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1. Indledning 

Spørgsmål om bibelens uoverensstemmelser har eksisteret næsten lige så lang tid, 

som bibelen selv, og er stadigvæk en af apologetikkens fundamentale temaer. 

Uanset om bibelen er sat sammen under Helligåndens inspiration eller udelukken-

de er menneskers værk, er uoverensstemmelserne tydelige. De mennesker, der 

skrev, formede og læste bibelen, har givetvis været klar over uoverensstemmel-

serne, men det forhindrede dem i at lade skrifterne stå side om side. Spørgsmålet 

er derfor, hvorfor de mennesker ikke opfattede skrifterne som modstridende.  

Dette spørgsmål vil opgaven her søge at besvare ved at zoome ind på evangelier-

nes opstandelsesberetninger under problemformuleringen: ”Stemmer evangelier-

nes opstandelsesberetninger overens, og hvis ikke, hvilke årsager kan der da være 

til uoverensstemmelserne?”.  

Opgaven er opbygget efter problemformuleringen og vil derfor begynde med en 

detaileksegetisk gennemgang af opstandelsesberetningerne, der vil tydeliggøre det 

enkelte evangeliums beretning om opstandelsens morgen. 

På baggrund af detaileksegesen vil en komparativ analyse af de fire beretninger 

vise, hvilke uoverensstemmelser der reelt er evangelierne imellem. 

Dernæst bestemmes evangeliernes genre, og følgende analyseres og karakteriseres 

denne genre, særligt med fokus på dens forhold til sandhed og narrative friheder i 

relation til begivenheders faktiske beskaffenhed. 

Slutteligt vil der følge en vurdering af, om uoverensstemmelserne kan rummes 

indenfor genrens krav, samt en kort refleksion over eksegesens muligheder og 

begrænsninger på baggrund af genreforståelse.  

 

2. Eksegese 

I afsnittet her følger en detaileksegetisk gennemgang af evangeliers opstandelses-

beretninger. Eksegesens samlede fokus er på den komparative del og beretninger-

nes overordnede forhold, hvorfor en selvstændig oversættelse af de fire beretnin-

ger ikke synes nødvendig. Hvor det vurderes fordelagtigt, bliver den græske tekst 

behandlet. Detaileksegesen vil ikke behandle emner, der ikke omhandler uover-
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ensstemmelser evangelierne imellem. Derudover er der ikke medtaget alle de 

uoverensstemmende forhold. Det tillader opgavens rammer ikke, og der er derfor 

lagt vægt på de emner, der historisk har tiltrukket sig mest opmærksomhed under 

spørgsmålet om uoverensstemmelser i opstandelsesberetningerne.  

 

2.1. Matthæus 28,1-10 

v1: Efter sabbatten (Ὀψὲ σαββάτων), da det gryede (ἐπιφωσκούσῃ) ad den første 

dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven.  

Udtrykket ”Οψὲ σαββάτων”, betyder egentligt ”sent på sabbatten” (France 2007, 

1098), hvilket normalt ville referere til den forestående solnedgang og sabbattens 

afslutning (Müller 2000, 572). Her oversættes med ”efter sabbatten”, da andet 

ikke er meningsfyldt i sammenhæng med ”ἐπιφωσκούσῃ”. Noget præcist udtryk 

er ”ἐπιφωσκούσῃ” ikke, men det dækker over overgangen fra nat til dag (BDAG 

386b). Sabbatten er altså afsluttet og en ny dag gryer, men om lyset blot anes i 

horisonten, eller om solen er på nippet til at komme over bjergene, er uvist. 

Maria Magdalene (MM) og ”den anden Maria” er perikopens hovedaktører. MM 

nævnes enstemmigt i de fire evangelier som tilstede ved graven søndag morgen, 

og behandles derfor ikke i eksegesen.  

”Den anden Maria” møder læseren også i 27,55.61 (Hagner 1995, 859). I 27,55 

beskrives hun som ”Jakob og Josefs moder”, men er ellers ikke nævnt uden for 

lidelses- eller opstandelsesberetningerne.  

På trods af navnesammenfaldet mellem denne Marias børn og Jesu mors børn i 

13,55 virker det for usandsynligt, at Matthæus skulle omtale Jesu mor som ”den 

anden Maria”, (France 2007, 1087). Det er heller ikke sandsynligt, at hun skulle 

være Zebedæussønnernes mor, da der klart distingveres imellem de to i 27,56.  

Mere sandsynligt er det, at hun er mor til Jakob, Alfæus’ søn1, da han er den ene-

ste anden Jakob, der refereres til hos Matthæus udover Jakob, Zebedæus’ søn samt 

Jakob, Herrens bror (France 2007, 1987).  

Verset giver det indtryk, at de to Maria’er er de eneste, der har begivet sig ud til 

graven. Det er den ligefremme læsning, og intet i tekstkritikken foreslår andet. 

                                                
1 10,3 
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Det er dog værd at bemærke, at i 27,55 nævnes en flok kvinder som vidner til Jesu 

død på korset, hvoraf tre fremhæves: MM, den anden Maria og Zebedæussønner-

nes mor. I 27,61 nævnes MM og den anden Maria igen som vidner til Jesu grav-

læggelse, men ingen andre nævnes. Det virker ikke usandsynligt, at flere af kvin-

derne end blot de to nævnte, er fulgt med til at bevidne hvor Jesus blev begravet. 

Ligeledes er der heller intet i 28,1, der umuliggør, at flere end de to nævnte fulgte 

med til graven søndag morgen.  

 

v2: Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og 

trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den.  

v3: Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne.  

v4: De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. 

Det synes at fremgå, at jordskælvet, englens komme og åbningen af graven finder 

sted, da kvinderne ankommer til graven, men som teksten foreligger, er der intet, 

som forhindrer en anden opfattelse. 

 

v5: Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, 

den korsfæstede.  

v6: Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han 

lå.  

v7: Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, 

han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« 

Englen taler til kvinderne fra sit sæde på stenen udenfor graven. Han forkynder, at 

Jesus er opstået, og opfordrer dem til at gå ind og se den tomme grav, men opfor-

dringen efterfølges ikke af en notits om, at kvinderne faktisk gør det. Formentlig 

er årsagen den sædvanlige skrivestil, man finder hos Matthæus. Han komprimerer 

sine historier til det vigtigste og ofte bliver kronologien eller begivenhedernes 

fulde handlingsforløb ikke inkorporeret (Morris 1992, 530). Det er derfor ikke i 

strid med Matthæus’ beretning at underforstå kvindernes indtræden i graven. 

Sandsynligvis har Matthæus vurderet den ligegyldig, da det ikke er den tomme 

grav, der er vigtig, men derimod den opstandne Kristus, hvem de møder i v9.  
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v8: Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at 

fortælle hans disciple det.  

v9: Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »God morgen!« Og de gik 

hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham.  

v10: Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at 

de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig.« 

Jesus kommer kvinderne i møde og gør dem i stand til at kunne aflægge et tro-

værdigt vidnesbyrd om noget, der, i ordets bogstaveligste forstand, er utroligt.  

Der er ikke en præcis tidsangivelse for, hvornår kvinderne mødte Jesus (Ladd 

1975, 93), men at de møder Jesus, før de når tilbage til disciplene, virker som den 

ligefremme læsning, da det er kulminationen på deres oplevelser den søndag mor-

gen. Som før nævnt, tager Matthæusevangeliets forfatter sig væsentlige kronolo-

giske friheder, og det kan ikke udelukkes, at det er tilfældet, men er usandsynligt 

Udover sin tilstedeværelse tilføjer Jesus ikke noget til historien, men gentager blot 

englens opfordring. 

 

2.2. Markus 16,1-8 

v1: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og 

Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham.  

Markus er omhyggelig med at identificere Maria, Jakob og Joses’ mor, men alli-

gevel er det ikke helt sikkert, hvem hun er. Det er muligt at identificere hende 

med Jesu mor2, men det er usandsynligt, at Markus ikke skulle omtale hende som 

”Jesu/hans mor” (Contra: Edwards 2002, 485-486). Det er mere sandsynligt, at 

hun skal identificeres som mor til Jakob, Alfæus’ søn3 (Donahue og Harrington 

2002, 449). 

Salome nævnes kun ved navn i 15,40;16,1, og er heller ikke navngivet udenfor 

Markus. Hun bliver af flere identificeret med Zebedæussønnernes mor (Edwards 

2002, 485; Evans 2001, 511). 

                                                
2 jf. 6,3 
3 3,18 
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Forfatteren nævner ikke andre kvinder, men i 15,40 nævnes en gruppe, langt stør-

re end de tre. Intet i 16,1-8 forhindrer, at gruppen ved graven har været større end 

tre. 

 

v2: Meget tidligt om morgenen (λίαν πρωῒ) den første dag i ugen kommer de til 

graven, da solen var stået op (ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου). 

Evangelieforfatteren beskriver indgående tidspunktet for deres ankomst søndag 

morgen, men med to udtryk som af nogle anses for selvmodsigende (F.eks.: Evans 

2001, 534). Stridens kerne er, at ”λίαν πρωῒ” angiver tidsintervallet kl. 3-6 

(BDAG, 892a), og ”ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου” oversættes ”da solen var stået op”, 

fordi ”ἀνατείλαντος” er et aorist participium i en absolut genitiv og dermed angi-

ver fortidighed (Wallace 1996, 555). Det er derfor ikke utænkeligt, at 

”ἀνατείλαντος” skal oversættes ingressivt, hvilket ikke er en prima facie oversæt-

telse, men heller ikke uden præcedens (Wierød 1997, Matt 8,1). Tidspunktet, 

Markus referer til, er således snarere det tidlige daggry end solopgangen. 

 

v3: Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen 

til graven?«  

v4: Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var me-

get stor.  

Det fremgår af Markus’ beretning, at da kvinderne ankommer, var stenen allerede 

rullet bort og graven åben. Udtrykket, der anvendes, er ”ἀποκεκύλισται” og er i 

perfektum, hvilket tydeligt indikerer fortidighed.  

 

v5: Og da de kom ind i graven, så de en ung mand (νεανίσκον) i hvide klæder 

sidde i den højre side, og de blev forfærdede.  

Inde i graven finder de en ung mand i hvide klæder. Udtrykket ”νεανίσκον” bety-

der ”ung mand”, men anvendes andre steder om et himmelsk væsen (Pilgaard 

2008, 383). Ligeledes peger den unge mands påklædning også på hans himmelske 

natur (Evans 2001, 536), hvorfor der konkluderes, at Markus har opfattet ham 

som en engel.  
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Teksten her lader ingen tvivl om, at englen allerede sidder i graven, da kvinderne 

kommer ind.  

 

v6: Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, 

den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde 

ham!  

v7: Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen (προάγει) 

for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.«  

Kvinderne får ikke nogen opfordring til at fortælle om opstandelsen. I stedet er 

der fokus på Jesu senere tilsynekomst i Galilæa. Det er også værd at bemærke, at 

Peter bliver trukket frem. Måske skyldes det forfatterens særlige tilknytning til 

apostlen Peter (Edwards 2002, 3-6), men kan også være en reference til Peters 

fornægtelse4 (Pilgaard 2008, 384). 

Udtrykket ”προάγει” oversættes med et temporalt aspekt. Det er imidlertid ikke 

den mest umiddelbare oversættelse, da udtrykkey har et leder-aspekt, og burde 

måske oversættes ”han går foran jer…” eller endda ”han vil lede jer…”. At det 

ville kunne hænge sammen med tilsynekomster i Jerusalem er ikke utænkeligt, 

hvad den lange Markustilføjelse også indeholder. 

”Dér skal I se ham, som han har sagt jer det” er i så fald tænkt som til at fremhæve 

den tid, der venter i Galilæa, frem for at betyde ”først dér skal i se ham”.  

 

v8: Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og 

de sagde ikke noget til nogen (οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν), for de var bange (ἐφοβοῦντο). 

Det er ikke klart, om kvinderne fuldfører den opgave, de har fået af englen. Læse-

ren efterlades med det indtryk, at kvinderne holdte deres oplevelse hemmelig, 

men det er muligt, at udtrykket ”ἔκστασις” dækker over bestyrtelse, ave eller 

lamslåelse (BDAG, 309a), og at ”οὐδενὶ οὐδὲν εἶπαν” beskriver dén, midlertidige 

tilstand (Craig 1981, 186-187; Fuller 1972, 53). 

 

                                                
4 14,66-72 
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2.3. Lukas 24,1-12 

v1: Meget tidligt (ὄρθρου βαθέως) om morgenen den første dag i ugen kom kvin-

derne til graven med de vellugtende salver, som de havde tilberedt.  

Lukasevangeliets forfatter er meget entydig i sin tidsangivelse for opstandelsesbe-

retningen. Udtrykket ”ὄρθρου βαθέως” betyder ordret ”dyb daggry” og referer til 

det allertidligste daggry søndag morgen, hvor det endnu ikke er lyst, men muligt 

at færdes. 

Han er ikke så præcis i sin skildring af de første opstandelsesvidner og kalder dem 

blot ”kvinderne”, en gruppe, der også er tilstede ved Jesu død på korset5, og ved 

gravlæggelsen af Jesu lig6. I 23,49 beskrives de som ”… de kvinder, der var fulgt 

med ham fra Galilæa,…”7. Der er intet, der indikerer, at kvinderne i 23,46.55 og 

24,1 er forskellige grupper, selvom den upræcise identifikation giver mulighed, 

for en vis udskiftning. 

I 24,10 bliver gruppen identificeret som: ”Maria Magdalene og Johanna og Maria, 

Jakobs mor og de andre kvinder”. 

Maria, Jakobs moder: Der er bred enighed om, at det er den samme person som 

hos Matthæus og Markus, mor til Jakob, Alfæus’ søn (Fitzmyer 1985, 1546-1547; 

Just 1997, 969). 

Johanna: Hun kendes kun fra Lukasevangeliet, og her er hun en del af den gruppe 

af kvinder, der bliver nævnt i 8,2-3, hvor hun er beskrevet som hustru til Kuza, 

der er embedsmand hos Herodes. 

Da tre kvinder er navngivne, og flere er til stede, virker minimum seks kvinder 

som et realistisk bud på en nedre grænse for antallet af kvinder ved graven. 

 

v2: De fandt stenen væltet (ἀποκεκυλισμένον) bort fra graven,  

Lukas konstaterer, at stenen er rullet bort, til trods for at han ikke har introduceret 

den tidligere (Johnson 1991, 386). Man får fornemmelsen af, at Lukas ikke er 

interesseret i begivenhederne ude i haven, men derimod vil frem til begivenheder-

ne inde i graven. Det er derfor også uvist, hvem der har rullet stenen bort fra gra-

                                                
5 23,49 
6 23,55 
7 jf. 8,2-3 
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ven. Det er dog tydeligt, at stenen var rullet væk, da kvinderne ankom. 

”Αποκεκυλισμένον” er perfektum, og angiver således en fortidig handling.  

 

v3: og de gik derind, men fandt ikke Herren Jesu legeme.  

v4: Mens de stod og ikke vidste, hvad de skulle tro, var der med ét foran dem to 

mænd (ἄνδρες)i lysende klæder. 

Teksten er uklar omkring, hvor lang tid der går, før de to mænd står foran dem, 

men det er klart, at det ikke er samtidigt med, at kvinderne kommer ind i graven. 

At Lukas’ forfatter beskriver en angelofani, er åbenbart på trods af udtrykket 

”ἄνδρες”, idet de beskrives iført ”lysende klæder”, samt at de pludseligt kommer 

til syne. Kleofas bekræfter det også i 24,23.  

 

 v5: Kvinderne blev forfærdede og bøjede sig med ansigtet mod jorden, men mæn-

dene sagde til dem: »Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde?  

v6: Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han 

endnu var i Galilæa, 

 v7: og sagde, at Menneskesønnen skulle overgives i syndige menneskers hænder 

og korsfæstes og opstå på den tredje dag.«  

v8: Så huskede de hans ord. 

Englene spørger ind til kvindernes anliggende og proklamerer Jesu opståen. Her-

efter beder de kvinderne huske, hvad Jesus sagde til dem i Galilæa. Her noteres 

også, at kvinderne ikke får en eksplicit opfordring til at fortælle discipelskaren om 

hændelserne i gravhaven eller om fremtidige tilsynekomster i Galilæa. 

 

v9: Og de vendte tilbage fra graven og fortalte alt dette til de elleve og alle de 

andre.  

v10: Det var Maria Magdalene og Johanna og Maria, Jakobs mor, og de andre 

kvinder, som var sammen med dem. De sagde dette til apostlene,  

v11: men det lød for dem som løs snak, og de troede ikke kvinderne.  

v12: Dog rejste Peter sig og løb ud til graven, og da han bøjede sig ind, så han 

linnedklædet og ikke andet. Han gik så hjem, forundret over, hvad der var sket. 
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Verset giver indtryk af, at Peter selv tager ud til graven, men i 24,24 fortæller 

Kleofas til Jesus, der rejser inkognito, at: ”Nogle af dem, der er sammen med os, 

gik så ud til graven...”. Det er altså Kleofas’ overbevisning, at flere end Peter gik 

ud til graven (Just 1997, 971). 

Verset fortæller ikke, at Jesus viser sig for Peter eller for nogen anden, hvilket 

Kleofas bekræfter eksplicit, heller ikke var tilfældet, idet han siger i 24,24: ”… 

men ham selv så de ikke”.  

 

2.4. Johannes 20,1-18 

v1: Den første dag i ugen, tidligt om morgenen (πρωῒ), mens det endnu var mørkt 

(σκοτίας ἔτι οὔσης), kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var 

flyttet (ἠρμένον) fra graven.  

Johannesevangeliets forfatter sætter scenen for sin opstandelsesberetning til at 

være søndag. Han bruger udtrykket ” πρωῒ”, der angiver tidspunkter mellem kl. 3-

6, som tidligere vist. Her tilføjes ”σκοτίας ἔτι οὔσης” hvilket antyder, at det er 

nærmere kl. 3 end kl. 6. ”Σκοτίας” betyder mørke, men kan også oversættes med 

”tidligste lys”8 (BDAG, 931b). 

Da hun ankommer, er graven allerede åbnet (”ἠρμένον”, perfektum). 

 

v2: Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham som Jesus 

elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor 

de har lagt ham.«  

Straks efter, at hun ser den tomme grav, løber hun hen til Simon Peter og den an-

den discipel, han som Jesus elskede. Her vil ikke blive redegjort for identiteten af 

denne anden discipel, men den traditionelle tolkning er, at det er apostlen Johan-

nes, hvilket forfægtes af et flertal af moderne forskere (Morris 1995, 625), og også 

antages her. 

Om andre disciple, udover Peter og Johannes, har været tilstede, kan ikke udeluk-

kes, da man i 20,19-23, sammenlignet med 20,24, får det indtryk, at som mini-

                                                
8 Eng. ”gloom” 
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mum ti af de tolv er samlet senere samme aften. At det også har været tilfældet 

om morgenen, er muligt.  

 

MM fortæller, hvad hun har set, og her melder sig et par spørgsmål.  

Hun siger, at Jesu lig er blevet fjernet, selvom hun i v1 blot konstaterede, at stenen 

var blevet flyttet. For at konstatere at liget var væk, har hun været nødt til at gå 

ind i graven eller kigge ind i den, jf. traditionelle klippegraves indretning i 1. årh. 

(McRay 1991, 209-210). Muligvis har det været tilfældet, uden at evangelieforfat-

teren har nævnt det, men muligheden for, at hun har draget den konklusion på 

baggrund af den åbne grav, eksisterer også (Morris 1995, 831).  

Derudover anvender MM i verset 1. person pluralis, men i v1 virkede det som om, 

at hun var alene ved graven. Det er forsøgt forklaret med både redaktionelle har-

moniseringsforsøg og aramæisk grammatik. Et sådant harmoniseringsforsøg med 

synopsen virker mildest talt halvhjertet og formålsløst i en beretning, der på man-

ge andre parametre er meget forskellig. En henvisning til en afsmitning fra ara-

mæisk grammatik virker ligeledes søgt, da en nærmest identisk sætning fra MM i 

20,13 anvender 1. person singularis (Brown 1971, 984). 

Årsagen er nok snarere den senere beretning om MMs møde med den opstandne 

Jesus, hvorfor forfatterens fokus har været på hende. 

Hvem disse kvinder har været lader sig vanskeligt afgøre. Fire kvinder (Brown 

1971, 904; Morris 1995, 810-811) bliver nævnt i 19,25, stående ved Jesu kors, og 

det virker naturligst, at de har været blandt hendes ledsagere. Her optræder: ”… 

hans [Jesu] mor, hans mors søster, Maria, Klopas’ hustru og Maria Magdalene.”.  

Jesu mor og MM er intet problem at identificere. Det er Jesu mors søster og Ma-

ria, Klopas’ hustru, der er problemet. Argumenterne for identifikationen af de to 

er så omfattende, at det ikke er muligt at behandle dem fyldestgørende her. For 

yderligere, se referencerne.  

Jesu mors søster: Identificeres som Salome (Brown 1971, 905-906). 

Maria, Klopas’ hustru: De fleste kommentarer identificerer hende med mor til 

Jakob den lille/Alfæus’ søn og Joses/Josef (f.eks. Brown 1971, 905-906), på bag-

grund af sammenligninger med synopsen. Det er imidlertid kun muligt, såfremt 
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Alfæus og Klopas er det samme navn, men i forskerkredse er der ingen enighed 

om de to navnes etymologiske ophav (Wenham 1992, 144). 

Det er muligt, at Klopas ikke er Marias mand, men derimod hendes far eller søn. 

De fleste identificerer ham dog med hendes mand (f.eks. BDAG 550a). 

Muligheden eksisterer også, at Jakob og Joses/Josef er halvbrødre, men ingen lek-

sika, kommentarer eller noget andet litteratur forfægter eller blot nævner denne 

mulighed, hvorfor den heller ikke forfølges her. 

Muligheden for identifikationen med moren til Jakob og Joses/Josef er ikke ude-

lukket, men kan heller ikke sandsynliggøres til en grad, hvor en sådan konklusion 

ville være forsvarlig. Hvem Maria, Klopas’ hustru er, forbliver derfor uvist.  

 

At der ingen sammenfald er mellem kvinderne hos Johannes og i synopsen, ud-

over MM, er også muligt. Både Matt 27,56; Mark 15,40-41 og Luk 24,10 er speci-

fikke omkring, at deres liste over kvinderne i lidelses- og opstandelsesberetnin-

gerne ikke er udtømmende. Det er altså muligt, at Johannes beretter om to kvin-

der, der ikke skal identificeres med nogen navngivne kvinder fra synopsen. 

 

v3: Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven.  

v4: De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og 

nåede først til  

graven;  

v5: han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind.  

v6: Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i 

graven og ser linnedklæderne ligge der  

v7: og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med lin-

nedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv.  

v8: Da gik også den anden discipel derind, han som var kommet først til graven, 

og han så og troede.  

v9: Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå 

fra de døde. 

v10: Disciplene gik så hjem igen.  
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Efter MMs besked til disciplene løber Peter og Johannes ud til graven. Peter er 

den første inde i graven, hvorefter Johannes følger med. Her konstaterer de begge 

to, at linnedklæderne ligger der, hvilket er forfatterens måde at beskrive, at de 

konstaterer, at liget er væk, som Maria fortalte dem.  

Efter disciplene har fået syn for sagen, går de hjem,  

 

v11: Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som hun nu stod der og græd, 

bøjer hun sig ind i graven  

v12: og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor Jesu legeme havde ligget, én 

ved hovedet og én ved fødderne.  

Sandsynligvis på grund af Peter og Johannes’ løb til graven er MM først kommet 

senere, men det er vanskeligt at bestemme, hvor lang tid der er gået. At der skulle 

være andre end hende, der er vendt tilbage, virker ikke sandsynligt. Hele periko-

pen9 giver indtryk af at være en intim beretning om MMs møde med Jesus, og 

englenes påtale i v13 er også i singularis.  

Muligheden foreligger, at forfatteren har taget sig den frihed at bortredigerer de 

resterende kvinder, men intet tyder på det. 

 

v13: De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?« Hun svarede: »De har 

flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.«  

Englenes funktion i fortællingen er ikke åbenbar, men svaret ligger i englenes 

spørgsmål. Deres spørgsmål til MM er ikke blot en høflighed, men er spurgt på 

baggrund af opstandelsens virkelighed og skal forstås: ”Hvorfor græder du? Han 

er ikke her, han er jo opstået.” (Michaels 2010, 997; Köstenberger 2004, 567). 

Deres funktioner er således at proklamere hans opstandelse, om end det er en 

anelse spidsfindigt.  

 

v14: Da hun havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus stå der; men hun 

vidste ikke, at det var Jesus.  

                                                
9 20,11-18 
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v15: Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du? Hvem leder du efter?« 

Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig, der 

har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan hente ham.«  

Nærmest som bekræftelse på englenes budskab, dukker Jesus op, og gentager eng-

lenes spørgsmål. Maria genkender ham ikke umiddelbart, men antager ham for en 

havemand, gentagende sin formodning fra v2, at liget var blevet fjernet. 

 

v16: Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham på he-

braisk: »Rabbuni!« – det betyder Mester.  

v17: Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for jeg er endnu ikke steget op 

til Faderen; men gå hen til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min fader 

og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.«  

v18: Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene: »Jeg har set Herren,« og at 

han havde sagt dette til hende. 

Jesus beordrer Maria til at gå tilbage til disciplene og fortælle dem, at han vil stige 

op til Gud. Hun får ikke besked på, at fortælle dem om opstandelsen, eller at for-

tælle dem om eventuelle fremtidige tilsynekomster. Man kan dog se, at hun ikke 

blot gentager Jesu ord, men fortæller både, hvad han sagde, og hvad hun så. 

 

3. Komparativ analyse 

I det følgende ses på de traditionelle uoverensstemmelser opstandelsesberetnin-

gerne imellem, herunder en kronologisk harmonisering af de fire beretninger. Det 

er muligt at sammenligne flere forhold, end det er tilfældet her, men opgavens 

rammer tillader ikke et sådant detailniveau. 

 

3.1. Hvornår besøger kvinderne graven? 

I eksegesen så vi, at alle evangelierne refererer til det tidligste daggry, hvor det er 

mere mørkt end lyst. Matthæus har ikke en præcis tidsangivelse, men angiver et 

tidsrum, der kan være tidlig daggry, såvel som kort før solen står op. Markus-

evangeliet karakteriseres ofte som det væsentligste stridspunkt, men heller ikke 

han var uoverensstemmende. 
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Alle evangelier angiver dagen som den første dag i ugen. 

3.2. Hvem besøger graven? 

Matthæus: MM, Maria, mor til Jakob, Alfæus’ søn. Muligvis Zebedæussønnernes 

mor. Muligvis andre. 

Markus: MM, Maria, mor til Jakob, Alfæus’ søn og Salome, Zebedæussønnernes 

mor. Muligvis andre 

Lukas: MM, Maria, mor til Jakob, Alfæus’ søn, Johanna og andre kvinder (mini-

mum tre). 

Johannes: MM. Muligvis andre, herunder Maria, Klopas’ hustru, Salome. 

 

MM optræder hos alle fire, alle fire har plads til Zebedæussønnernes mor, Salome, 

og synopsen, samt måske Johannes, har plads til Maria, mor til Jakob Alfæus’ 

søn. 

Derudover nævner Lukas Johanna og mindst tre andre, unavngivne kvinder. Alle 

fire evangelier levner plads til flere kvinder, end der er nævnt, men for Johannes’ 

vedkommende dog kun ved første gravbesøg. Det ses derfor, at der i evangelier-

nes beretninger ikke nødvendigvis er nogen uoverensstemmelser angående, hvilke 

kvinder der var ved graven. Heller ikke såfremt Johannes’ kvinder, udover MM, 

skulle være forskellige fra synopsens.  

3.3. Hvornår rulles stenen væk? 

Af både Markus, Lukas og Johannes fremgår det, at stenen er rullet væk før kvin-

dernes ankomst, men som vist, bekymrer Matthæus’ forfatter sig ikke om detaljer, 

og der er intet i teksten, der modsiger, at graven skulle være åben, allerede da 

kvinderne ankommer. Det er ikke den ligefremme læsning, men er en mulighed. 

Dette ville også forklare, hvorfor Markus, Lukas og Johannes ikke nævner noget 

jordskælv, der således skete før kvindernes ankomst. 
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3.4. Hvor skete angelofanien? 

Matthæus opfattelse er, at englen sidder udenfor graven. Hos Markus møder og 

Lukas kvinderne englen/englene inde i graven. Johannes har ingen engle ved det 

første besøg, men da MM igen er ved graven, ser hun to engle inde i den. 

Det er vanskeligt at harmonisere de fire beretninger. I så fald skulle eng-

len/englene skræmme vagterne væk ved at sætte sig på stenen. Før kvinderne an-

kommer, går englen/englene ind i graven, hvor kvinderne ikke ser ind ved første 

besøg, men henter disciplene. Da disciplene kommer til graven er englen/englene 

forsvundet igen, men da kvinder går ind i graven, efter disciplene er gået, fremstår 

englene atter. 

Denne harmonisering er særdeles spekulativ, og harmonerer Markus, Lukas og 

Johannes, men ikke Matthæus. Den afvises derfor her, og konklusion er, at for-

holdene omkring angelofanien er uoverensstemmende.  

3.5. Antallet af engle 

Hos Matthæus og Markus er der én engel, og hos Lukas og Johannes optræder to. 

Hvis denne uoverensstemmelse skal løses, må svaret altså være, at der i virkelig-

heden var to engle. Sprogligt er der dog ikke meget plads hos Matthæus og Mar-

kus til en ekstra engel, og som læser har man ikke fornemmelsen af, at der skulle 

have været flere engle end én. At antage at Markus og Matthæus ligeså godt kun-

ne have ment to engle som én, er derfor at stoppe mere ind i teksten, end den kan 

holde til, og der er derfor også en uoverensstemmelse her (Contra Osborne 1984, 

211). 

3.6. Englenes tale 

Som det fremgår af nedenstående tabel er langt det meste af englenes tale ensly-

dende på tværs af evangelierne, men der er forskelle mellem Matthæus/Markus og 

Lukas, og specielt imellem synopsen og Johannes. 

 Luk 5c, er markeret med en anden farve en Matt 28,5b og Mark 16,6b, men i de 

tre vers er fokusset på kvindernes søgen samt Jesu identitet som henholdsvis ”den 

korsfæstede” og ”den levende”, så at påstå en direkte uoverensstemmelse mellem 

de tre er pedantisk. 
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 Forskellene mellem synopsen og Johannes er anderledes sværere at løse. Som 

vist, indeholdt ”Kvinde, hvorfor græder du?” det samme som ”han er ikke her, 

han er opstået”, men hos Johannes svarer MM englene, som herefter bliver af-

brudt af den tilsynekommende Jesus. Der er altså ikke indeholdt noget hos Johan-

nes, som ikke findes hos synopsen, men der mangler en stor del, hvilket der ikke 

er et umiddelbart hul til i Johannes’ fortælling. I spørgsmålet om englenes tale, må 

derfor konkludere, at beretningerne er uoverensstemmende.  

 

3.7. Kristofani eller ej? 

Både Matthæus og Johannes beretter om en kristofani, hvilket er fraværende hos 

Lukas og Markus. 

Som nævnt i indledningen, beskæftiger opgaven sig kun med Markus til og med 

16,8, men det er værd at bemærke, at en kristofani er en del af den senere tilføjel-

se, hvorfor det muligvis også har været en del af en oprindelig slutning. 

Matt 28,5-7 Mark 16,6-7 Luk 24,5b-7 Joh 20,13 
v5: Men englen 
sagde til kvinder-
ne: »Frygt ikke! 
Jeg ved, at I søger 
efter Jesus, den 
korsfæstede.  
v6: Han er ikke 
her; han er opstå-
et, som han har 
sagt. Kom og se 
stedet, hvor han 
lå.  
v7: Og skynd jer 
hen og sig til hans 
disciple, at han er 
opstået fra de dø-
de. Og se, han går 
i forvejen for jer 
til Galilæa. Dér 
skal I se ham. Nu 
har jeg sagt jer 
det.« 
 

v6: Men han sag-
de til dem: »Vær 
ikke forfærdede! I 
søger efter Jesus 
fra Nazaret, den 
korsfæstede. Han 
er opstået, han er 
ikke her. Se, dér 
er stedet, hvor de 
lagde ham!  
v7: Men gå hen og 
sig til hans disci-
ple og til Peter, at 
han går i forvejen 
(προάγει) for jer 
til Galilæa. Dér 
skal I se ham, som 
han har sagt jer 
det.«  
 

v5: men mændene 
sagde til dem: 
»Hvorfor leder I 
efter den levende 
blandt de døde?  
v6: Han er ikke her, 
han er opstået. 
Husk, hvordan han 
talte til jer, mens 
han endnu var i 
Galilæa, 
 v7: og sagde, at 
Menneskesønnen 
skulle overgives i 
syndige menneskers 
hænder og korsfæ-
stes og opstå på den 
tredje dag.«  
 

v13: De sagde til 
hende: »Kvinde, 
hvorfor græder 
du?« 
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Lukas har ikke en kristofani, og 24,23-24 understreger, at det ikke har fundet sted. 

Wenham anfører, at disse vers viser, at Kleofas vidste, at nogen havde set Jesus, 

men disciplene ved graven ikke var så heldige (Wenham 1992, 100), men det er at 

vride teksten, mere end muligt er. 

Det er naturligt at forestille sig, at Lukas ville have beskrevet en kristofani, så-

fremt den havde fundet sted. 24,34 viser, at det ikke er tilfældet, hvor en tilsyne-

komst for Peter blot bliver nævnt med en håndfuld ord. For Lukas er højdepunktet 

kristofanien i 24,36-53. Sammenlignet med ApG 1,3 er det tydeligt, at kronologi-

en i 24,36-53 med overlæg er komprimeret til det mest nødvendige, og det er så-

ledes muligt, at Lukas har udeladt kristofanien for kvinderne til fordel for den 

udførligt beskrevne kristofani for den udvidede discipelskare.  

Det er altid vanskeligt at gisne om en forfatters mål og midler, men en forklaring 

som den ovenstående virker langt mere tilfredsstillende end traditionelle harmoni-

seringsforsøg, der presser kronologien til det yderste. 

Spørgsmålet om kristofanier er som vist heller ikke en kilde til uoverensstemmel-

ser. 

 

Dernæst er spørgsmålet om forskellene mellem kristofanierne i Matthæus og Jo-

hannes. Omstændighederne og indholdet er så forskellige, at de ikke lader sig 

forene, men Matthæus udelukker ikke en kristofani for MM alene, og det er da 

også en beretning, man også ser bevaret i den lange Markustilføjelse. De to kristo-

fanier er altså ikke uoverensstemmende, men er ikke de samme. 

3.8. Johannes’ kronologi vs. synopsens 

Den overordnede kronologi hos synopsen: 

Kvinderne ankommer til den åbne grav. De går ind i den og konstaterer, at liget er 

væk. Engle kommer til syne og giver dem instrukser. De vender hjemad, men på 

vejen møder de den opstandne Kristus.  

Den overordnede kronologi hos Johannes: 

Kvinderne ankommer til den åbne grav. De går formentlig ind i den og konstate-

rer, at liget er væk, hvilket de begiver sig hen til disciplene og beretter. Disciplene 

tager til graven og konstaterer, at liget er væk, og tager derefter hjem. MM kom-
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mer til graven og ser i den to engle. Hun snakker med dem, men bliver afbrudt af 

den opstandne Kristus. Hun tager tilbage til disciplene og beretter om det.  

Harmoniseringsforsøg10: Kvinderne ankommer til den åbne grav. MM tager tilba-

ge og fortæller disciplene det. De resterende kvinder ser englene i graven og tager 

forskrækkede hjem, men møder undervejs Kristus. Peter og Johannes ankommer, 

ser den tomme grav, men ingen engle, og tager hjem. MM ankommer igen, ser 

englene og møder Kristus. Efter disciplene vendte hjem fra graven fortalte grup-

pen af kvinder om deres oplevelser. MM kommer et stykke tid senere og gør det 

samme (Ladd 1975, 91-92).  

 

Er den forslåede harmonisering mulig? Mere eller mindre (Luk 24,9-10 forhindrer 

en perfekt harmonisering), men fire historier, der handler om samme begivenhed 

og som ikke modsiger hinanden, vil med stor sandsynlighed altid kunne flettes 

sammen. Det fortæller intet om, at det faktisk foregik som en harmonisering fore-

slår. Her vurderes, at harmoniseringen er alt for spekulativt, da det ikke er den 

naturlige læsning af nogen af evangelierne. 

 

4. Delkonklusion 

Der er set på de enkelte evangeliers opstandelsesberetninger og fundet uoverens-

stemmelser, der ikke umiddelbart kan forenes: Englenes tale, angelofaniens kon-

tekst, antallet af engle samt synopsen og Johannesevangeliets handlingsforløb. 

Derudover udelader og sammenklipper de fire beretninger i en grad, der måske 

ikke gør dem uoverensstemmende, men som er klart uforeneligt med moderne 

idealer for historieskrivning, i forskning såvel som blandt menigmand.  

Trods opstandelsesberetningernes uoverensstemmelser og åbenlyse forskellige 

fortællinger er de ikke blevet redigeret ned til fire harmonerende evangelier. Op-

gaven vender sig nu mod nu evangeliernes genre, da det muligvis kan give forkla-

ringen på deres uoverensstemmelser, og hvorfor man i antikken ikke anså deres 

forskellighed for et problem. 

 

                                                
10 Andre harmoniseringsforsøg: Archer 1992, 347-351; Osborne 1984, 195-219. 
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5. Evangeliets genre 

Udgangspunktet for opgaven var, at bibelens skabere var klar over f.eks. evange-

liernes uoverensstemmelser. Derfor vil opgaven søge at forstå, hvorfor de ikke 

anså det for et problem, der krævede en redigering af evangelierne. En genre for-

stås som de præmisser, viden bliver formidlet på baggrund af (Burridge 2004, 36), 

hvorfor det synes at være den oplagte vej at gå. Der vil derfor indledende blive 

bestemt en genre for evangeliet, og derefter karakteriseres denne.  

En uoverensstemmelse optræder kun såfremt to forskellige, sandhedshævdende 

kilder siger noget modstridende om én og samme begivenhed. Hvis dem, der for-

mede bibelen, ikke har anset genren, og dermed evangelierne, for andet end fikti-

onsformidlere, er der således ikke uoverensstemmelser. Der vil derfor også blive 

fokuseret på genrens narrative friheder og begrænsninger i genrekarakteristikken. 

5.1. Hvilken genre er evangelierne? 

Overordnet set går forskningen i dette spørgsmål to forskellige veje. Enten er 

evangelierne analoge med andre samtidige genrer, eller også er evangelierne en 

genre sui generis. Sidstnævnte afvises her (Burridge 2004, 51). 

Den analoge vej deler sig i tre: Enten står evangelierne i en semitisk historieskriv-

nings- og litteraturtradition, i en hellenistisk historieskrivnings- og litteraturtradi-

tion, eller også er det en blanding (Diehl 2011, 176). 

Der vil ikke her, blive anskueliggjort, hvilken af de tre veje, der er mest sandsyn-

lig, da det ligger uden for opgavens mulige rammer, men sandsynligvis er de på-

virket af både hellenistiske og semitiske træk (Aune 1981, 10; Contra France 

1983, 120). Herfra forfølges kun det hellenistiske spor. 

Når man sammenligner evangelierne med hellenistisk litteratur, ses i to retninger: 

βιος og aretalogi. Da der er tvivl om, hvorvidt aretalogien er en selvstændig genre 

eller blot en undergenre under βιος (Burridge 2004, 18), vil evangelierne blive 

betragtet som tilhørende genren βιος (Burridge 2004, 212, 231).  
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5.2. Karakteristik af ”

Forskellige skrifters uoverensstemmelser er først et problem, såfremt skrifterne 

hævder at tale sandt. Der er ingen tvivl om, at de kristne i d. 1. og 2. årh. troede på 

flere evangeliers forskelligartede beretninger. Derfor er fokus i karakteristikken af 

βιος-genren på dens narrative friheder og begrænsninger, da det kan indeholde 

nøglen til at forstå, hvorfor de læsere ikke opfattede, f.eks. de enkelte opstandel-

sesberetninger som modstridende. Til at anskueliggøre tages udgangspunkt i et 

uddrag af indledningen til Plutarchs βιος om Alexander den Store. 

5.2.1. Plutarch 

 ”It is the life of Alexander the king… that I am writing in this book, and the mul-

titude of the deeds to be treated is so great that I shall make no other preface than 

to entreat my readers, in case I do not tell of all the famous actions of these men, 

nor even speak exhaustively at all in each particular case, but in epitome for the 

most part, not to complain. For it is not Histories (҅ιστορίας҅) that I am writing, but 

Lives (βιους); and in the most illustrious deeds there is not always a manifestation 

of virtue or vice, nay, a slight thing like a phrase or a jest often makes a greater 

revelation of character than battles when thousands fall, or the greatest arma-

ments, or sieges of cities.” (Plutarch 1994, 225) 

 

Her ses flere interessante forhold, som kaster lys over genren βιος.  

For det første, handler en βιος om et menneskes liv. Det er rammen for genren, og 

er formentlig den eneste fællesnævner for alle βιοι (Bock 2012, 368). 

For det andet, er Plutarch klar over, at hans beskrivelse ikke er udtømmende for 

emnet, Alexander den Store. Det er imidlertid ikke på baggrund af mangel af kil-

dematerialer eller andet, men fordi han er genrebevidst. Plutarch skelner her mel-

lem ιστορία og βιος. Ιστορία var i udgangspunktet underlagt andre, strengere krav 

til fremstillingen af virkeligheden, hvilket der vendes tilbage til senere. 

For det tredje, forstås, at målet for denne βιος netop ikke var at give en historisk, 

fyldestgørende beskrivelse af Alexander den Stores liv, men at beskrive hans ka-

                                                
11 Βιος-genren udviklede sig over omtrent et årtusinde, men opgaven vil forholde sig til genren i 
evangeliernes samtid. 
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rakter og komme ind under huden på ham. Skulle alt medtages, ville det blive på 

bekostning af det mål. 

Det betyder også, at Plutarch tager sig visse friheder i løbet af sin βιος om Ale-

xander den Store. Flere steder indfører han replikker og opstiller tænkte scener, 

der formidler visse sandheder, han gerne vil trække frem. Det er åbenbart, at han 

selv vidste, at Alexander aldrig havde sagt de ord, der bliver lagt i munden på 

ham, men den sandhed om hans karakter, som ordene bærer, var, i Plutarchs øjne, 

reel nok. For moderne læsere er citatfusk en alvorlig sag, men øjensynligt har Plu-

tarch sidestillet det med at beskrive, f.eks. hvor mudret, mørk og blodig en slag-

mark var for at fremhæve krigens gru, noget en journalist uden problemer ville 

kunne gøre i dag, selvom han aldrig har været der. Vi accepterer det, fordi det 

ligeså godt kunne have været sådan, og fordi det fremhæver en sandhed, som fak-

tuelle oplysninger aldrig kunne gøre i sig selv. 

At beskrive en mands karakter kunne gøres ved replikker og deslige, men Plutarch 

kunne også anvende handlinger, store slag og krige. Det må man imidlertid heller 

ikke antage som værende uden en vis kreativ tilgang. Han kunne sagtens kronolo-

gisk omarrangere forskellige begivenheder, således at de fremhævede de karakter-

træk, han ønskede at trække frem (Hengel 1979, 16). 

 

Plutarch er altså ikke kun interesseret i den kronologiske sandhed. I sin βιος vil 

han fremhæve mandens karakter. Det betyder ikke, at Plutarch er indifferent over-

for, hvad sandhed er, men hans sandhedsbegreb strækker sig længere end til kro-

nologi. For Plutarch har en karakterbeskrivelse været en ligeså nødvendig sandhed 

som et kronologisk korrekt beskrevet forløb. Det gør sig også gældende for andre, 

samtidige historikere, hvilket ses tydeligst i Svetons βιος om Augustus: ”Having 

given as it were a summary of his life, I shall now take up its various phases one 

by one, not in chronological order, but by classes, to make the account clearer and 

more intelligible” (Sveton 1989, 133). Sveton er tydeligt bevidst om sin fremstil-

ling af Augustus’ liv og fremfører, at en tematisk tilgang kan bidrage med en 

klarhed og en forståelse, der ikke er mulig med en kronologisk tilgang. Såvel Plu-

tarch som Sveton er altså klar over, hvad de gør, og de gør det med fuldt overlæg 
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og med åbne kort netop for at beskrive sandheder, der ellers ville være utilgænge-

lige. 

Et udblik til andre dele af Plutarchs ”De parallelle liv” viser dog, at historiske 

”objektive” sandheder, men også moralske sandheder og sågar sandheder om reto-

rik har lagt ham på sinde (Burridge 2004, 152-153). Sandheden er vigtig for Plu-

tarch, men et snævert sandhedsideal havde han ikke, og en βιος om en specifik 

person kunne rumme ”større” sandheder end blot om det enkelte individ, og me-

toden til at finde dem frem kunne variere ganske meget. 

5.2.2. Βιος generelt 

Plutarchs βιος om Alexander den Store er anvendt som en case, der er repræsenta-

tiv for en stor del af genren, og viste, at en βιος var funderet i ønsket om at frem-

stille, hvad som er sandt. Desværre er det ikke helt så nemt, da ikke alle βιοι hav-

de sandhed som deres mål.  

Dertil kommer nemlig en mængde βιοι, der havde karakter af enkomion
12

, didak-

tik, retorisk opvisning, politisk fremstilling, o.a., men altid i en ”biografisk” ram-

me (Burridge 2004, 65).  

Forfatterens formål kunne være af en sådan karakter, at spørgsmål om sandheder 

var irrelevant, og man kunne derfor uden problemer skrive en βιος om f.eks. le-

gendariske figurer. Dette var ikke for at forlede publikum, det var ganske enkelt 

en del af genren. Således skriver f.eks. Plutarch også en βιος om Roms mytiske 

grundlægger, Romulus, og mange andre forfattere skriver lignende (Burridge 

2004, 131). 

Det behøvedes imidlertid ikke at være mytiske figurer, men f.eks. nyligt afdøde 

konger kunne i deres eulogi, i form af en βιος, blive beskrevet i et umanerligt flot 

og usandt sprog (Burridge 2004, 125-128). Her kunne formålet f.eks. være at be-

skrive den netop afdøde konge som en idealkonge, så at hans søn jo måtte være 

den oplagte arvtager til tronen, for at styrke det nationale sammenhold omkring 

tronen, eller noget helt tredje. 

Burridge illustrerer genren således: 

 

                                                
12 Lovtale 
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Frit efter Burridge 2004, 64 

 

Det ses, hvordan βιος-genren kan række ind over mange forskellige genrer alt 

efter forfatterens ønsker. I én βιος vil nogle vinkler blive vægtlagt, i en anden nog-

le andre. Enkelte forfattere har visse, typiske vægtlægninger, men selv inden for ét 

forfatterskab, kan det variere meget, som f.eks. Plutarch. 

 

Formålet med dette afsnit var at karakterisere βιος-genren, særligt med henblik på 

dets forhold til sandhed i relation til de narrative friheder. Som man kan se, er der 

store frihedsgrader inden for genren, så spørgsmålet, der står tilbage, er, hvordan 

vidste man, hvornår man kunne stole på en βιος? 

5.2.3. Den troværdige βιος 

I antikken skelnedes mellem genrerne ιστορία og βιος, som det sås det hos Plu-

tarch, men denne skelnen er ikke mellem fakta og fiktion. Det er snarere et 

spørgsmål om form end om indhold, idet en βιος brugte individet som ramme for 

sin fortælling (Burridge 2004, 184). Det betyder, at man ikke per automatik havde 

mistillid til en βιος, da den kunne formidle historisk viden, på linje med genren 

ιστορία, men som vist, var en βιος også i stand til at formidle legender, moral og 

meget andet. Så hvordan skelnede man? 



 27 

Det væsentligste at holde sig for øje i det spørgsmål er, at antikkens tilhørere var, 

ligesom i dag, i stand til at skelne mellem gode historier og røverhistorier. Ligele-

des havde antikke forfattere af βιοι ikke i sinde at narre deres tilhørere. Som ud-

gangspunkt spillede de ikke et fordækt spil, men med åbne kort. De klargjorde 

nemlig ofte i deres indledning, hvorfor de havde skrevet værket. Det ses både i 

genrens tidlige fase
13

 (Burridge 2004, 145), men også i den senere. Tacitus skriver 

f.eks. i sin βιος om sin svigerfar, Agricola, at han har skrevet den for at give ham 

ære (Tacitus 1970, 31). Tacitus skriver altså åbenlyst en enkomion. Plutarch skri-

ver i slutningen af sin βιος om Cato den Yngre, hvorfor dennes ædelmodige ka-

rakter er et eksempel til efterfølgelse, og er således åben omkring, at han har skre-

vet en moralsk belærende βιος (Plutarch 1989, 345). 

 

Her er det naturligvis vigtigt ikke at blive blåøjet. En βιος-enkomion har desto 

mere slagkraft, hvis det, der bliver prist, også er sandt, men få forfattere kunne 

nok sige sig fri fra at have pyntet på noget, de fremlagde som den skinbarlige 

sandhed. Især i et samfund med et udviklet patron-klient-forhold er det vanskeligt 

at forestille sig, at en del fremstillinger ikke skulle være vægtet til den ene eller 

anden side. Når Tacitus skriver en βιος om sin svigerfar, mens denne stadigvæk 

levede, er man naiv, hvis ikke man holder et vågent øje med, hvad der bliver skre-

vet. 

 

Når det er sagt, så må man ikke falde helt i den fremskridtsteoretiske grøft og an-

tage, at man i antikken ikke var i stand til at bedømme hinandens værker, ud fra 

objektive kriterier, ”som vi er blevet det i dag”.  

I ιστορία-genren beskæftigede historikere sig helt fra antikkens tidligste tid med at 

opstille kriterier for sandhed, og der er således udtalelser fra Hekataios
14

 over 

Thukydid
15

, Xenofon
16

 og Polybius
17

 til Seneca
18

, Josefus
19

 og Lucian
20

, og man-

                                                
13 Den tidlige fase: til og med Filon. Den sene fase: fra og med Tacitus (Burridge 2004, 124-128, 
150-156) 
14 Ca. 550-476 f.kr. 
15 Ca. 460-395 f.kr. 
16 Ca. 430-354 f.kr. 
17 Ca. 200-118 f.kr. 
18 Ca. 4 f.kr.-65 e.kr. 
19 Ca. 37-100 e.kr 
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ge andre om alt fra historikeren som interviewer, værdien af skriftlige kilder mod-

sat førstehåndberetninger, førstehåndsberetninger modsat egen tilstedeværelse, 

forholdet mellem sandhed og fortolket sandhed, osv. (Byrskog 2002, 179-182, 

201). Bemærkelsesværdigt er, at man også diskuterede og kommenterede hinan-

dens værker, særligt når en historiker overtrådte sine egne opstillede kriterier og 

blev tendentiøs. Man skal naturligvis ikke forestille sig en form for peer-review 

proces, men der var i høj grad en justits historikerne imellem. Kritikken var dog 

ikke kun kollegial, men kunne også udtrykkes af historikerne selv. Seneca skriver 

således, at det er umuligt for ham at være objektiv, og at han altid blot vil være en 

historiefortæller, der opstiller og arrangerer en fortælling, så den præsenterer sig 

bedst muligt. Selverkendelse og ydmyghed overfor egne begrænsninger var altså 

ikke nødvendigvis fjerne begreber (Byrskog 2002, 202).
21

 

Dette gjaldt først og fremmest for ιστορία-genren, men som vist, kunne βιος-

genren være vinklet i retning af ιστορία. Her ville man kunne anføre med moderne 

udtryk, at formen var en βιος, men metoderne ιστορία. Dette overlap mellem 

ιστορία og βιος, understøttes ligeledes af, at forfatterne ofte var de samme (Bur-

ridge 2004, 152). At den samme forfatter i én genre foregiver at skrive sandt, og 

gør det, men i en anden genre foregiver at skrive sandt, men lyver omkring det, 

virker usandsynligt. 

Konkluderende kan siges, at når en βιος postulerer at berette, hvad der er sandt, 

ville den generelt også søge at leve op til de krav, som postulatet fordrer, og blive 

bedømt efter dem.  

5.3. Delkonklusion 

Genrespørgsmålet blev ikke uddybende behandlet, men evangelierne kan være en 

del af den antikke βιος-genre. 

Herefter konkluderedes, at en βιος var bygget op omkring fortællingen om én per-

sons liv og levned, uden at være historieskrivning per definiton, men en genre, der 

samlede metoder og fremstillingsformer fra andre genrer som ιστορία, eukomion, 

klassisk retorik, o.a..  

                                                                                                                                 
20 Ca. 125-180 e.kr. 
21 Ikke alle har et så positivt syn på antikkens forfattere, f.eks. Byrskog 2002, 207-220. 
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En βιος-forfatter var ikke kun optaget af én slags sandhed, men kunne fremføre 

sandheder om historie, biografi, retorikkens væsen, morallære, politik, osv.. 

Ydermere kunne en βιος også anvendes som virkemiddel, hvor fokus snarere var 

på virkning end indhold. Begge dele betød at f.eks. kronologi og citater kunne 

redigeres så de passede med forfatterens formål. 

Måden man skelnede imellem de βιοι, der fremstillede sandhed, og dem, der ikke 

gjorde, var i høj grad et spørgsmål om læsernes fornuft, forfatterens ærlighed og 

skriftets formål. Dernæst skelnedes mellem de anvendte metoder og typer af 

sandheder, det enkelte skrift ønskede at formidle, ved først og fremmest at læse, 

hvad forfatteren selv skrev intentionen var.  

Der blev afsluttet med en kort redegørelse for, antikkens forhold til historisk viden 

og underbyggede således, at det er muligt, at en βιος kunne fremføre historiske 

påstande. At evangeliernes uoverensstemmelser skyldes deres fiktive natur er, på 

baggrund af genrens væsen, en mulig konklusion, men ikke en nødvendig konklu-

sion. 

 

6. Applikation 

6.1. Applikation på opstandelsesberetningerne 

Spørgsmålet er nu, hvilke muligheder βιος-genrens karakteristika giver i forhold 

til uoverensstemmelserne i evangelierne? 

De konkrete uoverensstemmelser var: Englenes tale, angelofaniens kontekst, an-

tallet af engle samt synopsens handlingsforløb sammenlignet med Johannesevan-

geliets. Derudover ønskede opgaven også at forholde sig til de meget divergeren-

de beretninger, der ikke nødvendigvis er uoverensstemmende, men som alligevel 

har forskellige præsentationer af den samme historie. 

Det er overbevisningen her, at uoverensstemmelserne kan forklares som et genre-

spørgsmål.  

Englenes tale er blevet bevaret i sit indhold, men ikke sin form, hvilket ikke har 

været nødvendigt, fordi de ikke er beretningens højdepunkt. 

Matthæus har flyttet sin engel ud af graven, nok ikke fordi han mente, at det var 

sådan det skete, men fordi det passede bedre med hans overordnede fokus. Måske 
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har Matthæus tænkt, at en grav ikke var et sted at være, når nu Jesus var stået op. 

Derudover så har både Matthæus og Markus har meget komprimerede opstandel-

sesberetninger, og den manglende engel er ikke så mærkværdig. Her er englens 

himmelske ophav og budskab vigtigt, ikke antallet. 

At se en uoverensstemmelse her, vil derfor være at kræve for meget af teksten. 

At synopsen og Johannesevangeliet har så forskellig et handlingsforløb, skyldes 

muligvis at Johannesevangeliets forfatter har sat forskellige begivenheder ind i én 

ramme for overskuelighedens skyld, eller også er Johannesevangeliets kronologi 

den oprindelige, og synopsen har komprimeret de traditioner, da de ikke var be-

kymret om kronologi (Blomberg 1987, 127). 

 

Disse bud er forsigtige bud på en årsag til opstandelsesberetningers forskellighed. 

Solidt funderede bud ville kræve en ny eksegese af beretningerne med βιος-

genren som udgangspunkt, noget der ikke er plads til her, men budene viser, at det 

er muligt at rumme opstandelsesberetningernes uoverensstemmelser og forskelli-

ge fremstillingsfomer indenfor genrens natur uden at skulle konkludere, at mindst 

én af dem taler usandt. At skrive en βιος gav forfatteren en mængde narrative fri-

heder, men hvor store friheder er et spørgsmål, som må efterlades til en nøje gen-

nemgang af hvert enkelt evangelium. 

 

6.2. Applikation på eksegesen 

I litteraturvidenskaben er der mange bud på, hvordan begrebet ”genre” skal defi-

neres, men et af de mest gængse er at forstå det som en kontrakt mellem forfatter 

og læser (Burridge 2004, 51). Det er en pointe, der ikke må underkendes, idet der 

altså er grænser for, hvad man kan spørge en tekst om. Når man i moderne ekse-

gese sætter ”kronologiske spørgsmålstegn” ved opstandelsesberetningerne, er det i 

virkeligheden anakronistiske spørgsmål, da en βιος fra antikken og en moderne 

biografi er to vidt forskellige størrelser. Hvis evangelierne havde været en 

ιστορία, kunne man i højere grad have forventet f.eks. kronologiske spørgsmål 

besvaret, men det er ikke tilfældet. Evangelierne er beretninger om Jesu liv, som 

det blev set i et retrospekt lys af opstandelsen (Watson 1997, 53), udformet som 

en βιος. En mere frugtbar tilgang til evangelierne, ville derfor være at undersøge, 
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hvilke spørgsmål man reelt kan forvente at få svar på, frem for at dissekere dem i 

overensstemmelse med moderne litterære og historievidenskabelige metoder. 

Afsluttende står to spørgsmål tilbage: Bliver βιος-genren ikke en form for gum-

miparagraf, hvor ingen uoverensstemmelser er et problem? Hvordan anvendes 

denne indsigt fremover? 

6.2.1. Gummiparagraf 

Man kan indvende, at βιος-genren bliver en gummiparagraf, hvor mennesker med 

et konservativt eller ortodokst bibelsyn har helgarderet sig imod indvendinger 

imod bibelen. Det er korrekt, at ud fra en βιος-forståelse af evangelierne kan man-

ge uoverensstemmelser løses, men der er også grænser. Som vist, skal en βιος 

stadigvæk bedømmes på baggrund af dens selvpostulerede formål. Det er et 

spørgsmål, der ligeledes kræver sin egen undersøgelse, men et godt eksempel er 

Luk 1,3-4. Her anfører Lukasevangeliets forfatter både formål og fremgangsmåde 

for sin beretning, og lægger sig fast på, kun at beskrive, hvad der skete, som det 

skete. Hvad han præcist mener med det, kan udfoldes yderligere, men det er til-

strækkeligt her at konkludere, at forfatteren begrænser sig selv og trækker sin βιος 

mere i retning af ιστορία end f.eks. enkomion, og dermed underlægger sig krave-

ne til den genre. 

6.2.2. Fremtidige perspektiver 

Indsigten i βιος-genren viser, at i hvert fald nogle af uoverensstemmelserne i bibe-

len kan overkommes. Opgavens struktur har også afspejlet, hvordan denne indsigt 

skal bruges. Der er blevet lagt meget vægt på detaileksegesen, da en detaileksege-

se og et genrestudie ikke skal spilles ud mod hinanden. Som vist, kan detailekse-

gesen, komme et langt stykke af vejen, men en implementering af genrestudiers 

konklusioner kunne give mulighed, for at komme endnu længere. Det ville være 

fristende for enhver ekseget at tilskrive harmoniseringsgenvordigheder genrens 

fleksible rammer, og selv nogle af de harmoniseringer, der er blevet foreslået i 

opgavens komparative del, kunne meget vel være forkerte, og skulle i stedet ses i 

lyset af genrens natur. Forholdet mellem de to skal derfor i enhver eksegese af 

evangelierne grundigt analyseres før anvendt.  
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7. Samlet konklusion 

Opgavens problemformulering lød: ”Stemmer evangeliernes opstandelsesberet-

ninger overens, og hvis ikke, hvilke årsager kan der da være til uoverensstemmel-

serne?” 

Gennem detaileksegese og komparativ analyse blev konklusionen, at evangelierne 

ikke stemmer overens på grund af forskellene i englenes tale, angelofaniens kon-

tekst, antallet af engle samt synopsen og Johannesevangeliets handlingsforløb. 

Opgaven vendte sig derefter mod evangeliets genre, da genren er nøglen til at åb-

ne en tekst. Der konkluderes, at den antikke genre βιος er et bud på en mulig 

evangeliegenre. Den efterfølgende karakteristik af denne viser, at genren lapper 

ind over flere andre genrer, og derfor kan tage store narrative friheder i forhold til 

faktuelle forhold, men altid tager udgangspunkt i skildringen af én person. Genren 

er ikke historieskrivning, og kan have fokus på et væld af forskellige typer af 

sandheder, biografiske, moralske, retoriske, o.a., men også historiske. Det betyder, 

at det er muligt at behandle en βιος som en historisk kilde, idet den enkelte βιος er 

begrænset af sin egen formålsbeskrivelse, som ofte er eksplicit. Således er også 

slået fast, at bibelens ”bagmænd” ikke nødvendigvis har opfattet evangelierne 

som fiktion på baggrund af genren, og derfor har haft andre grunde til ikke at re-

digere dem. 

På denne baggrund konkluderedes, at de tilbagestående uoverensstemmelser ikke 

blev bortredigeret, fordi βιος-genren tillod en mængde narrative friheder. Det be-

tyder at flere forskellige βιοι om den samme person, uvægerligt vil blive forskelli-

ge. 

Afsluttende anbefales en opdatering af de eksegetiske fremgangsmåder i form af 

en større grad af implementering af genreforståelse.  

 

8. Abstract 

This paper examines whether there are any discrepancies in the resurrection narra-

tives of the gospels, and if so, what have caused these discrepancies. 

The paper is divided in two main parts, an exegetical and a genre analysis. 
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In the first part, the gospels’ resurrection narratives are being individually exe-

getically analysed, and afterwards compared to each other, in order to learn what 

discrepancies there actually exist. The conclusion of the analysis is that the speech 

of the angels, the context of the angelophany, the number of angels and the story-

line of the synoptic gospels and John are incompatible, and that a harmonization 

of the gospels is thus not possible.  

The second part consists of a definition of a possible gospel genre and a charac-

terisation of it. 

A possible gospel genre is the antique βιος-genre, a genre that was used in a wide 

range of contexts, spanning from enkomion to moral teachings and historiogra-

phy, but always in a biographical setting, describing one mans life, fully or par-

tially. The βιος could be used to display truths about moral, rhetoric, politics, his-

tory, biography and so on, and because of that the relation to historical truths in a 

βιος could be very biased. That being said, a βιος was capable of corresponding 

with historical facts if that was what the author intended, an intention that was 

often explicitly described. 

Furthermore, in the antiquity the historians were not blind to historiographical 

methods and widely discussed their use of sources, the interpretation of history 

versus the actual events, and so on. Thus making it possible for us to rely on them 

as sources and on the methods of antique historiography. 

The paper concludes that the discrepancies could possibly be explained by the 

nature of the βιος but at the same time acknowledged that a new exegesis of the 

resurrection narratives should be done in the light of the genre in order to describe 

the exact implications.  

Lastly, we propose that a genre analysis of the individual gospel ought to be a 

fundamental part of future exegesis in support of traditional exegesis, but not in-

stead of it.  
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