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Forord

Geert Hallbäck har beskæftiget sig med Markusevangeliet i et langt 
professionelt liv som underviser i Det Nye Testamente ved Køben-
havns Universitet. I sin første bog (Strukturalisme og eksegese. Model-
analyser af Mark 5,21-43, G.E.C. Gad, København 1983) brugte han 
en bestemt passage fra Markus til at eksemplifi cere forskellige udgaver 
af strukturalistisk metode. Og senere har han løbende skrevet artikler 
om enkeltpassager hos Markus, som i 2002 blev samlet i en bog, der 
simpelthen hedder Om Markus. Men Hallbäck har også undervist i 
Markusevangeliet igen og igen gennem alle årene på det, som er et af 
adelsmærkerne ved den teologiske uddannelse på Københavns Uni-
versitet: at alle studerende i det første, fulde semester ud af tre på den 
nytestamentlige del af bachelor-uddannelsen læser og får gennemgået 
hele Markusevangeliet på originalsproget, græsk.

I efteråret 2011 blev det klart, at Hallbäck af helbredsmæssige grun-
de måtte gå af i sommeren 2012. Omkring 1. februar 2012 fi k Troels 
Engberg-Pedersen derfor den tanke, at det ville være bittert, hvis den 
kolossale indsigt i Markusevangeliet, som GH havde erhvervet gennem 
årene og ofte delt ud af til sine kollegers glæde, skulle gå tabt for kom-
mende studerende og andre, der kunne have gavn af den. Kunne man 
så forestille sig, at GH kunne formås til at skrive den ned engang i sit 
forhåbentlig lange otium? Det var nok for risikabelt. TE-P forhørte sig 
derfor hos GH, om han ville være med til så at sige at lade sig inter-
viewe om Markusevangeliet hele teksten igennem, hvorefter TE-P ville 
tage sig af den videre skriftlige forarbejdning. Det ville GH heldigvis, 
og det er så det, vi har gjort.

Cirka én gang om ugen i forårssemesteret og ind i efterårssemesteret 
2012 har GH ‘gennemgået’ et kapitel af evangeliet til glæde for lyd-
optageren i TE-Ps computer, mens TE-P selv løbende har nedgrifl et, 
hvad der blev sagt. Og mellem seancerne har TE-P renskrevet det talte 
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til en brugbar skriftlig form. I tidens løb skiftede møderne imidlertid 
lidt karakter. Fra begyndelsen var det TE-Ps tanke, at hovedformålet 
alene skulle være, at GHs forståelse af Markusevangeliet skulle fremstå 
så uforstyrret, klart og prægnant som muligt til gavn for den poten-
tielle læser. Efterhånden udviklede møderne sig dog til i lidt højere 
grad at få karakter af en fælles samtale om teksten snarere end det 
oprindeligt tænkte monologiske interview. GH selv var helt indforstået 
hermed, ikke mindst da det fortsat var (og bestemt også er endt med 
at være) GHs forståelse af Markusevangeliet, der stod i centrum. Men 
GH foreslog også, at man kunne forstå resultatet af hele øvelsen som 
det, det nu er blevet til: en samtale om Markusevangeliet mellem to 
personer, som hver på deres måde har grundig erfaring med denne 
tekst fra en undervisningssammenhæng.

Hvad læseren har i hånden, er derfor noget af et eksperiment i en delvis 
ny genre til supplering af den hæderkronede genre, bibelkommentaren. 
Indholdet fordeler sig i hovedsagen på følgende måde. (1) I centrum står 
GHs udlægning af hvert enkelt kapitel i Markusevangeliet (og tillige den 
samlede fortolkning i det afsluttende kapitel). Hvad læseren her gradvis 
vil opleve, er en uhyre karakteristisk fokusering på det konkrete, nar-
rative forløb, som afspejler GHs omfattende refl eksion over narrativitet 
gennem alle årene. Hele denne tilgang er forsøgt fastholdt i GHs eget, 
præcise og levende sprog. Det er den ene udgivers (TE-Ps) opfattelse, at 
denne særlige tilgang igen og igen giver markante resultater, så den om-
hyggelige læser virkelig får en ny mulighed for at opleve både det præcise 
og levende indhold af den konkrete passage, GH udtaler sig om, og også 
passagens større betydning i skriftet som helhed. Ved at læse, hvad GH 
siger, kommer man virkelig dybt ned i denne prægtige tekst.

(2) Hvor GHs analyse optager sådan noget som 80-85% af bogen, 
kommer TE-P ind i den resterende del på en række måder, der grund-
læggende alle er underordnet hovedformålet: at få GHs analyse til at 
fremstå så klart som muligt. Der kan være tale om rene præciseringer af 
hensyn til læseren. Der kan også være tale om præciseringer, der tager 
form af mere eller mindre forsigtige modspørgsmål. Og endelig kan 
der være tale om en forsigtig markering af en anderledes opfattelse. Ved 
siden af at lade GHs analyse fremstå helt klart er formålet også at vise, at 
den type arbejde med en bibeltekst, der fremlægges her, dvs. en egentlig 
læsning af teksten, altid rummer tentative elementer og derfor egentlig 
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egner sig bedst netop til en samtale. På den måde bliver også læseren 
af denne bog inviteret ind i dialogen. Han eller hun bliver opfordret 
til selv at tænke over, hvad der siges, og beslutte sig for, hvad man skal 
mene. Derimod har det på ingen måde været formålet at fremlægge en 
samlet tolkning fra TE-Ps side. Det var GHs Markusforståelse, det dre-
jede sig om. (Set i retrospekt bliver det også klart, at TE-P ofte henleder 
opmærksomheden på betydningslag i selve den græske originaltekst, 
som hele vejen igennem ligger til grund for GHs læsning, betydnings-
lag, der meget ofte netop understøtter GHs analyse.)

Da bogen er blevet til på den ovenfor angivne måde, kan det være 
på sin plads at fastslå, hvem der har ansvar for hvad. Grundlæggende 
har GH ansvaret for alt det, der fremstår i hans navn. GH har derfor 
læst dette særlig omhyggeligt igennem og indført ændringer, hvor det 
forekom ham nødvendigt. På samme måde har TE-P ansvaret for det, 
der fremstår i hans navn. TE-P har dog også et særligt ansvar for selve 
den sproglige fremtrædelsesform og for at have forsøgt at bevare både 
den mundrette tone fra selve samtalen og også at have inkluderet en 
række små, mere eller mindre rappe bemærkninger, der ofte indfandt 
sig under samtalen i form af perspektiverende kommentarer til indhol-
det af Markus-teksten. For hvorfor skal en bibelkommentar altid være 
kedelig at læse? Ikke desto mindre har vi selvfølgelig sammen ansvaret 
for det samlede resultat.

Vi har bestræbt os på ved selve den typografi ske tilrettelæggelse at 
gøre bogen til et velegnet studiemiddel for den læser, der virkelig øn-
sker at komme ind i Markusevangeliet. De enkelte sammenhængende 
tekststykker er markeret med fede typer inde i selve teksten og er iden-
tifi ceret i sidernes løbende overskrifter. Bogen er tillige forsynet med et 
navne- og sagregister samt et stedregister, så man hurtigt kan fi nde frem 
til, hvad man søger. Litteraturlisten bagest i bogen henviser dels til den 
sekundærlitteratur, der eksplicit er nævnt i vores tekst, dels til nogle an-
dre  centrale værker. Det græske tekstgrundlag har været både 27. og 28. 
udgave af Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece (1993 og 2012).

Forlagsredaktør Henrik Brandt-Pedersen fortjener en stor tak for sin 
beredvillighed til at offentliggøre denne bog. Vi håber, den vil blive til 
gavn og glæde for mange.

Geert Hallbäck og Troels Engberg-Pedersen, december 2013
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