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Forord

Hvis 1800-tallet var frihedens århundrede og 1900-tallet lighedens århundrede, så er det 
oplagt at gøre det 21. århundrede til broderskabets århundrede. Og på den måde afslører 
allerede sproget, hvad der er på spil ikke blot politisk, men også i en dybere forstand 
samfundsmæssigt, idet den patriarkalske epoke er ved at rinde ud, og broderskabet derfor 
sprænges som metafor, og et nyt sprog må skabes.

Maria Magdalene fra apostel til prostitueret graver derfor et spadestik dybere og følger 
og forfølger de rødder, der fører til, at Maria Magdalene som Kristus-medie omdannes fra 
at være apostel til at blive prostitueret. Synden knyttes til hendes krop, og asymmetrien 
mellem kønnene fastholdes således i kristendommen til trods for, at Jesus har sonet al 
synd – også Evas.

Bogen er bygget kronologisk op og følger Maria Magdalene-receptionen gennem år-
hundrederne og viser på den måde, hvordan myten om Maria Magdalene som synderinde 
bliver til. Hun er en plastisk figur, som enhver tid har kunnet forme i sit eget billede. Ma-
ria Magdalene meddeler ikke noget om sig selv, men om dem, der fortæller hende, maler 
hende, gør hende til symbol. Oprindelig var hun et symbol på tro, håb og kærlighed, som 
tilhørerne/de troende kunne identificere sig med. Hun var bruden, der venter på sin brud-
gom, Kristus. Tilhørerne er til stede i verden som levende kroppe, det var den opstandne 
Jesus ikke længere, han var på vej op til sin Far.  
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Bogen er blevet til over en periode på syv år fra 2002 til 2009. Der er således tale 
om en lang proces. Det skyldes dels, at jeg også har skullet passe mit arbejde som præst i 
Lindevang Sogn på Frederiksberg, dels at jeg opdagede, at stoffet er så overvældende, at en 
omhyggelig udvælgelsesproces har været nødvendig.

Først vil jeg takke provst, biskop og præsteforening for de studieorlovsperioder, der gjor-
de det muligt i to omgange at rejse til Rom. Stipendiaterne på Det danske Institut i Rom var 
gode samtalepartnere og hjalp mig i min jagt på Maria Magdalene, idet de fortalte, når de 
var stødt på hende ude i byen. For studiet blev i høj grad også en vandring i kunsthistorien. 
Så vil jeg takke de mange kolleger, der reagerede på min henvendelse i Præsteforeningens 
Blad, om de havde en Maria Magdalene i deres kirke. Tak desuden til Malene Thorborg, der 
generøst stillede sit materiale om Maria Magdalene til min rådighed, til Inge Lise Pedersen, 
der holder mig til ilden, når det gælder køn og sprog, til Troels Engberg-Petersen, Lone 
Fatum, Mette Høj, Lauge Olaf Nielsen, Nils Holger Petersen, Carsten Selch Jensen, Henrik 
Tronier, Anna Vind for faglig bistand, til Laila Akslen, Runa Damsager, Pia Deuleran, 
Irmel og Eberhard Grötzinger, Doris Ottesen for råd og dåd, til Jens Lyster for henvisnin-
ger til spændende kilder og steder, Mette Høeberg, Jørgen Steen Jensen, Linda Munnecke 
for hjælp i forbindelse med Maria Magdalene i kunsten. En særlig tak til Helle Theill for 
omhyggelig korrekturlæsning og til Anne-Mette Gravgaard for værdifuld vejledning med 
billedmaterialet.  

Endelig en stor tak til mag.art. Jørgen Ledet Christiansen, der beredvilligt stillede 
sin ekspertise til rådighed og oversatte de fire latinske tekster, som er trykt bag i bogen, til 
dansk. Tak desuden til Gads Fond, der understøttede mit første ophold i Rom, samt til 
Felix Fonden, Nørregaard-Koch Fonden, Fuglsang Fonden og H.P. Hjerl Hansen Minde-
fondet for Dansk Palæstinaforskning for den rundhåndede støtte, der har gjort det muligt 
at udgive denne bog så smukt illustreret, og til forlagsredaktør Jeanne Dalgaard for inspi-
rerende samarbejde. Tak endelig også til mine børn og Mogens, min elskede samtalepart-
ner gennem 39 år.

Lisbet Kjær Müller, Frederiksberg
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MaRIa MagdaLEnE og da VIncI MySTERIET

Hvem er hun?” spurgte Sophie. ”Det er, min kære,” svarede Teabing, ”Maria Magda-
lene”. Sophie vendte sig mod ham. ”Den prostituerede?” Teabing gispede som havde 
ordet ramt ham personligt. ”Det var Maria Magdalene på ingen måder. Den uheldige 
misforståelse er resultatet af en smædekampagne som den tidlige kristne kirke igang-
satte. Det var nødvendigt for kirken at krænke Maria Magdalenes ære for at dække 
over hendes farlige hemmelighed – hendes rolle som Den Hellige Gral.”

Sådan introduceres Maria Magdalene i den danske oversættelse af amerikaneren Dan 
Browns roman Da Vinci Mysteriet, 2003, som dukkede op midt i mit arbejde med hende. 
Den blev en bestseller og gav anledning til, at mange flere nu beskæftiger sig med Maria 
Magdalene, end jeg nogensinde havde turdet håbe på; formodentlig ikke mindst på grund 
af den indbyggede konspirationsteori og dens inddragelse af det okkulte.

Læseren kommer ind i fortællingen, dér hvor en museumsdirektør på Louvre bliver 
fundet myrdet inde i museet, og på gulvet ved siden af ham står der skrevet en mystisk 
kodet meddelelse. En amerikansk symbolforsker, Robert Langdon, som er i Paris til en 
konference, ringes op midt om natten og ankommer til Louvre, hvor han får følgeskab 
af den franske kryptograf Sophie Neveu. De opdager, at den mystiske kode og ligets stil-
ling har til formål at etablere en forbindelse til kunstneren Leonardo da Vincis værker. 
Maleren har på udspekuleret vis camoufleret en række spor, der peger på en ældgammel 
hemmelighed, og det står pludseligt klart, at det ikke alene er en morder, de er på sporet 
af, men også en af de største hemmeligheder gennem tiderne. De bliver klar over, at det 
er en magtfuld modstander, de står overfor, og hvis de ikke får brudt koden, vil ikke blot 
morderen gå fri, men en ældgammel, og for kirken skæbnesvanger sandhed, vil også for 
evigt gå tabt.

Den overraskende sandhed er, at Maria Magdalene ikke var prostitueret, men af kon-
gelig slægt, gift med Jesus og desuden hans nærmeste discipel. Mens han hang på korset, 
flygtede hun til Sydfrankrig, hvor hun fødte deres fælles barn, hvis efterkommere var den 
frankiske kongeslægt, merovingerne. Denne viden undertrykte den katolske kirke, og kun 
få udvalgte vidste besked, men af frygt for deres liv måtte de med forsigtighed omgås denne 
hemmelige viden, som var en bombe under kirken.



11

OUVERTURE

Da Vinci Mysteriet skal selvfølgelig læses som den thriller, den er, men derfor er det 
alligevel en udfordring at undersøge, hvad der er fup og fakta i romanen.

Da Da Vinci Mysteriet udkom, forsøgte Vatikanet efter sigende at forbyde katolikker 
at læse den. Men det lykkedes ikke, og det viser det autoritetstab, som også den katolske 
kirke oplever i moderne tid. Det kan godt være, at forskellen på den lutherske kirke og 
den katolske kirke historisk set netop var spørgsmålet om at tale med autoritet. Paven 
kan tale på hele den katolske kirkes vegne, mens man i den lutherske tradition taler om 
”det almindelige præstedømme”, som principielt betyder, at enhver, der er døbt, så at 
sige er præst. Men lige nu ligner kirkerne mere hinanden, idet katolikker åbenbart heller 
ikke længere uden videre respekterer kirken som øverste autoritet. Det rejser helt generelt 
spørgsmålet om ”autoritet” og ”myndighed”. Hvem har fortolkningsmyndigheden? Det 
er i den forbindelse, Maria Magdalene får ny betydning som forståelsesfigur, idet hun 
i tre ud af de fire nytestamentlige evangelier er opstandelsesvidne. Hun er blevet kaldt 
”apostlenes apostel”: det er hende, der skal sige videre til disciplene, at Jesus er opstået fra 
de døde.

RøR MIg IKKE – noli me tangere

At det netop blev Maria Magdalene-skikkelsen, som vakte min nysgerrighed, skyldtes 
arbejdet i marts 2002 med et projekt, ”Det brændende træ”, en danseforestilling om de 
bibelske figurer ”Kain og Abel”, ”Jesu nedtagelse af korset” og ”Maria Magdalene”. Fore-
stillingen, med nykomponeret musik, sluttede dér, hvor Maria ifølge Johannesevangeliet 
kapitel 20 møder den opstandne Jesus påskemorgen ude i gravhaven og tror, at det er 
havemanden. Men da Jesus siger hendes navn, ”Maria”, genkender hun ham; han beder 
hende om ikke at holde ham tilbage, men gå til hans brødre og sige til dem: ”Jeg stiger op 
til min far og jeres far, til min Gud og jeres Gud.” 

Maria Magdalene er den sidste, der forlader graven langfredag, og den første, der er 
derude igen påskemorgen. Som kronvidne til opstandelsen tjener hun i danseforestillin-
gens sidste del som identifikation for den, der har fået ændret sin selvforståelse og men-
neskeforståelse af Jesus. 

I forestillingen lod koreografen de to røre ved hinanden, inden de måtte skilles. 
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Bagefter var der flere tilskuere, der udtrykte deres begejstring for stykket, men det var 
faldet enkelte for brystet, at de to rørte ved hinanden, for der stod jo udtrykkelig i Johan-
nesevangeliet, at Jesus sagde til Maria: ”Rør mig ikke”. Det var også sådan, jeg huskede 
det, så der var kun én forklaring, nemlig kunstnerisk frihed. Men forklaringen var mere 
enkel, idet man i forestillingen selvfølgelig havde brugt den nye oversættelse af Det Nye 
Testamente fra 1992. Og i den står der faktisk ”Hold mig ikke tilbage”, mens der i den 
gamle oversættelse og alle tidligere oversættelser stod ”Rør mig ikke”. I 1992 oversættelsen 
har man været tro mod den græske grundtekst, for det græske udsagnsord betyder ”holder 
tilbage”. I de tidligere oversættelser havde man lænet sig op ad den latinske bibeloversæt-
telse, der jo var standardbibel i over tusind år, og dér står Noli me tangere, et begreb, der er 
gået ind i kulturen, ikke mindst i kunsthistorien.

Der er en verden til forskel på, om meningen er ”rør mig ikke” eller ”hold mig ikke til-
bage”. Det vakte min nysgerrighed, hvad det var for en opfattelse af forholdet mellem Jesus og 
Maria Magdalene, der i 400-tallet fik kirkefaderen Hieronymus til i sin oversættelse fra græsk 
til latin at vælge noli me tangere. I Johannesevangeliet selv er det ikke kærlighed som seksua-
litet, der træder frem, men kærlighed som erotik, samhørighed. Udtrykket: ”Hold mig ikke 
tilbage”, er et ekko fra Højsangen i Det Gamle Testamente, hvor der står: ”Jeg vil søge ham, 
jeg elsker så højt. Jeg søgte ham, men fandt ham ikke … Vægterne, der går rundt i byen, fandt 
mig. ’Har I set ham, jeg elsker så højt?’ Næppe var jeg sluppet forbi dem, før jeg fandt ham … 
Jeg greb fat i ham, jeg slap ham ikke” (kap. 3,3-4). Højsangen er et meget smukt, erotisk digt, 
lagt i munden på kong Salomon. Allegorisk forstået handler Højsangen om forholdet mellem 
Jahve, dvs. Gud, og folket, tolket som det længselsfulde kærlighedsforhold mellem brud og 
brudgom, Salomon og Sulamit, der gerne vil forenes. I Johannesevangeliet er det således Ma-
ria Magdalene, der står som bruden, der længes efter sin brudgom, Jesus. Og det er til hende, 
den opstandne Jesus siger, at hun skal gå til disciplene og fortælle, hvad hun har set.  

En pLaSTISK fIguR

Denne bog blev fra begyndelsen drevet af en interesse for at finde tilbage til den historiske 
Maria Magdalene. Pigen fra byen Magdala, der havde gået sammen med Jesus på Galilæas 
støvede veje.




