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En lille forhistorie

Af Søren Holst

Man skal vogte sig for at blive alt for direkte eskatologisk i mælet, når man omgås
teologer. Lidt ligesom degnen hos Gustav Wied, “der jo havde været Dus med
Vorherre i femogtyve Aar, baade hellig og Søgn, og derfor tog ham med forholds-
vis Ro”, har vi lært os en vis kølig distance til de store begreber. Særligt da, når
man omgås en kender af den apokalyptiske genre som Geert Hallbäck, skal man
ikke tage genrens begreber forfængeligt. Og det er da heller ikke, fordi vi i bogsta-
velig forstand mener, at jorden går under, når Geert i sommeren 2012 forlader sin
stilling som lektor i Det Nye Testamente på Københavns Universitets Afdeling
for Bibelsk Eksegese (og slet ikke fordi vi vil knytte dén sag sammen med angive-
lige særheder i mayakulturens kalender for netop dette år). Men det er svært at
lade være med for sit indre øre at høre R.E.M.-klassikeren “It’s the End of the
World as We Know It”, når man forestiller sig disciplinen bibelsk eksegese på Kø-
benhavns Universitet uden Geerts daglige tilstedeværelse. Og mens Michael Stipe
og co. afrunder omkvædet om den kendte verdens forsvinden med et trodsigt
“and I feel fine”, så er vi mere tilbøjelige til at låne en replik fra en anden af Geerts
mange jagtmarker, filmmediet, og sige med en af figurerne i Tarantinos genreeks-
perimenterende Pulp Fiction: “I’m pretty fucking far from OK”. For at sige det
lige ud, så er “Den store fortælling” et direkte ufestligt skrift: Det er en hilsen til
en af vores væsentligste lærere og kolleger i anledning af, at han desværre holder
op med at være kollega, i hvert fald i det daglige, og det bliver – undskyld os de
store armbevægelser – et smerteligt tab.

Titlen “Den store fortælling” er – blandt andet – et gemytligt drilleri: Da den
lidt uklart definerede størrelse, som man kaldte “det postmoderne” rullede over
verden i 1980’erne, blev det sat på formel med slagordet, at “der er ikke flere store
fortællinger”. Geert var blandt dem, der tog helhjertet del i afsøgningen af, hvad
den postmoderne tilstand var for noget, og hvad den måtte betyde for vores for-
ståelse af både verden og tænkning i almindelighed, og for den omgang med tek-
ster, som er en professionel bibellæsers (og mange andre tekstmenneskers) daglige
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brød. Og de, der har hørt Geerts foredrag, “Det postmoderne – en diagnose”, vil
her have oplevet at få fænomenet præsenteret med en klarhed i mælet, som ellers
ikke var specielt karakteristisk for dem, der brugte glosen ivrigst. Men skønt de
store fortællinger, der kunne omslutte alt og få det hele til at give sammenhæn-
gende mening – det være den bibelske, den marxistiske eller den darwinistiske for-
tælling – for en postmoderne betragtning var fortid, så blev det hurtigt klart, at
“fortællingen”, generisk forstået, var alt andet end død. Tværtimod var alting for-
tællinger – en indsigt der så siden har fået sin vulgærversion i spindoktorers og re-
klameproducenters begejstring for at karakterisere deres iscenesættelse af verden
som “storytelling” – og skønt nogle kolleger inden for bibelforskningen fandt det
rigeligt eksotisk, når de franske gloser og firkantede diagrammer føg gennem luf-
ten, så havde blikket for fortællingens rolle to konsekvenser, som var alt andet end
perifere: For det første betød det, at bibeleksegesen gennem Geert og enkelte in-
teressefæller kobledes direkte på en rivende mainstream inden for de humanisti-
ske fags beskæftigelse med, hvad en tekst overhovedet er for noget. Og for det an-
det betød det for de sidste par generationer af teologistuderende, at bibelsk ekse-
gese ikke længere blot handlede om at forstå nogle mærkelige fænomener i Mel-
lemøsten for tusinder af år siden – det handlede om at forstå noget, der foreligger
konkret og håndgribeligt og med aktuelle konsekvenser i nutiden: Teksten. For-
tællingen er stor, viste det sig. Og Geert har da også i en artikel fra 1993 argumen-
teret for, at det egentlig er et alvorligt problem, hvis stadige strømme af teologisk
faglitteratur forhindrer én i at få den vigtige øvelse i at forstå fortællinger, som
kommer af at læse en god skønlitterær bog. Og ironien bliver jo ikke ringere af,
at Geert hele sit arbejdsliv har undervist i dén fortælling, som engang i amerikansk
sammenhæng blev kaldt “The Greatest Story Ever Told”.

Blandt mange andre mindeværdige formuleringer og – som oftest uhyggeligt
velunderbyggede – flabetheder har Geert også præsteret den for det patologisk
selvoptagede forskermiljø usædvanlige påstand, “jeg er aldrig blevet nogen betyd-
ningsfuld forsker”. Det er naturligvis noget krukkeri, som det københavnske teo-
logifags daværende studieleder heller ikke undlod at påpege i en anmeldelse af den
bog, som udtalelsen faldt i. Målt på den indflydelse, hans arbejde har haft i alle
ender og kanter af de teologiske, humanistiske, kirkelige og kunstneriske miljøer
i Danmark i de sidste 30 år, er han nok landets mest betydningsfulde bibelforsker
i sin generation. Andre har skrevet tykkere bøger eller været til flere udenlandske
konferencer og provokeret et større antal oversøiske kolleger og i det hele taget
gjort større ståhej inden for det lukkede akademiske kredsløb, men ingen andre
har betydet så meget for den måde, Biblen bliver læst på i Danmark.

Nu går Geert så af helbredsgrunde på pension, og vi kan få lejlighed til at teste
en anden af hans teser: At man som forsker forsvinder ud af den fælles bevidsthed
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få øjeblikke efter, at man er ophørt med at være aktiv underviser, fordi det kun er
den daglige brug af ens idéer, der gør, at man har nogen som helst betydning. Vi
tillader os at mene, at Geerts indflydelse tydeligt vil kunne spores, i hvert fald ind
til vi, der har stået i lære hos ham, også takker af.

FS Geert H.book  Page 9  Wednesday, May 9, 2012  12:00 PM




