug 
for mange forskellige indgange til dem, og de enkelte kilder har ikke altid samstemmende 
verdensbilleder.

Gud svarer Kain, at hvis nogen slår ham ihjel, skal det hævnes syv gange. Dette betyder 
ifølge den gammeltestamentelige blodhævnslogik højst sandsynligt, at syv medlemmer af 
Kains eventuelle morders familie skal dræbes.

Gud sætter nu et mærke på Kain, så ingen, der møder ham, slår ham ihjel. Vi aner ikke, 
hvordan dette mærke ser ud. Men de fleste forestiller sig nok en form for tatoveringsagtigt 
tegn i panden. Det hebraiske ord ot, der her oversættes med ‘mærke’, bruges i andre, ikke-
bibelske tekster også om bogstaver. I Ezekiels Bog kapitel 9 vers 4 og 6 omtales et kryds i 
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panden som et mærke på de mennesker, der ikke må røres. Ordet i den oprindelige tekst 
er tav, det sidste bogstav i det hebraiske alfabet, der på Ezekiels tid så ud som et kryds 
(eller et liggende kors).

Det er også en mulighed, at det slet ikke drejer sig om et fysisk mærke, men jeg har nu 
valgt at tegne bogstavet tav i tegneserien, fordi det er dejlig tydeligt, rent grafisk.

Udtrykket ‘et kainsmærke’ er i daglig tale forvansket til ukendelighed, idet det som regel 
bruges i betydningen et stigmatiserende tegn på ondskab, skam og vanære – hvor det i 
virkeligheden er Guds beskyttelse af Kain mod overgreb.

Til sidst får vi at vide, at Kain slår sig ned i landet Nod, øst for Eden. Det hebraiske ord nod 
betyder ‘at vandre’, så det er måske en antydning af, at dette er et sted for en omflakkende 
sjæl som Kain. Her får han en kone, og hun føder sønnen Enok. Kain er jo forvist fra 
jorden, så i stedet bygger han en by, som han opkalder efter sin søn.



NOAS ARK
side  59 - 98

i tegneserien
Urhistorien
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BIBELENS TEKST
Kains slægt
(Første Mosebog kapitel 4 vers 17-24)

Kain lå med sin kone, og hun blev gravid og fødte Enok. Så byggede han en by og gav den 
navn efter sin søn Enok. Enok fik sønnen Irad, Irad fik Mehujael, Mehujael fik Metushael, 
og Metushael fik Lemek. Lemek tog sig to koner, den ene hed Ada, den anden Silla. Ada 
fødte Jabal. Han blev stamfader til dem, der bor i telte og holder kvæg. Hans bror hed 
Jubal. Han blev stamfader til alle dem, der spiller på citer og fløjte. Også Silla fødte en søn, 
Tubal-Kain, stamfader til smedene, alle dem, der forarbejder kobber og jern. Tubal-Kains 
søster hed Na’ama. Lemek sagde til sine koner: 

»Ada og Silla, hør på mig,
Lemeks koner, lyt til mit ord.
Jeg dræber en mand for en flænge,
et barn for en skramme.
Hævnes Kain syv gange, 
skal Lemek hævnes syvoghalvfjerds gange.«

Set
(Første Mosebog kapitel 4 vers 25-26)

Adam lå igen med sin kone, og hun fødte en søn og gav ham navnet Set. »For Gud har 
givet mig en anden søn i stedet for Abel, for ham slog Kain ihjel,« sagde hun. 

Også Set fik en søn; ham kaldte han Enosh. Dengang begyndte man at påkalde 
Herrens navn. 
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Adams slægt
(Første Mosebog kapitel 5)

Dette er Adams slægtsbog. 
Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Som mand og 

kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem menneske, da de blev skabt. 
Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. 

Ham kaldte han Set. Efter at Adam havde fået Set, levede han i 800 år og fik sønner og 
døtre. Adam levede i alt 930 år, så døde han. Da Set havde levet 105 år, fik han Enosh. 
Efter at Set havde fået Enosh, levede han i 807 år og fik sønner og døtre. Set levede i alt 
912 år, så døde han. Da Enosh havde levet 90 år, fik han Kenan. Efter at Enosh havde fået 
Kenan, levede han i 815 år og fik sønner og døtre. Enosh levede i alt 905 år, så døde han. 
Da Kenan havde levet 70 år, fik han Mahalal’el. Efter at Kenan havde fået Mahalal’el, 
levede han i 840 år og fik sønner og døtre. Kenan levede i alt 910 år, så døde han. Da 
Mahalal’el havde levet 65 år, fik han Jered. Efter at Mahalal’el havde fået Jered, levede 
han i 830 år og fik sønner og døtre. Mahalal’el levede i alt 895 år, så døde han. Da Jered 
havde levet 162 år, fik han Enok. Efter at Jered havde fået Enok, levede han i 800 år og 
fik sønner og døtre. Jered levede i alt 962 år, så døde han. Da Enok havde levet 65 år, 
fik han Metusalem. Efter at Enok havde fået Metusalem, vandrede han i 300 år med 
Gud og fik sønner og døtre. Enok levede i alt 365 år. Han vandrede med Gud. Så var han 
der ikke mere, for Gud havde taget ham bort. Da Metusalem havde levet 187 år, fik han 
Lemek. Efter at Metusalem havde fået Lemek, levede han i 782 år og fik sønner og døtre. 
Metusalem levede i alt 969 år, så døde han. Da Lemek havde levet 182 år, fik han en søn; 
ham gav han navnet Noa, for han sagde: »Han skal være vores trøst i vores arbejde og 
vore hænders møje med den jord, som Herren har forbandet.« Efter at Lemek havde fået 
Noa, levede han i 595 år og fik sønner og døtre. Lemek levede i alt 777 år, så døde han. Da 
Noa var 500 år, fik han Sem, Kam og Jafet.

Den store vandflod
(Første Mosebog kapitel 6, 7, 8 og kapitel 9 vers 1-17)

 
Da menneskene begyndte at blive talrige på jorden og fik døtre, så gudssønnerne, at 
menneskedøtrene var smukke. Blandt dem tog de sig alle de koner, de havde lyst til. Da 
sagde Herren: »Min livsånde skal ikke forblive i mennesket for evigt. De er dødelige, 
deres levetid skal være 120 år.« 

Dengang gudssønnerne gik ind til menneskedøtrene og fik børn med dem – men også 
siden hen – var der kæmper på jorden. Det er heltene, navnkundige mænd fra ældgamle 
dage. 

Herren så, at menneskenes ondskab var stor på jorden, og at alt, hvad de ville og 
planlagde dagen lang, kun var ondt. Da fortrød Herren, at han havde skabt menneskene 
på jorden. Han var bedrøvet og sagde: »Menneskene, som jeg skabte, vil jeg udslette fra 
jordens overflade, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle, for jeg fortryder, at 
jeg skabte dem.« 



Men Noa fandt nåde for Herrens øjne. 
Dette er Noas slægtshistorie. Noa var en retfærdig mand, udadlelig blandt sine 

samtidige, og han vandrede med Gud. Noa fik tre sønner, Sem, Kam og Jafet. 
Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene af Gud. Gud så, at jorden var 

fordærvet, fordi alle mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da sagde Gud til Noa: 
»Jeg har besluttet at gøre ende på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er fuld 
af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen med jorden. Lav en ark af gofer-træ; du skal 
indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig og udvendig. Således skal du bygge 
arken: Den skal være tre hundrede alen lang, halvtreds alen bred og tredive alen høj. Du 
skal lægge et tag på arken, og tagrygningen skal du hæve en alen. Du skal sætte en dør i 
arkens side, og du skal indrette den med et nederste, et mellemste og et øverste dæk. Jeg 
bringer nu vandfloden over jorden for at ødelægge alle under himlen, der har livsånde. 
Alle på jorden skal omkomme. Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå ind i arken 
sammen med dine sønner, din kone og dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du 
bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve sammen med dig; de skal være han og hun. 
Af alle slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr på jorden skal ét par gå ind til dig 
for at overleve. Du skal tage noget af alt, der kan spises, og samle det hos dig; det skal du 
og de have til føde.« Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet ham. 
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Herren sagde til Noa: »Gå ind i arken med hele din familie, for dig har jeg fundet 
retfærdig i denne slægt. Af alle de rene dyr skal du tage syv par, han og hun, og af dem, 
der ikke er rene, skal du tage ét par, han og hun. Også af himlens fugle skal du tage syv 
par, han og hun, for at de kan have efterkommere på jorden. Om syv dage lader jeg det 
regne på jorden i fyrre dage og fyrre nætter, og jeg udsletter alle levende væsener, som 
jeg har skabt, fra jordens overflade.« Noa gjorde, ganske som Herren havde befalet ham. 
Noa var 600 år, da vandfloden kom over jorden. 

Så gik Noa sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre ind i arken for at 
undslippe vandfloden. De rene dyr og de, der ikke var rene, og fuglene og alle krybdyr 
på jorden kom par for par til Noa i arken, han og hun, sådan som Gud havde befalet Noa. 

Efter de syv dages forløb kom vandfloden over jorden. I det år, Noa blev 600 år, på 
den syttende dag i den anden måned, netop på den dag brød kilderne fra det store urdyb 
igennem, og himlens vinduer blev åbnet, og regnen faldt over jorden i fyrre dage og fyrre 
nætter. Netop denne dag gik Noa og hans sønner Sem, Kam og Jafet, hans kone og hans 
tre svigerdøtre ind i arken, både de og alle slags vilde dyr, al slags kvæg, alle slags krybdyr, 
der kryber på jorden, og alle slags fugle, alle vingede fugle. Par for par kom de til Noa i 
arken, alle der havde livsånde. Af alle levende væsener kom de, han og hun, sådan som 
Gud havde befalet ham, og Herren lukkede efter ham. 

I fyrre dage kom vandfloden over jorden. Vandet steg og løftede arken, så den 
hævede sig fra jorden. Vandet steg så højt over jorden, at arken flød på vandet. Højere 
og højere steg vandet over jorden, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult. Vandet 
steg femten alen over bjergene og skjulte dem. 

Alt levende, der rørte sig på jorden, omkom, fugle, kvæg, vilde dyr, alt, hvad der vrimlede 
på jorden, og alle menneskene. Alle på landjorden, der havde livsånde i næseborene, 
døde. Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og 
himlens fugle. De blev udslettet fra jorden, og kun Noa og de, der var med ham i arken, 
blev tilbage. Vandet steg over jorden i hundrede og halvtreds dage.
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I det år, Noa blev 601 år, på den første dag i den første måned, var vandet tørret bort 
fra jorden, og da han fjernede overdækningen på arken og kiggede ud, så han, at jorden 
var tør. Den syvogtyvende dag i den anden måned var jorden tør. Da sagde Gud til Noa: 
»Gå ud af arken sammen med din kone, dine sønner og svigerdøtre. Alle dyrene hos dig, 
alle levende væsener, fugle, kvæg og krybdyr, der kryber på jorden, skal du tage med dig 
ud, så de kan vrimle på jorden og blive frugtbare og talrige på jorden.« Så gik Noa ud 
sammen med sine sønner, sin kone og sine svigerdøtre. Også alle de vilde dyr, alt kvæget, 
alle fuglene og alle krybdyrene, der kryber på jorden, gik ud af arken, art for art. 

Derpå byggede Noa et alter for Herren, og af alle de rene dyr og af alle de rene fugle 
bragte han brændofre på alteret. Da Herren indåndede den liflige duft, sagde han til sig 
selv: »Jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskene, som kun vil det onde 
fra ungdommen af. Jeg vil aldrig mere udrydde alt levende, sådan som jeg nu har gjort. 

Så længe jorden står, 
skal såtid og høsttid,
kulde og varme,
sommer og vinter,
dag og nat
ikke ophøre.«

Gud velsignede Noa og hans sønner og sagde til dem: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld 
jorden. Hos alle de vilde dyr, hos alle himlens fugle, hos alle krybdyr på jorden og hos alle 

Men Gud glemte ikke Noa og alle de vilde dyr og alt kvæget, der var med ham i arken. 
Han lod en storm blæse hen over jorden, så vandet sank. Urdybets kilder og himlens 
vinduer blev lukket, og regnen fra himlen holdt op. Lidt efter lidt trak vandet sig tilbage 
fra jorden. Efter hundrede og halvtreds dage begyndte vandet at falde. Den syttende dag 
i den syvende måned gik arken på grund på Ararats bjerge. Vandet blev ved med at falde 
indtil den tiende måned; første dag i den tiende måned kom bjergtoppene til syne. 

Efter fyrre dages forløb åbnede Noa den luge, han havde lavet i arken, og sendte en 
ravn ud. Den fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden. Så sendte han 
en due ud for at se, om vandet var forsvundet fra jordens overflade. Men duen fandt ikke 
et sted, hvor den kunne sætte sig, så den vendte tilbage til ham i arken, fordi der var vand 
over hele jorden; Noa rakte hånden ud og tog den ind til sig i arken. Han ventede syv dage 
til og sendte så duen ud af arken igen. Ved aftenstid kom den tilbage til ham med et frisk 
olivenblad i næbbet, og så var Noa klar over, at vandet var forsvundet fra jorden. Han 
ventede syv dage til og sendte så duen ud, og den vendte ikke tilbage til ham igen. 
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havets fisk skal der være frygt og rædsel for jer; de er givet i jeres magt. Alt, hvad der 
rører sig og lever, skal I have til føde. Jeg giver jer det alt sammen, ligesom jeg gav jer de 
grønne planter. Men kød med liv i, med blod i, må I ikke spise. Og jeres eget blod vil jeg 
kræve hævn for; af ethvert dyr vil jeg kræve hævn for det, og af ethvert menneske vil jeg 
kræve hævn for et menneskes liv. 

Den, der udgyder menneskets blod, 
skal få sit blod udgydt af mennesker.
For i sit billede
skabte Gud mennesket.
Men I skal blive frugtbare og talrige, 
I skal vrimle på jorden og blive talrige på den.«

Gud sagde til Noa og hans sønner: »Nu opretter jeg min pagt med jer og med jeres 
efterkommere, med hvert levende væsen hos jer, fuglene, kvæget og alle de vilde dyr hos 
jer, alle, der gik ud af arken, alle jordens dyr. Jeg opretter min pagt med jer: Aldrig mere 
skal alt levende udryddes af vandfloden. En vandflod skal aldrig mere ødelægge jorden.« 

Gud sagde: »Dette er tegnet på den evige pagt, som jeg vil stifte mellem mig og jer og 
alle levende væsener hos jer. Jeg sætter min bue i skyerne; den skal være tegn på pagten 
mellem mig og jorden. Når jeg samler skyer over jorden og buen kommer til syne i skyerne, 
da husker jeg på min pagt med jer og alle levende væsener, alt levende; vandet skal aldrig 
mere blive til en vandflod, der ødelægger alt levende. Når buen viser sig i skyerne, vil 
jeg se den og huske på den evige pagt, som er mellem Gud og alle levende væsener, alt 
levende på jorden.« Gud sagde til Noa: »Det er tegnet på den pagt, som jeg har oprettet 
mellem mig og alt levende på jorden.«
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Noa som vindyrker
(Første Mosebog kapitel 9 vers 18-29)

Noas sønner, der gik ud af arken, var Sem, Kam og Jafet; Kam blev far til Kana’an. De tre 
var Noas sønner, og fra dem nedstammer hele jordens befolkning. Agerdyrkeren Noa var 
den første, der plantede en vingård. Da han drak af vinen, blev han beruset og blottede 
sig inde i sit telt. Kana’ans far Kam så sin far nøgen og fortalte det til sine to brødre 
udenfor. Sem og Jafet tog så en kappe over deres skuldre, gik baglæns ind og tildækkede 
deres nøgne far. De vendte ansigtet bort og så ikke deres far nøgen. Da Noa vågnede af 
sin rus og blev klar over, hvad hans yngste søn havde gjort mod ham, sagde han: 

»Forbandet være Kana’an!
Den usleste træl
skal han være for sine brødre.«
Og han sagde: 
»Lovet være Herren,
Sems Gud!
Kana’an skal være deres træl.
Måtte Gud skaffe Jafet plads, 
så han kan bo i Sems telte.
Kana’an skal være deres træl.«

Efter vandfloden levede Noa i 350 år. Noa levede i alt 950 år, så døde han. 
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Folkeslagene på jorden
(Første Mosebog kapitel 10)

Dette er Noas sønner Sem, Kam og Jafets slægter; efter vandfloden fik de sønner. 
Jafets sønner var: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Meshek og Tiras. Gomers sønner 

var: Ashkenaz, Rifat og Togarma. Javans sønner var: Elisa, Tarshish, Kittim og Rodanim. 
Fra disse udgik folkene på de fjerne øer. Det var Jafets sønner, land for land, hver med sit 
sprog, slægt for slægt og folkeslag for folkeslag. 

Kams sønner var: Kush, Misrajim, Put og Kana’an. Kushs sønner var: Seba, Havila, 
Sabta, Rama og Sabteka. Ramas sønner var: Saba og Dedan. Kush fik sønnen Nimrod. 
Han var den første, der blev hersker på jorden, og han var en vældig jæger for Herren; 
derfor hedder det: Så vældig en jæger for Herren som Nimrod. Udgangspunkt for hans 
kongedømme var Babylon, Erek, Akkad og Kalne i landet Sinear. Fra dette land drog han 
til Assur og byggede Nineve, Rehobot-Ir, Kala og Resen mellem Nineve og Kala, det er 
den store by. Misrajim fik Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim, Patrusim, Kasluhim og 
Kaftorim, hvorfra filistrene stammer. Kana’an fik Sidon, sin førstefødte, og Het; desuden 
jebusitterne, amoritterne, girgashitterne, hivvitterne, arkitterne, sinitterne, arvaditterne, 
semaritterne og hamatitterne. Senere spredtes kana’anæernes slægter, så kana’anæernes 
område strakte sig fra Sidon til Gerar og helt til Gaza, og derfra til Sodoma og Gomorra, 
Adma og Sebojim og helt til Lasha. Det var Kams sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, 
land for land og folkeslag for folkeslag. 

Også Sem fik sønner. Han var far til alle Eber-sønnerne og var Jafets ældre bror. Sems 
sønner var: Elam, Assur, Arpakshad, Lud og Aram. Arams sønner var: Us, Hul, Geter og 
Mash. Arpakshad fik Shela, og Shela fik Eber. Eber fik to sønner: Den ene hed Peleg, 
for på hans tid spredtes jordens folk, hans bror hed Joktan. Joktan fik Almodad, Shelef, 
Hasarmavet, Jera, Hadoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Saba, Ofir, Havila og Jobab. Alle 
disse var Joktans sønner. De boede i området fra Mesha til Sefar, Østens bjerge. Det var 
Sems sønner, slægt for slægt, sprog for sprog, land for land og folkeslag for folkeslag. 

Det var Noas sønners slægter i deres slægtshistorie, folkeslag for folkeslag. Fra dem 
udgik folkeslagene på jorden efter vandfloden.
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NOTER
Noter om stamtavler, levetid og ondskab
(Første Mosebog kapitel 4 vers 17-26 , kapitel 5 og kapitel 6 vers 1-7)

Kapitlerne om Kains og Adams slægter hører selvfølgelig sammen med de foregående 
afsnit. Samtidig peger de ind i den nye tid, og der er stof i dem, som jeg har brugt i den 
følgende historie om Noa. Derfor tager jeg dem med under dette afsnit. 

Først får vi en liste over Kains efterkommere samt en kort beskrivelse af forskellige 
erhverv: de første håndværkere, smede og musikanter samt kvægavlere og nomader. 
Sikkert for, på samme måde som med beskrivelsen af geografien med de fire floder i 
afsnittet om Edens have, at forankre mytens univers i den verden, tilhørerne kender.

Men vi får også en fornemmelse af, at Kains efterkommere ikke er Guds bedste børn. Det 
fremhæves i teksten, hvordan én af dem, hans tiptipoldebarn Lemek, brovtende fortæller 
sine koner, at han myrder både voksne og børn for bagateller. Og han fortsætter med at 
postulere, at hvor Kain skulle hævnes 7 gange, vil han, Lemek, blive hævnet 77 gange (det 
er i øvrigt interessant, at Jesus i Matthæusevangeliet også bruger dette udsagn, men med 
modsat fortegn, idet han belærer Peter om, at han skal tilgive, ikke 7, men 77 gange)!

I Lemeks tilfælde er vi langt fra rettesnoren “øje for øje og tand for tand” i den senere 
Moselov, som plæderer for, at der skal være proportion mellem forbrydelse og straf. Det 
er, som om Kains forbrydelse klæber til familien, og at volden, blodhævnstraditionen og 
gudløsheden eskalerer i de følgende generationer.

I modsætning hertil følger en beskrivelse af Adams efterkommere, startende med hans 
tredje søn, Set. Her får vi at vide, at nu er der igen mennesker, der vender sig mod Gud.

Beskrivelsen af Adams slægt er udførlig, og de enkelte (mænd) i slægten bliver præsenteret 
med deres levetid. Og det er ikke få år, men mange hundrede – med Metusalem som 
alderspræsidenten: hele 969 år!

Efter slægtslisten med Adams efterkommere følger et afsnit, der har voldet teologer en 
del hovedbrud, idet det bærer præg af at være en reminiscens af stof fra andre religioner. 
Der fortælles om gudssønnerne, der avler børn med menneskedøtrene, og vi får at vide, 
at der på den tid fandtes kæmper på jorden, mægtige krigere fra ældgamle dage.

Dette med at Gud skulle have sønner, lyder umiddelbart mærkeligt i en tekst, der netop 
taler om den eneste, ene Gud. Men begrebet ‘gudssønner’ optræder faktisk flere steder 
i Det Gamle Testamente, for eksempel i Jobs Bog, hvor Satan som nævnt er én af dem. 
Gudssønnerne er dog i høj grad underordnet Gud, så i stedet for biologiske efterkommere 
skal begrebet måske snarere opfattes som underafdelinger af den guddommelige sfære. 
Så det at fortælle, at menneskedøtrene får børn med gudssønnerne, kunne være en måde 
at sige, at menneskene begynder at trænge sig ind på det guddommelige domæne, hvor 
de ikke hører hjemme.



Under alle omstændigheder får Gud nok af det hele, og muligvis ekstra provokeret af de 
meget høje livslængder på Adams efterkommere beslutter han at sætte en grænse for 
menneskenes levetid på 120 år.

Nu virker alt dette jo temmelig fjernt for os i dag, men det er interessant at be-
mærke, at selv om gennemsnitslevealderen for mennesker er steget betragteligt siden 
gammeltestamentlig tid, er den maksimale levealder faktisk nogenlunde den samme, som 
den altid har været. Selv om de fleste mennesker i gamle dage døde tidligt, har der til alle 
tider været mennesker, der blev virkelig gamle. Og grænsen har pudsigt nok altid ligget 
omkring de 120 år ...

Ondskaben, volden og uretfærdigheden hos menneskene fortsætter imidlertid, og til 
sidst ender det med, at Gud fortryder, at han overhovedet har skabt dem. Her beskrives 
Gud selv som meget menneskelig og emotionel. Han er så fortvivlet, at han beslutter at 
tilintetgøre både menneskene og resten af de levende væsener, han har skabt. 
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Noter om den store oversvømmelse                                                                                                       (Første Mosebog kapitel 6 vers 8-22, kapitel 7, 8 og kapitel 9 vers 1-17)

Men ét lyspunkt er der midt i al elendigheden: Noa.
Han er en retfærdig og gudfrygtig mand, så ham finder Gud behag i. Gud afslører nu 

for Noa, at han har tænkt sig at oversvømme jorden. Derefter forklarer han ham, at han 
skal bygge et firkantet fartøj. Ikke egentlig en båd, snarere en kæmpestor, kasseformet 
pram – en ark. Noa får nøje anvisninger på fartøjets dimensioner; det skal være 300 alen 
(ca. 150 meter) langt, 50 alen (ca. 25 meter) bredt og 30 alen (ca. 15 meter) højt. Det skal 
bygges i gofer-træ (en træsort, der ikke nævnes andre steder i Bibelen. De fleste mener, 
det drejer sig om en form for ceder eller cypres). Og det skal opdeles i 3 dæk samt tætnes 
med tjære både udvendig og indvendig. 

Noa skal tage familien med i fartøjet: sin kone og sine tre sønner, Sem, Kam og Jafet, samt 
deres koner. I vore dage vil vi nok undre os over, at disse syv andre mennesker automatisk 
også er fundet værdige til at overleve, bare fordi Noa er det. Men i gammeltestamentlig 
tankegang er familien (og slægten i det hele taget) meget vigtig, og der skelnes ikke 
mellem individer på samme måde som i dag. Noa er familieoverhovedet, og hans familie 
er her at betragte som en del af ham selv.

Der nævnes ikke noget om sønnernes eventuelle børn (og Noas kone og hans tre 
svigerdøtre nævnes i øvrigt ikke ved navn), men det er sandsynligt, at der også er 
børnebørn med, så det har jeg tegnet.
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Bibelens tekst forholder sig udelukkende til Noa. Guds varsling af oversvømmelsen og 
instruktionen i, hvordan Noa skal bygge arken, beskrives på en meget jordnær og ligetil 
måde. Og det hele går egentlig ganske gnidningsløst.

I tegneserien ønskede jeg at bevare mystikken omkring Gud. Og først og fremmest 
havde jeg lyst til at give et portræt af Noa. Hvem er den mand, der taler med Gud og er så 
sikker i sin sag, at han kaster sig ud i sådan et projekt? Og hvordan reagerer omgivelserne 
på det? Derfor har jeg ladet hans familie, primært hans kone, fylde lidt mere. På samme 
måde har jeg tilføjet forholdet til naboerne i området. Alt sammen for at sætte Noa i 
relief.

Når man læser bibelteksten om Noas ark bliver man let forvirret, fordi de samme ting 
nævnes flere gange – og der er en del ting, der modsiger hinanden. Først får vi at vide, 
at oversvømmelsen skal komme over jorden, og at Noa derfor skal gå ombord i arken. 
Derefter får  vi at vide, at Noa skal gå ombord, og at Gud vil lade regnen falde over jorden 
syv dage senere.

Og endnu mere forvirrende: Først får vi at vide, at han skal tage ét par, han og hun, med 
sig af alle fugle og landdyr (fiskene nævnes ikke, men det er egentlig meget forståeligt, 
når det drejer sig om en oversvømmelse). Umiddelbart derefter står der imidlertid, at Noa 
skal tage ét par med sig af de urene dyr, men syv par af de rene (samt syv par af alle fugle, 
mærkeligt nok både rene og urene).

Man har spekuleret over, om ikke disse modstridende oplysninger skyldes, at 
fortællingen om Noa er sammensat af flere tekster. Og med firekildehypotesen i 
baghovedet er det nemt at forestille sig, at oplysningen om ét par af hvert dyr stammer 
fra en ældre kilde, som for eksempel Jahvisten, mens opdelingen i ét par af de urene og 
syv par af de rene dyr stammer fra Præsteskriftet, der netop lægger vægt på tradition, 
kult og lovstof.
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De rene dyr er dem, det er tilladt at spise og ofre. Og selv om der indtil nu ikke 
har været tale om, at mennesker spiser dyr, får Noa jo brug for nogle dyr at ofre efter 
oversvømmelsen. Men man kan undre sig over, hvordan Noa skal kunne vide, hvilke dyr 
der er rene og urene, eftersom dette først defineres i Moseloven senere i Det Gamle 
Testamente. Her er der nok tale om, at senere oplysninger inkorporeres i teksten ‘med 
tilbagevirkende kraft’, på samme måde som oplysningerne i kapitel 2 om at en mand 
forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru, samt at Adam og Eva ikke skammer sig, 
selv om de er nøgne.

Længere fremme i teksten er der også uoverensstemmelser, idet vi både får at vide, at 
oversvømmelsen skyldes regn, og samtidig får en mere voldsom beskrivelse af, at den 
skyldes totalt kollaps af verden med vand, der fosser gennem sprækkerne (vinduerne) i 
det øvre firmament samt vælder op fra urdybet (Tehom) i undergrunden, således at jorden 
nærmest bringes tilbage til kaostilstanden fra før skabelsen. I én version stiger vandet 
desuden i 40 dage og i en anden i 150 dage.

Læser man de præcise tidsangivelser for, hvornår den første regn falder, til jorden 
er tør, og Noa forlader arken, får man den samlede tid for begivenhederne til et år og 10 
dage (nogle forskere mener, at fordi de måneder, der nævnes, er måne-måneder og ikke 
solmåneder, kommer den samlede tid til at lande præcis på et år).

Tidspunkter, datoer og tal er vigtige i Bibelen, og især i Det Gamle Testamente. Og tallene 
har symbolsk betydning, så de forskellige tidsangivelser har måske været vigtige at få 
med i teksten, selv om de ikke altid passer sammen. Tidsangivelserne for ventetiderne, 
både inden oversvømmelsen og i forbindelse med udsendelsen af duen samt vandets 
stigning og tilbagetrækning er præget af vigtige tal som 4-tallet (de fire bogstaver i Guds 
navn YHVH, de fire verdenshjørner, de fire elementer), 5-tallet (de fem Mosebøger, som 
udgør Toraen), 7-tallet (ugens dage og det antal dage, skabelsen varede). Men alt dette er 
blot spekulationer fra min side, jeg skal ikke gøre mig klog på den præcise betydning af 
tallene i fortællingen!

Oversvømmelsen bliver så total, at hele jorden er dækket af vand, og vandet står 15 alen 
(ca. 7,5 meter) over de højeste bjergtoppe (lige nøjagtig halvdelen af arkens højde, måske 
for at antyde, at den akkurat kunne passere over selv de højeste punkter).
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Nu lader Gud en storm blæse over vandene, så vandet begynder at synke, og efter 
150 dage (5 måneder) går arken på grund på Ararats bjerge. Derefter går der yderligere 
halvdelen af denne tid (2,5 måneder), inden bjergtoppene kommer til syne (her må der vel 
menes nogle af de andre bjergtoppe i området).

Her skal lige indskydes, at der ikke var ét bjerg, der hed Ararat. Navnet Ararat var 
et landområde, nævnt i Esajas’ Bog kapitel 37 vers 38 og i Jeremias’ Bog kapitel 51 vers 
27. Det ligger mellem floden Araxes og Van-søen, i det område, hvor Armenien, Iran og 
Tyrkiet grænser op til hinanden i dag. Der er mange bjerge i området. Det største af dem 
(der i dag hedder Ararat) er 5.137 meter højt og ligger i Tyrkiet.

Jordens højeste bjerg, Mount Everest, er næsten dobbelt så højt. Så hvis vandet 
dækkede alle jordens bjerge, ville det være én stor iskappe, og Noa og de øvrige på arken 
ville dø af iltmangel. Men selv om vi holder os til Ararat-områdets bjerge, ville der mildt 
sagt være meget koldt omkring vandoverfladen. Så jeg har tilladt mig at tegne et par 
isflager ind ...

Efter tilsynekomsten af bjergtoppene går der endnu 40 dage, inden Noa prøver at sende 
en ravn ud for at rekognoscere. I bibelteksten står der den lidt mærkelige sætning, at 
ravnen “fløj frem og tilbage, indtil vandet var tørret bort fra jorden”. Forklaringen om at 
denne underlige flaksen hid og did i virkeligheden skyldes, at ravnen spiser af lig, der 
flyder i overfladen, har jeg hentet fra Cambridge-bibelkommentaren.

Derefter sender Noa ad flere omgange en due ud. Første gang vender den tilbage. 
Anden gang lykkes det den at lande i et oliventræ, som den bringer en gren med tilbage 
fra. Og tredje gang kommer den åbenbart til et så stort, tørt område, at den kan slå sig 
ned der. Så den kommer ikke tilbage. Der går dog endnu flere måneder, før jorden er helt 
tør, og Gud siger til Noa, at han kan forlade arken.
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Al denne redegørelse for ventetiden og den detaljerede beskrivelse af fugle, der bliver 
sendt ud, kan godt virke lidt overflødig og omstændelig. Men i historien er dette vigtigt, 
både på det psykologiske og det mytologiske plan. Den lange indelukning i arkens mørke 
giver associationer til en svær depression, ligesom der i teksten er en klar fornemmelse 
af, at verden bringes tilbage til nulpunktet, den oprindelige, kaotiske urtilstand – med 
arken som en form for ny kim, næsten som en ny Edens have midt i ødemarken.

Og ligesom man ikke pludselig springer frisk ud i tilværelsen efter en langvarig 
depression, men må nærme sig  det nye liv et skridt ad gangen, tager det også tid for 
verden at komme på fode igen efter destruktionen.

Det første, Noa gør, er at bygge et alter og ofre nogle af dyrene til Gud. Vi må håbe, det 
var nogle, han havde taget flere par med af – eller at de havde formeret sig i arken. Alt 
i alt varede oversvømmelsen et års tid, så man kunne godt tænke sig, at både dyr og 
mennesker fik afkom undervejs.

Gud bliver så glad for Noas offer, at han beslutter, at han på trods af menneskers 
iboende ondskab aldrig mere vil forbande jorden og ødelægge sit skaberværk.

Herefter følger en tale til Noa og hans sønner. Den er på mange måder en gentagelse af 
Guds tale til menneskene i den første skabelsesberetning i kapitel 1. Med den væsentlige 
forskel, at hvor der i kapitel 1 udelukkende blev talt om føde for mennesket i form af 
planter, får mennesket nu tilladelse til også at spise dyr. Dog efter bestemte forskrifter, 
idet dyrenes blod er helligt og ikke må spises. Og Gud understreger, at drab på andre 
mennesker er totalt forbudt!

Endelig giver Gud både mennesker og dyr det løfte, at han aldrig vil oversvømme jorden 
igen. I teksten bruges godt nok det hebraiske ord berit, der på dansk oversættes til ‘pagt’. 
Men hvor man ved en pagt som regel forstår en gensidig aftale mellem nogenlunde lige 
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parter, som begge forpligter sig over for hinanden, er der her tale om et ‘aftaleforhold’ 
mellem højst ulige parter. Og hvor der andre steder i Bibelen kan være tale om en aftale, 
hvor mennesket skal yde i hvert fald en lille smule gengæld i forhold til Gud – typisk 
trofasthed over for ham – er der på dette sted tale om et ubetinget løfte fra Guds side til 
menneskene (og dyrene).

Som tegn på sit løfte sætter Gud regnbuen på himlen, ikke mindst for at minde sig 
selv om det, han har lovet. Andre steder i Det Gamle Testamente er der beskrivelser af 
Gud som en kriger, der skyder med kosmiske pile (for eksempel Habakkuks Bog kapitel 3 
vers 9-11). Det har fået nogle forskere til at se situationen som at Gud, hvis vrede nu har 
lagt sig, i stedet for at sende sine vredespile ud over jorden hænger sin bue i skyerne. 

Oversvømmelsesmyter findes der mange af i forskellige kulturer rundt om i verden. 
Hvad historien om Noa angår, er det især spændende at sammenligne med nogle af dem 
fra nærområdet. Nemlig de næsten 4.000 år gamle babylonske myter, som jeg tidligere 
har været inde på i forbindelse med Skabelsen. Der er blandt andet en fortælling om en 
oversvømmelse, der har mange træk tilfælles med beretningen om Noas ark. En version 
af denne fortælling er en del af den babylonske Atrahasis-myte, og den er også med i en 
lidt anden version i slutningen af fortællingen om Gilgamesh (her hedder hovedpersonen 
bare Utnapishti i stedet for Atrahasis).

I grove træk handler den babylonske version af historien om, at guderne (der er flere 
både store og små guder) skaber menneskene til at gøre det grove arbejde for sig. 
Menneskene formerer sig imidlertid eksplosivt og bliver så støjende, at det bliver et 
problem for guderne. De prøver på forskellige måder at udrydde dem, men hver gang 
bliver menneskene hjulpet af guden Enki (Ea i Gilgamesh-versionen). Til sidst beslutter 
guderne at drukne alle menneskene i en stor vandflod, men også her når Enki at blande 
sig. Han advarer manden Atrahasis/Utnapishti om faren og instruerer ham i, hvordan han 
skal bygge et gigantisk fartøj: Det præcise længdemål opgives ikke, men vi får at vide, at 
bredden er den samme som længden, omkredsen er “et helt mål”, og siderne er 120 alen 
(ca. 60 meter) høje – altså fire gange så høje som siderne i Noas ark – og at fartøjet bliver 
konstrueret med 6 dæk. Der redegøres også for de store mængder af tjære (flere ton), 
der skal bruges til at tætne det. 

Manden bringer sin familie og håndværkerne, der har hjulpet med byggeriet, ombord, 
tillige med de vilde og tamme dyr samt masser af forråd. Oversvømmelsen varer i 7 dage, 
hvorefter fartøjet går på grund på toppen af et bjerg. Efter endnu 7 dage sender manden 
først en due ud for at finde land, men den vender tilbage. Derefter sender han en svale 
ud, som også vender tilbage. Endelig sender han en ravn ud, som finder land og ikke 
vender tilbage.

Nu ofrer manden til guderne, og da de mærker den liflige røg, flokkes de “som 
fluer” om offeret. Gudernes plan om at udrydde menneskeheden har jo ikke været helt 
gennemtænkt, eftersom de er afhængige af den føde, de får via menneskenes ofringer.

Slutningen på historien er, at guden Enki/Ea indgår et kompromis med de andre guder: 
Menneskeheden får lov til at bestå, men antallet af mennesker reguleres ved hjælp af 
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vilde dyr, dæmoner, ufrugtbarhed, hungersnød og sygdomme (dette sidste svarer lidt til 
Guds beslutning i Bibelen om at begrænse menneskets levealder til 120 år).

Denne oversvømmelsesmyte har så mange lighedspunkter med historien om Noa, at 
man sagtens kan forestille sig, at den (sammen med lignende historier fra andre kulturer i 
området) kan have været en inspiration til fortællingen i urhistorien. Men Bibelens historie 
bliver unægtelig meget anderledes ved, at det her er én og samme Gud, der beslutter sig 
for at udrydde menneskeheden og alligevel vælger at redde den!

Til slut skal det lige nævnes, at ligesom ordet ‘syndefaldet’ ikke optræder i grundteksten 
om Adam og Eva, forekommer ordet ‘syndfloden’ heller ikke i historien om Noas ark. Og 
hvor der for syndefaldets vedkommende er tale om en bevidst tilføjelse fra de danske 
redaktørers side, er ordet ‘syndflod’ en gemen fejloversættelse.

Som nævnt i forordet, er den danske bibeloversættelse præget af Luthers tyske 
bibeloversættelse. Det tyske ord for synd er Sünde, hvorimod ordet Sintflut, som står i 
teksten om Noas ark, betyder ‘flodbølge’ eller ‘meget stor og vedvarende oversvømmelse’. 
På dansk er det så blevet til ‘syndflod’, sikkert fordi det passede med, at oversvømmelsen 
var Guds straf for menneskenes ondskab. Ordet er rettet til ‘vandflod’ i den autoriserede 
bibeloversættelse, men i folkemunde er det stadig ‘syndflod’, der bruges.
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Noter om vin, sønner og folkeslag                                                                                                                                                                                                              (Første Mosebog kapitel 9 vers 18-29 og kapitel 10)

Historien om Noas ark har et lille efterspil.
Vi får at vide, at agerdyrkeren Noa planter en vingård. At agerbruget  nævnes, er 

muligvis for at vise, at Noa her introducerer både brød og vin, de to vigtigste bibelske 
fødeemner. Men eftersom vi flere gange er stødt på agerbrug i de tidligere kapitler, har 
jeg valgt at skrive, at Noa genoptager sin dyrkning af jorden.

Det med vinen er nyt, og nu sker der det, at Noa drikker sig plakatfuld. Vi får at vide, 
at han blotter sig inde i sit telt, men der gives ikke en mere detaljeret beskrivelse. Tager 
han bare sit tøj af, eller involverer det også noget seksuelt eller blasfemisk? Under alle 
omstændigheder får man fornemmelsen af, at det er skamfuldt for Noa.

Kam ser sin far nøgen i teltet og går ud og fortæller det til sine brødre, Sem og Jafet. 
De reagerer ved at gå ind og dække deres far til med en kappe, mens de hele tiden vender 
ryggen til, så de ikke ser ham nøgen.

Da Noa vågner af sin rus, priser han Sem og Jafet, men forbander Kam. Det vil sige, 
faktisk er det Kams søn Kana’an, han forbander. Og han går så vidt, at han siger, at Kana’an 
fra nu af skal være træl for Sem og Jafet.
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Historien melder ikke noget om Kams motiv for at fortælle brødrene om optrinnet i teltet. 
Måske er er han hånlig og skadefro, måske er han skræmt og usikker, måske siger han 
det bare, fordi han ikke ved, hvad han skal gøre og vil have dem til at hjælpe sig. Er det 
Kam eller Noa, der er urimelig her?

Da jeg begyndte på tegneserien over urhistorien, var jeg meget fascineret af dette 
lille familiedrama, som sjældent er med i genfortællingerne. Men når man graver lidt 
mere i det, får man forklaringen på historien.

I det følgende kapitel kommer der nemlig en opremsning af folkeslagene på jorden, som 
udgår fra Noas sønner. Og der er en grund til, at Kams søn, Kana’an, rodes ind i forbandelsen. 
Som navnet antyder, er han stamfar til kana’anæerne, en befolkningsgruppe, som bor i 
det land, israelitterne senere får overdraget af Gud. Kana’anæerne dyrkede hedenske 
guddomme som Ba’al, og de var israelitternes fjender. Så dem bliver der generelt talt 
dårligt om i Det Gamle Testamente. Så den egentlige forklaring på drukhistorien er nok 
at præsentere Kam som en dårlig søn og udgangspunktet for en skidt befolkningsgruppe!

Dette, samt hele opremsningen af stamfædre til de forskellige folkeslag, har sikkert 
været meget vigtigt for israelitterne, men er af begrænset interesse for os i dag. Desuden 
begynder den følgende historie om Babelstårnet med at beskrive menneskene i verden 
som ét folk med et fælles sprog, som ender med at blive splittet op i flere folkeslag, 
hvorefter der følger nye stamtavler over efterkommere. Så jeg har udeladt episoden i min 
genfortælling og nøjes med at nævne, at Noa introducerer vinen. 

Jeg fortæller dog, at Noa bliver stamfar til en ny befolkning i verden, og tillader mig i 
den sammenhæng at sige, at han får nye børn, børnebørn og oldebørn. Det med børnene 
er der strengt taget ikke belæg for, da der ikke står noget om det i bibelteksten. Men 
eftersom Noa lever endnu 350 år efter oversvømmelsen, inden han dør 950 år gammel, 
kunne man godt forestille sig det, selv om det ikke nævnes. Under alle omstændigheder 
er Sem, Kam og Jafet, som var med i arken (og som han fik, da han var 500 år) de vigtigste.
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BIBELENS TEKST
Babelstårnet
(Første Mosebog kapitel 11 vers 1-9)

Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de 
på en dal i landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til hinanden: »Kom, lad os stryge 
teglsten og brænde dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt som mørtel. Så sagde 
de: »Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn, for at 
vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.« Herren steg ned for at se byen og tårnet, 
som menneskene byggede. Så sagde Herren: »Se, de er ét folk med samme sprog. Når 
de begynder at handle sådan, vil intet af det, de planlægger, være umuligt for dem. Lad 
os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.« Så spredte Herren 
dem derfra ud over hele jorden, så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor hedder 
den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren 
menneskene ud over hele jorden.

Sems slægt
(Første Mosebog kapitel 11 vers 10-26)

Dette er Sems slægt. Sem var 100 år, da han fik Arpakshad to år efter vandfloden. Efter 
at Sem havde fået Arpakshad, levede han i 500 år og fik sønner og døtre. Da Arpakshad 
havde levet 35 år, fik han Shela. Efter at Arpakshad havde fået Shela, levede han i 403 år 
og fik sønner og døtre. Da Shela havde levet 30 år, fik han Eber. Efter at Shela havde fået 
Eber, levede han i 403 år og fik sønner og døtre. Da Eber havde levet 34 år, fik han Peleg. 



68

Efter at Eber havde fået Peleg, levede han i 430 år og fik sønner og døtre. Da Peleg havde 
levet 30 år, fik han Re’u. Efter at Peleg havde fået Re’u, levede han i 209 år og fik sønner 
og døtre. Da Re’u havde levet 32 år, fik han Serug. Efter at Re’u havde fået Serug, levede 
han i 207 år og fik sønner og døtre. Da Serug havde levet 30 år, fik han Nakor. Efter at 
Serug havde fået Nakor, levede han i 200 år og fik sønner og døtre. Da Nakor havde levet 
29 år, fik han Tera. Efter at Nakor havde fået Tera, levede han i 119 år og fik sønner og 
døtre. Da Tera havde levet 70 år, fik han Abram, Nakor og Haran.

Teras slægt
(Første Mosebog kapitel 11 vers 27-32)

Dette er Teras slægt. Tera fik Abram, Nakor og Haran. Haran fik Lot. Haran døde før 
sin far Tera i sit fædreland, i Ur i Kaldæa. Abram og Nakor giftede sig. Abrams kone 
hed Saraj, Nakors kone hed Milka og var datter af Haran, Milkas og Jiskas far. Saraj var 
ufrugtbar og fik ingen børn. Så tog Tera sin søn Abram, sin sønnesøn Lot, der var søn af 
Haran, og sin svigerdatter Saraj, sin søn Abrams kone, og sammen forlod de Ur i Kaldæa 
for at drage til Kana’ans land. De kom til Karan, hvor de slog sig ned. Tera levede 205 år. 
Så døde Tera i Karan.
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NOTER
Noter om Babelstårnet
(Første Mosebog kapitel 11 vers 1-9)

Fortællingen begynder med en folkevandring. Hele jordens befolkning, som nu er 
efterkommere af Noa, taler samme sprog. De vandrer mod øst, til de kommer til en dal i 
landet Sinear, det vil sige Babylonien, den sydlige del af Mesopotamien, hvor Irak ligger i 
vore dage. Dette område er fattigt på sten, men der er rigeligt med ler til at lave teglsten af 
– samt asfalt, som kan bruges som mørtel. Denne byggeteknik er den gængse i området, 
så det er selvfølgelig den, folket benytter sig af.

Men menneskene nøjes ikke med at bygge huse. De får den idé at bygge et tårn. Et tårn, 
der når helt op til himlen. Gud ser ned på jorden og tænker ved sig selv, at hvis et folk med 
samme sprog begynder at handle sådan, vil intet være umuligt for dem. Så han stiger ned 
og forvirrer deres sprog, så de ikke forstår hinanden. Menneskene må opgive projektet, 
og det ender med, at de spredes ud over hele jorden.

Tårnet (og byen) får navnet Babel, der både er et ordspil på det hebraiske ord balal, der 
betyder ‘forvirring’, og en reference til Babylon, en storby, der forbindes med dekadence 
og al mulig dårligdom. Generelt beskrives store byer negativt i Det Gamle Testamente, og 
historien her viser da også, at det er Guds plan, at menneskene skal spredes over jorden i 
stedet for at klumpe sig sammen i byer. 
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Men hvad repræsenterer tårnet? Ja, det er åbenlyst, at det ikke er et monument til Guds 
ære, men et bygningsværk, der skal skaffe menneskene selv berømmelse. Og man får 
tanken, at tårnet er en udfordring af Gud – at menneskene ved egen hånd kan bygge helt 
op til himlen, der ellers er hans domæne.

Det hele kan minde om optakten til historien om Noa med menneskenes høje 
levealder, foreningen af gudssønner og menneskedøtre og grusomheden, gudløsheden og 
hovmodet, der til sidst fører til, at Gud oversvømmer jorden.

Men her er der ikke tale om grusomheder mellem mennesker og individuelt hovmod. 
I historien om Babelstårnet drejer det sig om en forenet menneskehed og et kollektivt 
hovmod.  

Som tidligere nævnt har mange udlagt historien om Adam og Eva, der spiser af den 
forbudte frugt, på den måde, at Gud er jaloux på mennesket og ikke under det at tage del 
i hans visdom. Det ligger da også lige for at se Gud i myten om Babelstårnet som jaloux 
på menneskenes evner og bange for, at de skal gøre ham rangen stridig. Så han tyr til 
beskidte tricks som at ødelægge deres kommunikation for at bevare sin egen ophøjede 
position. Og ødelægger dermed alt for menneskene.

Men det er nok snarere omvendt: Opsplitningen af menneskene bliver deres redning.

Mennesket er skabt i Guds billede, med alle de muligheder, det indebærer. Men at udfolde 
det billede er en livslang og svær opgave (der vel er dømt til aldrig helt at lykkes). Og 
at udfolde det guddommelige i os må i sagens natur ske i forbundethed med Gud. Og i 
ydmyghed.

Hvis Gud forsvinder ud af bevidstheden, ligger det lige for at lave kortslutningen at 
gøre sig selv til Gud – individuelt eller kollektivt.
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Myten om Babelstårnet beskriver drømmen om, at menneskeheden i forening selv 
kan skabe det fuldkomne, et paradis på jord, om man vil. Og eftersom mennesket ikke er 
Gud, bliver projektet nemt til et misfoster, hvor slutresultatet bliver, at den store, fælles 
idé i stedet for at samle mennesker ensretter og forfladiger dem – og gør dem ensomme.

Verdenshistorien er rig på grufulde eksempler på riger, der har stræbt efter verdens-
herredømmet, og politiske og økonomiske ideologier, der har villet samle alle om en stor, 
fælles idé.

Bibelteksten er meget kort, og der er ingen individuelle beskrivelser af mennesker. Så i 
denne historie har jeg sat navne på et par stykker (hentet fra de foregående slægtslister) 
for at give læseren en indgang til historien. Men at gøre disse mennesker til fuldt 
udviklede personligheder, synes jeg, ville trække fortællingen ud af proportioner. Det er 
en fortælling om menneskeheden som kollektiv.

Til gengæld har jeg ud over beskrivelsen af det konkrete byggeri indføjet en 
drømmesekvens i slutningen for at tydeliggøre perspektiverne i begrebet ‘Babelstårnet’.

Da jeg skulle tegne selve tårnet i tegneserien, kiggede jeg i første omgang på andres 
illustrationer af det. Jeg opdagede, at der lige siden middelalderen har været tradition for 
at tegne tårnet som en slags kæmpekonkylie, hvis vindinger snor sig indad mod toppen. En 
del kunstneres inspiration til denne udformning er af meget nyere dato end urhistoriens 
tekst, nemlig et islamisk bygningsværk: minareten fra Samarra (nær Bagdad i det nu-
værende Irak), bygget omkring år 850 e.Kr. Men det er godt nok også en imponerende 
konstruktion, hvor den spiralformede, ydre mur, der slynger sig opad (omtrent som spiret 
på Vor Frelsers Kirke i København) virkelig ser ud til at stræbe mod himlen!
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Nogle mener, at Samarra-minareten muligvis kan være inspireret af et ældre, 
mesopotamisk bygningsværk. Men generelt er arkitekturen fra oldtidens Mesopotamien 
meget mere kantet, og efter at have dykket lidt ned i det arkæologiske materiale fandt 
jeg, at det var mindst lige så spændende at basere tårnets design på rekonstruktioner 
af zigguraten Etemenanki (nævnt i afsnittet om Mosebøgernes tilblivelse). Den stod i 
Babylon i tiden for det israelitiske eksil og har højst sandsynligt været en inspirationskilde 
til fortællingen i urhistorien.

Men når jeg tænkte videre over, hvad Babelstårnet egentlig repræsenterer, syntes 
jeg ikke, at det forholdsvis enkle billede af et højt tårn var tilstrækkeligt. Billedet på den 
monstrøse, selvfokuserede menneskelige perfektionisme kunne sagtens bevæge sig i 
bredden – eller i dybden, for den sags skyld. Så ud over det spiralformede tårn i selve 
byggescenerne blev det til seks forskellige  visualiseringer i drømmesekvensen:

• En babylonsk ziggurat inspireret af Etemenanki.

• En reference til Brueghels berømte middelalderbillede af Babelstårnet.

• En kollage af de efterfølgende århundreders pragtbygninger. En stor del af disse 
er opført som fromme bygningsværker til Guds ære, men spørgsmålet er, om selv 
de ikke først og fremmest fremstår som forfængelige fremvisninger af menneskers 
dygtighed?

• Den moderne tids magtdemonstrationer i form af himmelstræbende bygningsvær-
ker, monumenter over den grådige sammenklumpning af verdens rigdomme.

• Og nu jeg var i gang, lå det lige for at bygge en kæmpe bunke af alle de materielle 
forbrugsgoder, som vi producerer flere og flere af i et forgæves forsøg på at nå 
lykken. Og med større og større omkostninger for den jord, vi lever på. 

• Endelig var det nærliggende med en reference til den verdensomspændende 
digitalisering, der samler hele jorden i et fællesskab uden fysisk nærvær. En for-
bindelse gennem små skærme og kommunikation i et enkelt, ‘fælles’ sprog – der 
for de fleste af os ikke er vores eget og derfor uden ret mange nuancer. Meget 
af det er ellers sat i søen med de bedste intentioner. For eksempel Facebook, en 
flad struktur, der skulle forene alle i ‘global kærlighed’. Men ser man på de sociale 
medier i dag, er utopien ud over kærlighed også hjemsted for rigelige mængder af 
had, bagvaskelser og løgne. Samt undergravning af vores privatliv og et kæmpe 
udbytte til de store spillere i den globale økonomi!

Myten om Babelstårnet ender som sagt med, at Gud stiger ned og forvirrer folks sprog. 
Byggeriet må opgives, og menneskene samler sig i mindre grupper, som spredes ud over 
hele jorden. Og i stedet for at se det som en drøm, der bliver knust, er der som nævnt nok 
snarere tale om, at Gud giver menneskeheden en chance til ...
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Noter om de nye folk
(Første Mosebog kapitel 11 vers 10-32)

Kapitel 11 afsluttes med endnu en portion af de slægtstavler, som Det Gamle Testamente 
er så rigt på. Disse slægtstavler gentager passager fra teksten i kapitel 10, men tilføjer 
også nye. Og på dette sted i fortællingen, hvor menneskene spredes over hele jorden, 
giver det jo god mening at redegøre for de nye folkestammer. Og man mærker tydeligt, 
at det vigtigste her er at sammenknytte Noas efterkommere med Abraham, stamfaderen 
til det jødiske folk.

Denne optagethed af stamtavler gør sig ikke kun gældende for Det Gamle 
Testamentes vedkommende. Den allerførste tekst i Det Nye Testamente, kapitel 1 i 
Matthæusevangeliet, redegør således for Jesus’ slægtsforhold, begyndende netop med 
Abraham og med fremhævelse af en anden vigtig forfader, David. Og i Lukasevangeliet 
findes en alternativ stamtavle for Jesus, der går helt tilbage til Adam – og Gud selv. Så det 
med en nøje beskrivelse af slægten har alle dage været vigtigt for læserne, hvad enten de 
var jøder eller kristne.
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GUDS ÅNDEDRÆT
Hvad går urhistorien så egentlig ud på – samlet set? Det er jo en fortælling med rod i 
flere forskellige kulturer og myter, og den stritter mildt sagt i alle retninger. Så måske 
bliver det lidt af en konstruktion at postulere én samlet pointe. I et forsøg på at  klargøre 
fortællingens elementer, har jeg her sat et kort resumé op:

• Gud skaber verden med mennesket som kronen på værket. Mennesket skaber 
han i sit eget billede, med en fri vilje og et ønske om, at Gud og menneske er tæt 
forbundet. Men mennesket er ulydigt, går sine egne veje og spiser af den forbudte 
frugt. Gud straffer Adam og Eva ved at forvise dem fra Edens have. Fremover skal 
de leve det hårde liv, selv føde børn og dyrke jorden.

• Med næste generation kommer det første mord ind i verden. Kain dræber sin bror, 
Abel. Gud straffer Kain ved at forvise ham fra jorden. Han får slet ikke lov til at 
dyrke den, og han grundlægger i stedet den første by.

• Nu går det stærkt. Folk lever længere og længere, vender Gud ryggen og har nok 
i sig selv. Vold og uretfærdighed eskalerer, og Gud fortryder sit skaberværk. Han 
sender en stor oversvømmelse over hele jorden, hvor alle omkommer. Undtagen 
Noa og hans familie samt et par af alle dyr – kimen til en ny start.

• Menneskene formerer sig og bliver ét stort folk med ét fælles sprog. I fælles 
hovmod udfordrer de Gud ved at bygge et tårn, der skal nå helt til himlen. Gud 
stiger ned og forpurrer byggeriet ved at forvirre menneskenes sprog. Derefter 
spredes de over hele jorden. 
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Egentlig kan man sige, at det er én lang historie med følgende tema: Gud lægger ting til 
rette i verden for mennesket, med en forventning om at mennesket bruger sin frie vilje til 
at gøre det gode. Men mennesket vender sig fra Gud gang på gang, Gud bliver skuffet og 
straffer. Og ja, til sidst ender det med, at alt endnu en gang ligger i stumper og stykker. 
Ikke særlig opløftende ... 

Men der er passager med harmoni og lyspunkter undervejs, nok tydeligst i Guds forhold 
til Noa (eller Noa som billede på de gode egenskaber og muligheder i mennesket, hvis 
man tolker det psykologisk).

Efter urhistorien kommer der et endnu tættere forhold mellem Gud og et menneske 
i fortællingen om Abraham. Her giver bibelteksten os ikke en grundfortælling om 
mennesket, men folder sig snarere ud som en historisk beretning. Og selv om der i resten 
af Det Gamle Testamente er op- og nedture, følger en perlerække af gode forhold mellem 
Gud og enkelte mennesker: Ledere som Jakob, Josef, Moses og David (selv om de absolut 
ikke er de rene spejderdrenge alle sammen). Stærke kvinder som Ruth og Esther. Og ikke 
mindst de mange profeter.  Kulminerende i Det Nye Testamente med Jesus, hvor Gud i et 
punktnedslag lader det guddommelige udfolde sig fuldt ud i mennesket.

Så det er svært at læse urhistorien isoleret fra resten af Bibelen. For at give mening skal 
disse første ‘urmyter’ ses i sammenhæng med den lange, knoklede sti af begivenheder, 
der følger i Det Gamle Testamente – og senere i Det Nye Testamente. En historie om 
Guds store åndedræt, som blæser liv i verden – og gennemsyrer og opretholder den. Et 
åndedræt vi alle deler.



INSPIRATIONSKILDER
til tegneserien Urhistorien



LIDT OM RESEARCH  . . .
Da jeg begyndte på forberedelserne til min genfortælling af urhistorien fandt jeg hurtigt 
ud af, at processen faktisk allerede havde været i gang i årevis. Historierne kender jeg 
jo helt tilbage fra barndommen, og som de fleste andre har også jeg genoplevet dem og 
grublet over dem i ungdomsårene. Endelig har jeg i de sidste 30 år arbejdet med bibelstof 
i andre sammenhænge og har naturligvis ikke kunnet undgå at støde på urhistoriens 
fortællinger igen og igen.

For tre år siden gik jeg for alvor i gang med projektet, og som sædvanlig var den første 
lange periode præget af intensiv research. Dagene var fyldt med læsning af bøger og 
artikler, lytten til foredrag, søgning på internettet og samtaler med fagfolk, gode venner 
og den nærmeste familie. Og jeg skrev noter, masser af noter.

Man bliver næsten som en svamp, der suger alt til sig. Og til sidst er man så klog, at 
man kan undvære hovedet. Den umiddelbare, uskyldige tilgang til stoffet, jeg havde i 
begyndelsen, var pist væk – og ærlig talt: Jeg blev skrupforvirret.

På det tidspunkt var det vigtigt at lægge det hele væk i et stykke tid og se, hvad 
der havde bundfældet sig i de dybere lag af bevidstheden. Og så starte forfra igen, 
forhåbentlig med en ny umiddelbarhed til stoffet.



Researchen var dog ikke slut, fordi jeg gik i gang med at strukturere fortællingen, 
skrive dialoger og lave layoutskitser. For der blev ved med at dukke nye, spændende 
oplysninger op, lige til det sidste punktum var sat og det sidste billede farvelagt. Og det 
gør der stadig nu, efter at bogen er færdig, for den sags skyld.

Her bagefter kan det være svært at gøre rede for alle inspirationskilderne til tegneserien. 
Det, jeg husker bedst, er selvfølgelig de fagbøger og artikler, jeg har læst for nylig. Men 
mange af de vigtigste indtryk er muligvis kommet fra bøger, jeg har fået læst op som 
helt lille, og som jeg har glemt navnet på for længe siden. Jeg vil nu alligevel gøre et 
forsøg, så her kommer en liste over de værker, jeg har studeret i forbindelse med arbejdet 
med urhistorien. Nogle af dem har jeg fundet frem fra mine boghylder, andre er helt nye 
bekendtskaber.

Inspiration er en vanskelig ting at måle og veje, så selv om jeg har ordnet værkerne 
i grove kategorier, er de ikke sat op i en gennemtænkt rækkefølge. I nogle tilfælde er 
der måske bare tale om små glimt af input, arkæologiske fakta, grafiske løsninger, fikse 
ideer eller endda tanker, der går så meget imod mine egne, at de primært har tjent til at 
klargøre mit eget ståsted. Andre gange er det værker, der har haft stor betydning for min 
forståelse af stoffet eller udformningen af tekster og billedforløb. Men på hver sin måde 
har de alle været med til at præge, hvordan tegneserien kom til at se ud.
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Internettet
Jeg har dagligt søgt på et hav af emner på nettet, fra sproglige finurligheder til 
specifikke billedreferencer. Disse søgninger kan jeg naturligvis ikke gøre rede for nu.

Der er dog et par steder på nettet, jeg vil fremhæve, fordi de har været en stor 
inspiration i arbejdet med urhistorien:

• Jordan B. Peterson: Biblical Series 1-6
Canadieren Jordan B. Peterson er professor i psykologi ved universitetet i Toronto, og en 
række af hans forelæsninger er lagt ud på YouTube. Han har holdt en meget spændende  
(og underholdende) række forelæsninger om urhistoriens fortællinger. 
(Eksempel: Biblical Series V: Cain and Abel: The Hostile Brothers: 
https://www.youtube.com/watch?v=hdrLQ7DpiWs)

• Cambridge-bibelkommentaren
The Cambridge Bible for Schools and Colleges er et digert værk på 58 bind. Selv om 
kommentaren refererer til King James Bible, bygger den direkte på de originale kilder og er 
således ikke bundet til nogen bestemt oversættelse:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Cambridge_Bible_for_Schools_and_Colleges
Hele Cambridge bibelkommentaren er lagt ud på nettet og kan tilgås via netsiden 
Biblehub.com:
https://biblehub.com/commentaries/cambridge/

• Bible Hub
Denne hjemmeside samler en masse bibeloversættelser, tekstanalyser og kommentarer 
(Cambridge bibelkommentaren er kun én af dem), og den er et rent slaraffenland at gå 
på opdagelse i:
http://biblehub.com/ 
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