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1               INLEDNING 
1.1 BAKGRUND 
Av olika skäl har jag på senare år haft anledning att begrunda begreppet försoning och dess 

innebörd, att fördjupa mig i kristen försoningsteologi och att fundera över vilka konsekvenser 

olika tolkningar kan få. Jag har därvid kommit fram till att de gängse kristna 

försoningsmodellerna,1 inte beskriver försoning på ett helt tillfredsställande sätt. Jag har 

funnit stöd för min uppfattning hos bl.a. Jesper Svartvik2 och Sofia Camnerin.3 Nya teorier 

och modeller behöver formuleras för att Bibelns befriande budskap om försoningen genom 

Jesus Kristus, ska nå in i människors verklighet. Camnerin har gjort ett försök att formulera en 

ny försoningsmodell,4 och jag väljer att utgå från den modellen i min uppsats.  

 Min syn på försoningens innebörd kan formuleras som ”a general restoration to 

wholeness, healing, and reconciliation – with God, within yourself, and with others – and the 

transformation necessary for such restoration to occur”.5  

 Sedan länge är jag fast övertygad om berättelsers unika förmåga att beskriva 

människors liv och villkor. Detta gäller såväl skönlitterära som bibliska berättelser, men också 

de berättelser genom vilka vi alla beskriver våra liv och erfarenheter. ”Narrativa strukturer 

kommer in som kognitiva instrument när vi vill skapa mening och sammanhang i vår 

tillvaro”, skriver Lars-Åke Skalin.6     

 Jag är vidare övertygad om att berättelser och försoning står i nära relation till 

varandra. Jag håller därför med Colleen Carpenter Cullinan7 när hon skriver:  

The idea of redemption is what we might call a “narrative concept”, that is, an idea that tells a 

story. In this case, redemption is a concept that includes some kind of story of original 

wholeness, then brokenness, then restored wholeness. However, to claim that the narrative 

aspect of our experience is central to our understanding of redemption is more than a simple, 

definitional claim that redemption is a narrative concept. Instead, it is a much broader claim that 

it is only through the telling of stories that redemption can happen at all. Redemption, in other 

words, is not simply a matter of the cross but of the stories we tell about the cross […] The 
                                                           
1 Som de t.ex. framställs i Aulén, Gustaf. Den kristna försoningstanken: Huvudtyper och brytningar Svenska 
Kyrkans Diakonistyrelses Bokförlag, 1930. 
2 Försoning och förvandling, Stockholm: Verbum, 2014.  
3 Försoningens mellanrum. En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar, 
Diss., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Faith and Ideologies 19, 2008, och Försoning 
behövs, av Sofia Camnerin och Arne Fritzon, Stockholm: Verbum 2012. 
4 Se not 3 och sidan 3!  
5 Michal Beth Dinkler. Telling Transformation: How We Redeem Narratives and Narratives Redeem Us, Word & 
World, 2011: 3. 
6 Vad är en historia? Tidskrift för litteraturvetenskap, 2004: 3-4. 
7 Redeeming the Story. Women, Suffering, and Christ, London: Continuum, 2004, 90-91. 



5 
 

stories we tell about Jesus really matter! If we tell the wrong stories, the redemption that Jesus 

offered us gets lost: we no longer know what it is, nor how to reach it.  

I samband med läsningen av ett par av Karen Blixens novellsamlingar frapperades jag av det 

stora antalet bibelallusioner. I novellen Babettes Gæstebud tyckte jag mig finna försoning som 

ett underliggande tema, och att det föreligger ett samband mellan försoningstemat och den 

måltidsskildring som novellen innehåller. Jag erinrade mig vidare ett antal Jesusberättelser i 

Bibelns evangelier där jag också tycker mig se ett samband mellan måltid och försoning. I 

denna uppsats vill jag därför genom närläsning av Blixens novell Babettes Gästabud, och 

närläsning av ett antal måltidsskildringar i Bibeln, undersöka om dessa teman finns i texterna 

och om det finns något samband dem emellan. Förhoppningsvis kan läsningen av dessa 

berättelser fördjupa förståelsen av försoning.    

1.2 SYFTE OCH FRÅGOR:  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur försoning gestaltas i Karen Blixens novell 

Babettes Gæstebud och i några Jesusberättelser i Nya Testamentets evangelier. Jag vill 

särskilt undersöka sambandet mellan försoningstemat och de måltidsskildringar som 

berättelserna innehåller.  

Vidare vill jag undersöka hur det intertextuella sambandet mellan novellen och 

Bibeln påverkar gestaltningen av novellen.  

Slutligen önskar jag svar på frågan om huruvida måltidsskildringarna i novellen 

och i Bibeln förmedlar nya och fördjupade aspekter av begreppet försoning.  

De frågor jag ställer i min uppsats är följande: 

*Hur gestaltas försoning i Babettes Gæstebud och i de valda bibelberättelserna, 

och vilken roll spelar måltidsskildringarna i gestaltningen? 

*Vilken roll spelar det förmodade intertextuella sambandet mellan Karen 

Blixens novell Babettes Gæstebud och bibelberättelserna i gestaltningen av 

novellen?    

*Fördjupas förståelsen av försoningens innebörd genom läsningen av novellen 

och bibeltexterna, och om så är fallet, hur?  

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Jag väljer att undersöka endast en av Karen Blixens noveller. I Bibeln väljer jag ut ett antal 

måltidsskildringar. Jag började med att läsa samtliga måltidsberättelser i evangelierna, men 

eftersom de är många, och flera av dem dessutom återkommer i flera av evangelierna, 
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bestämde jag mig för att göra ett urval. I Babettes Gæstebud finns direkta hänvisningar till en 

måltidsberättelse i Lukasevangeliet och en i Johannesevangeliet. Dessa två berättelser ingår i 

min analys, tillsammans med fyra andra måltidsberättelser. Jag ville ha med berättelser där 

Jesus äter med människor med så olika bakgrund som möjligt, t.ex. av olika kön och från 

olika samhällsskikt, och eftersom Lukas evangelium innehåller flest måltidsskildringar blev 

det naturligt att välja berättelser därur.  

I de bibelberättelser jag väljer deltar Jesus i måltiden, utom i ett fall, där han 

berättar en liknelse om en måltid. Den måltid som i Nya Testamentet har den djupaste 

innebörden är nattvarden. Jag kommer att kort hänvisa till den, men väljer att inte gå in alltför 

djupt i nattvardsteologin, eftersom det skulle kräva alltför stort utrymme.  

 I min uppsats väljer jag att sätta texterna i centrum. Detta gör att jag inte 

kommer att uppehålla mig vid biografiska data om Karen Blixen eller vid biografiska 

tolkningsmodeller. Karen Blixen har, enligt min mening, oftast lästs och tolkats utifrån 

biografiska data.8 Genom att i stället sätta texten i centrum vill jag frigöra såväl texten som 

mig själv från tidigare tolkningar och på så sätt förhoppningsvis finna nya samband. 

 Jag försöker också att sätta bibeltexterna ”fria” genom att inte utgå från 

historisk-kritiska standardverk om Lukas- och Johannesevangelierna, och genom att närläsa 

varje enskild berättelse som en fristående narration.  

                      

1.4 TEORI                                                                       
1.4.1 FÖRSONING 

Jag kommer här inte att redogöra för hela den kristna försoningsteologin. Detta gör jag av 

flera skäl. Det skulle för det första kräva alltför stort utrymme, men det viktigaste skälet är att 

jag, i likhet med Jesper Svartvik,9 anser att begreppet försoning har blivit ”belastat och 

begränsande”. Jag lånar här hans korta sammanfattning av den kristna försoningsteologin:10 

Tre huvudsakliga försoningsmotiv i kristen teologi brukar presenteras i läroböcker och 

forskningsöversikter: (a) den objektiva (även kallad den latinska) försoningsmodellen utvecklad 

av Anselm av Canterbury och i reformatorisk teologi, (b) Pierre Abélards subjektiva modell och 

(c) Gustaf Auléns dramatiska modell – av honom kallad den klassiska – med betoning av 

Christus Victor (”den segrande Kristus”). 

                                                           
8 Se mer om detta under rubrikerna ”Metod”, s. 13 och ”Tidigare forskning”, s. 15! 
9 Försoning och förvandling, Stockholm: Verbum 2014, 197. 
10 Ibid. 
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Svartvik anser att ”våldsmetaforiken är frapperande i alla tre modellerna”11. Jag håller med, 

och menar att detta är ett problem. Ett annat problem är att avståndet till den enskilda 

människan ofta ter sig mycket långt från dessa teorier. Utmaningen är, som Sofia Camnerin12 

säger, att ”finna tolkningar av försoningen som inte skymmer (min kursivering) försoning”. 

”Det är konsekvenserna (min kursivering) av teologiska tolkningar som är betydelsefulla, 

betonar Camnerin,13 och ställer frågan: ”Bidrar den här tolkningen till försoning eller 

förstärker den lidande och underordning?”14 Exempel på tolkningar som får förödande 

konsekvenser är barn som tolkar erfarenheter av våld och övergrepp som något Gud vill, och 

kvinnor som uppmuntras att stanna hos våldsamma män med argument om att de som Jesus 

skall bära sitt kors, hålla ut i lidandet och vara förlåtande.”15   

 Jag kommer i min uppsats att utgå från den försoningsteologi som Sofia 

Camnerin utvecklar i sin doktorsavhandling Försoningens mellanrum16 och i boken 

Försoning behövs.17 Camnerin intar ett befrielsefeministiskt perspektiv. Även om jag själv 

inte intar detta perspektiv anser jag att hennes försoningsteologi på ett utmärkt sätt kommer 

till rätta med de problem jag nämner ovan.   

 Jesper Svartvik18 skriver, med hänvisning till Paula Fredriksén,19 att tudelningen 

mellan subjektiv respektive objektiv försoningslära ”är alltför begränsande eftersom den inte 

gör rättvisa åt de mångfacetterade bibeltexterna”, och att om vi ska använda de teologiskt 

laddade termerna ”objektivt” och ”subjektivt” bör Gud snarare sägas vara subjektet. Också 

detta instämmer jag i. Gud som det handlande subjektet, betonas även av Camnerin. Gud är 

närvarande, vilket synliggörs av Kristi kors. ”På korset gestaltas gränsen mot ondskan och 

befrielsen från den, och i sprickorna mellan, en Gud som förlåter, ovillkorligt.”20 

 Försoningsteologier behöver ”ta sin utgångspunkt i nuets fakta”, behöver famna 

konkreta kroppar och levt liv.”21 ”Om man baserar försoningsteologi i dödskontexter22, 

människors faktiska erfarenheter, kroppar och själar märkta av hunger, sjukdom, misshandel 
                                                           
11 Ibid. 198. 
12 Sofia Camnerin och Arne Fritzon. Försoning behövs, Stockholm: Verbum 2012, 28. 
13 Ibid. 130. 
14 Ibid. 
15 Ibid. 26-27. 
16 Försoningens mellanrum. En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar, 
Diss., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Faith and Ideologies 19, 2008. 
17 Sofia Camnerin och Arne Fritzson, 2012. 
18 Försoning och förvandling, 2014, 218. 
19 Jesus of Nazareth: King of the Jews: A Jewish Life and the Emergency of Christianity, New York: Alfred A. 
Knopf, 1999, 69, i Svartvik, Jesper. Försoning och förvandling, 2012, 218. 
20 Försoning behövs, 2012, 159. 
21 Camnerin och Fritzson. Försoning behövs, 2012, 26. 
22 Begreppet myntat av Camnerin i Försoningens mellanrum, 2008. 
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och tortyr, så förmår inte den hermeneutiska teologin tillräckligt famna det.”23  

 Dödskontexter bildar försoningens från, dvs. allt det som människan behöver 

befrias ifrån, synd, mörker, våld, förtryck och död. Målet är försoningens till, dvs. befrielse, 

gudomliggörande (theosis), frihet och evigt liv. Gud är närvarande hos människan i 

dödskontexterna och han kan handla där. Begreppet försoning använder Camnerin24 ”för 

försoningen som sådan, samt för själva övergången, Guds frälsande handlande i Jesus. I 

försoning finns också en rörelse som ryms inom tankefiguren från till. Det finns alltså en 

befriande rörelse i själva innebörden av försoning.”    

 Camnerin myntar begreppet mellanrum, med vilket hon menar ”ett tredje rum”, 

en plats, mitt i det konkreta levda livet, en försoningens möjlighet, där man kan söka 

”övergångar till upprättade relationer, fred och harmoni”.25 ”Mellanrum” kan också erfaras 

som ett förtätat rum, en känsla av att det finns någonting mer, en närvaro eller helighet i 

tillvaron”, skriver Camnerin:26 

 Mellanrummet är inte tomt […] det är också närvaro och öppenhet. Jag vill beskriva det som 

platsen där den omstörtande, empatiska kärleken gestaltas. Den kärlekens kraft som är den 

gudomliga kärleken, inkarnerad, närvarande och uppenbarad. Den kärlek som kan förvandla och 

förändra. Om vi menar att Gud är närvarande här och nu, i de liv vi lever, sammanhang vi står i 

och relationer vi lever i, blir ”Gud med oss” också ”Gud mellan oss”.2728                               

Som jag tidigare skrivit29 är jag övertygad om berättelsers förmåga att gestalta försoning. I 

Redeeming the Story. Women, Suffering, and Christ30 tydliggör Colleen Carpenter Cullinan 

detta samband. Michal Beth Dinkler31 framför samma åsikter, och jag stödjer mig på deras 

resonemang.      

 Närvaro och öppenhet signalerar således att försoning är möjlig. En annan 

förutsättning jag tycker mig ana i försoningsberättelser är seende. En uppriktig vilja att se, 

Gud, sig själv och den andre, de andra, tycks vara en förutsättning för att försoning ska kunna 

ske. Jag kommer vid närläsningarna att särskilt uppmärksamma detta. 

                                                           
23 Camnerin och Fritzson, 2012, 129-130. 
24 Ibid. 47. 
25 Camnerin. Försoningens mellanrum, 2008, 185. 
26 Camnerin och Fritzson. Försoning behövs, 2012, 58. 
27 Ibid. 59. 
28 Det är mycket intressant att jämföra Camnerins beskrivning av ”mellanrummet” med beskrivningarna av 
”epifani”. Se s. 10!. 
29 Se ”Bakgrund”, s. 1! 
30 London: Continuum, 2004. 
31 Telling Transformation: How We Redeem Narratives and Narratives Redeem Us, Word & World, volume 31, 
2011: 3. 
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1.4.2 LITTERATURVETENSKAPLIG TERMINOLOGI  

1.4.2.1 BERÄTTELSE                   

Inom narratologin32 benämns en berättelse eller historia narration. Det finns många sätt att 

definiera narration. Jag ansluter mig till Gerald Prince definition: återgivandet av en eller 

flera verkliga eller fiktiva händelser, framförda av en eller flera berättare till en eller flera 

åhörare (mottagare, läsare). Det som skiljer en narration från vanligt tal om händelser i 

förfluten tid, är bristen på relation till tal- eller lässituationen.33                                                       

 En narration har en story, en uppsättning av berättade händelser i deras 

kronologiska ordning. Storyn är narrationens grundmaterial, dess ”Vad?” Narrationen har 

också en diskurs, vilket innebär samma händelser i den ordning de presenteras för åhöraren. 

Diskursen är narrationens uttrycksplan, dess ”Hur?”                                                 

 Det är viktigt att bestämma till vilken genre34 en text hör, eftersom olika genrer 

kräver olika tolkningsredskap. Genrebestämningen hjälper också läsaren att förstå verkets 

relation till andra litterära verk. De tre huvudgenrerna är epik, lyrik och dramatik. Epik kan 

sedan delas in i bl.a. romaner och noveller.                                   

 Huvudtanken eller huvudtankarna i en narration kallas tema. Ordet tema 

kommer från grekiskans ”thema” och betyder just ’grundtanke’, ämne’ eller ’uppgift’.35

 I en narration råder i början ett jämviktstillstånd. Av en eller annan kraft blir 

detta rubbat och ett tillstånd av obalans uppstår. Jämvikten återställs av en kraft som verkar i 

motsatt riktning. Det nya jämviktstillståndet liknar det ursprungliga men är inte identiskt med 

det. Det finns således två olika episoder i en narration: en som beskriver tillstånd av balans 

eller obalans och en som beskriver övergången från ett tillstånd till ett annat.  

 En narration kan återges kronologiskt men kan också börja in medias res, dvs. 

mitt i handlingen, för att sedan, genom anakronier (brott mot den ”naturliga tidsföljden”) röra 

sig bakåt, analepsis, eller framåt, prolepsis, i tiden.36      

 Luckor eller gap i texten (även kallat paralepsis), innebär att läsaren undanhålls 

viktig information som karaktärerna i narrationen innehar. ”A narrator can decide to guide the 
                                                           
32 Teorin om berättelser och historier, samt narrativa strukturer. ”Narratologins mål är att skapa en teori om 
berättandets allmänna natur, funktion och form, det som gör att det kan fungera som betydelseproducerande 
system”, Lars-Åke Skalin. Den onödige berättaren, Berättaren. En gäckande röst i texten, Skalin, Lars-Åke (red.), 
Örebro: Örebro Studies in Literary History and Criticism 3, 2003, 99.  
33 Narratology: The Form and Functioning of Narrative, Berlin: Mouton de Gruyter, 1982, 4, översatt och citerat 
av Skalin, Lars-Åke, i Vad är en berättelse? Tidskrift för litteraturvetenskap, 2004: 3-4. 
34 Genre kommer från latinets ”genus” och betyder ’slag’, ’sort’, Wessén, Elias. Våra Ord, Stockholm: Norstedts 
Förlag, 1993, 142. 
35 Wessén. Våra ord, 1993, 463. 
36 Lars-Åke Skalin. Narratologi – studiet av berättandets principer, Litteraturvetenskap – en inledning, Bergsten, 
Staffan (red.), Lund: Studentlitteratur, 2002, 181. 
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reader with the help of particular signals. But he can also ask for the cooperation of the reader 

by leaving spaces which are indeterminate: he choses elements that he leaves to the creativity 

of the reader [---] The text speaks as much by what it does not say as what it does say.”37 En 

narration kan också avslutas med gap, dvs. öppet slut.                                             

 Ironi är ett retoriskt grepp som inte ska sammanblandas med humor. Ironin kan 

vara verbal och innebär att ironin ”läggs i munnen” på någon av karaktärerna. ”The speaker’s 

words are true in either a greater or a different sence than he intends them – he has no idea 

how truly he speaks”, skriver Francis C. Rossow.38 Ironin kan också vara dramatisk 

(situationell), vilket innebär att det finns en diskrepans mellan diskursen och signaler som 

berättaren ger läsaren. ”The listener or the reader is better aware of certain circumstances than 

is the speaker – he knows something the speaker doesn’t.39 Ironi kan också uppstå när 

någonting helt oväntat sker, dvs. läsaren förväntar sig något, men allt ställs på ända. Begrepp 

som ligger nära ironi är den opålitliga berättelsen och den opålitlige berättaren. Om dessa 

skriver Per Krogh Hansen:40 ”Den upålidelige narration er ironisk i sin grundform, for som al 

anden ironi spiller den på en dobbelt artikulation.” 

1.4.2.2 BERÄTTARE OCH SYNVINKEL                                                        

Med berättare avses inte författaren. ”In a narrative text, the narrator is the speaking ’voice’ 

which takes responsibility for the act of narration, telling the story as ’true fact’,” skriver 

Marie-Laure Ryan.41     

 En allvetande berättare kan inta vilken synvinkel (position) som helst. Scot 

McKnight42 skriver: ”The narrator hovers over everything, seeing an action here, hiding an 

event there and reporting to the reader the result of this oversight”. Denne berättare har inga 

begränsningar, varken perceptuellt eller begreppsmässigt.  

1.4.2.3 BERÄTTAREN OCH  BIBELN                                                                        Att 

författare och berättare inte är samma person blir stundom tydligt också i bibeltexter, framför 

                                                           
37 Daniel Maguerat och Yvan Bourquin. How to Read Bible Stories.  An introduction to narrative criticism, 
London: SCM Press, 1999, 129.  
38 Dramatic Irony in the Bible – With a Difference, Concordia Journal, March, 1982, 48. 
39 Ibid. 
40 Hvem sagde upålidelig? Om sanktioneringen af upålideligheden i den upålidelige narration, Berättaren. En 
gäckande röst i texten, Örebro: Örebro Studies in Literary History and Criticism 3, 2003, 149. 
41 Narrator, Encyklopedia of Contemporary Literary Theory, Makaryk, Irena (red.), Toronto: University of 
Toronto Press, 1995. 
42 Literary Criticism of the Synoptic Gospels, Trinity Journal, NS, 1987:8, s. 60. McKnight använder termerna 
omnicompetent och omnipresence om den allvetande berättaren. 
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allt i Gamla testamentet, visar Greger Andersson.43 Ett exempel är berättelsen om Abraham 

och Isak i Gen 22:1-14. Berättelsen inleds med orden ”En tid därefter satte Gud Abraham på 

prov”. Här träder berättaren fram och läsaren får en anvisning om hur berättelsen ska tolkas. 

Berättelsen avslutas med att Abraham namnger platsen, och sedan kommer berättaren in igen 

och meddelar att ”idag säger man ’på berget där Herren blir sedd’”. 

1.4.2.4 KARAKTÄRER                                                                                                  

Jag väljer att betrakta karaktärer ur ett textuellt perspektiv. Då gäller att de inom diskursen 

gäller för att vara mänskliga varelser, men som Hansen44 uttrycker det: ”de er ’lavet af’ text. 

Det er en del af den kontrakt vi indgår med forfatteren, at hans litterære karakterer skal gælde 

for mennesker.” Den bild en narration ger av mänskligt liv är mer romantiserad och 

dramatiserad, menar han, och skriver: ”Litteræra karakterer lever således generelt mindre 

trivielle og rutinprægede liv end virkelige karakterer.”45                                                                                 

 Den som kanske mer än någon annan har påverkat definitionen av karaktärer är 

E.M. Forster. I sitt verk Aspects of the Novel46 myntar han bl.a. begreppen ”homo sapiens” 

kontra ”homo fictus”, för att belysa skillnaden mellan verkliga människor och de som 

återfinns inom en narration. Men det Forster framför allt är känd för är sin uppdelning av 

karaktärer i flata respektive runda.47 En flat karaktär kan i sin mest utpräglade form framstå 

som en ”typ”, eller karikatyr, och beskrivas med en enda mening, lätt kännas igen av läsaren 

och dessutom vara lättare att komma ihåg än en rund karaktär. Det sistnämnda beror på att en 

rund karaktär, som Hansen48 säger, ”har många facetter og ligesom er groet sammen med 

bestemte scener, de har agerat i”. Läsaren kan under läsningen avtäcka fler och fler 

egenskaper och aspekter hos den runda karaktären, medan den flata karaktären känns igen 

narrationen igenom.49 Lars-Åke Skalin50 talar i stället om genomskinliga respektive färgade 

karaktärer: 

                                                           
43 Greger Andersson. Vad håller ihop en karaktär? Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karaktärer, 
Örebro: Örebro Studies in Literary History and Criticism 2, 2003, 21-22. 
44 Nils Gunder Hansen. Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis, Ordet och köttet. Om teorin kring 
litterära karaktärer, 2003, 49. 
45 Ibid. 53. 
46 Middlesex: Penguin Books Ltd, den första utgåvan kom 1927. 
47 Forster. Middlesex: Penguin Books, 1962, 75-77. 
48 Nils Gunder Hansen. Litterære karakterer mellem tekstualitet og mimesis, Ordet och köttet. Om teorin kring 
litterära karaktärer, Örebro: Örebro Studies in Literary History and Criticism 2, 2003, 56. 
49 Ibid. 57. 
50 Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 1991, 222. 
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Vissa gestalter har den egenheten att de är synliga, att de är motsatsen till vad narrationen själv 

tar som ovedersägligt, att de bjuder ett visst motstånd genom att på ett eller annat sätt bryta mot 

en implicerad norm, så att de inför våra ögon framstår med ett eller flera karakteriserande drag. 

Jag kallar sådana figurer färgade karaktärer. Andra står i ett så harmoniskt förhållande till det 

narrativa perspektivet, till normen, att våra blickar inte fäster vid dem utan s.a.s. går rakt 

igenom. Sådana aktörer […] kommer här att kallas genomskinliga karaktärer. 

I  framställningen av karaktärer är ofta återgivandet av inre monologer viktigt. Som Beth 

Dinkler51 skriver: ”Acess to a character’s private inner experience can cause readers to 

empathize with the thinker identyfying with his or her plight”.  

1.4.2.5 TID, PLATS OCH SAMMANHANG          

En narrations diskurs är förlagd till en viss historisk tid, till en viss plats (eller vissa platser), 

samt till ett visst socialt sammanhang. Innebörden av dessa val kan vara faktiska eller 

metaforiska. ”Each time the readers must evaluate the level of meaning at which the narrator 

invites them to put themselves,” skriver Marguerat och Bourquin.52    

1.4.2.6 NOVELLEN SOM LITTERÄR GENRE     

Novellformen har på många sätt hamnat i skuggan av romanen och också setts som en lägre 

form av narration,53 ibland som ett slags ofärdig text, en övning inför romanskrivande. Beata 

Agrell menar att novellens lägre status beror på att den till en början ofta “skrevs för 

brödfödans skull”.54 En intressant åsikt för Ellen Burton Harrington55 fram, när hon menar att 

novellformen lämpar sig särskilt väl för kvinnliga författare. Liksom novellen står lägre än 

romanen, känner kvinnor ofta att de befinner sig i utkanten av kulturen, menar hon. 

 “Does short narratives understand the world differently than do long 

narratives?” undrar Charles E. May.56 Han beskriver novellen som ”the everyday flow of 

human actuality and active striving, an experience that is lifted out precisely because it is not 

a slice of that reality, but rather a moment which ‘reality’ itself is challenged.”57  

                                                           
51 ’The Thoughts of Many Hearts Shall Be Revealed’: Listening in on Lukan Interior Monologues, Journal of 
Biblical Literature 134, 2015:2. 
52 How to read Bible Stories.  An introduction to narrative criticism, London: SCM Press, 1999, 79. 
53 Se t.ex. Mary Louise Pratt. The Short Story: The Long and the Short of it, The New Short Story Teories, May 
Charles E. (red.), Ohio, 1994, 96. 
54 Novellgenren, traditionerna och experimenten, Ord & Bild, 2012:3. 
55 Scribbling Women and The Short Story Form: Approaches by American & British Women Writers, New York: 
Peter Lang Publishing, 2008, 8.  
56 Why Short Stories Are Essential and Why They Are Seldom Read, The Art of Brevity: Excursions in Short Story 
Fiction Theory and Analysis, Winther, Per, Lothe, Jakob och Skei, Hans H. (red.), Columbia: University of South 
Carolina Press, 2011, 24. 
57 Ibid. 
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 Medan romanen länkar logiska samband till varandra, ofta över lång tid, och 

oftast slutar med en rationell sammanknytning av alla lösa trådar, kan novellen vara friare. ”In 

the short story readers move in time in such a way that it catapults them from beginning to 

end and back again, so strong is their desire to reread what is already there,” skriver Mary 

Rohrberger.58 

1.4.2.7 EPIFANI   

Epifani betyder ’plötslig gudomlig uppenbarelse’ och är ett begrepp som ursprungligen är 

religöst kopplat. Trettondedag jul, kallas inom kristendomen epifania, med underrubriken 

”Guds härlighet i Kristus”, syftande på att Gud denna dag uppenbarar sig i Jesus. Andra 

epifaniska berättelser i Bibeln är Jesus på härlighetens berg59 och i Gamla testamentet bl.a. 

Guds uppenbarelse i den brinnande busken (2 Mos 3:1-6) och på Sinai berg (2 Mos 19). 

 Epifanin innebär en stark upplevelse av ett ögonblick då en glimt av helhet och 

självförståelse ges. Ofta får ögonblicket bestående värde. Vad som utlöser en sådan 

upplevelse kan variera. Det viktiga är den blixtlika genomlysningens ögonblick, då tiden 

plötsligt kan tyckas oviktig eller rent av satt ur spel.    

 Begreppet epifani har alltmer kommit att användas också i estetiska 

sammanhang. Den förste som försökte definiera begreppet på svenska var Lars Gyllensten 

som skrev: ”Epifani – den spänning eller uppladdning, den helighet som sänker sig ner i det 

dessförinnan triviala och som profilerar det, upplyser det, skänker åt det en appell och en 

hemlighet, som måste spåras.”60 Epifanier är vanligt förekommande i noveller. En nutida 

författare vars noveller är rika på epifanier är Alice Munro. Hon beskriver själv epifani som 

”a queer bright moment”.61 Jag instämmer i det Burton-Harrington62 skriver om avslutande 

epifanier i narrationer: “The closing epiphany allows the reader to apprehend meaning of the 

whole, enabling the reader to move beyond normal perception and inviting the reader to 

consider as well as experience the metaphysical world.” Däremot menar jag att epifanier inte 

nödvändigtvis förläggs bara till slutet av narrationen.     

   

1.4.2.8 INTERTEXTUALITET 

                                                           
58 Origins, Development, Substance and Design of the Short Story, The Art of Brevity, 2004, 14. 
59 Återgivet av Petrus, 2 Petr 1: 17-18. 
60 Diarium spirituale (1968), citerad av Tommy Olofsson i James Joyce och den sekulära uppenbarelsen, SvD, 
2011-07-23. 
61 Isla Duncan. Alice Munroe’s Narrative Art, New York: Palgrave MacMillan, 2011, 17. 
62 Ellen Burton Harrington. Scribbling Women & the Short Story Form, 2008, 6. 
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I likhet med bl.a. Björn Wikström63 betraktar jag intertextualitet som en metod för 

texttolkning. Det är den metoden jag har valt för mina tolkningar av Babettes Gästabud.64

 Ingen litterär text blir till i ett tomrum, eller som Palm65 uttrycker det: ”Ingen 

text kan förstås som litteratur utan att den på olika sätt relateras till annan litteratur. Så lyder 

ett axiom i litteraturvetenskaplig texttolkning.” Det material en författare har till sitt 

förfogande vid skapandet av en ny narration är det språk och den litteratur som finns i det 

sammanhang vari författaren står. Företeelsen intertextualitet är således inte ny, även om 

begreppet är relativt nytt.66  T.S. Eliot67 skrev redan 1917: 

 Ingen diktare, ingen utövare av någon konstart, är ensam om sin fullständiga innebörd.

 Betydelsen, uppskattningen av honom ligger i att uppskatta hans relation till de döda 

 diktarna och konstnärerna. Man kan inte värdera honom ensam, man måste, för kontrastens 

 och jämförelsens skull, placera honom bland de döda.  

Ordet ”intertextualitet” kommer från latinets inter (mellan) och textum (vävnad, text) och 

betyder således ’mellantextlighet’.68 ”Intertextualiteten inbegriper allt från lån och allusioner, 

anspelningar, formella och stilistiska band, till frändskaper och fiendskaper, traditionsbildning 

och häftiga uppbrott från nedärvda uttrycksformer. Hela litteraturhistorien kan ses som ett 

stort samtal,”  skriver Anders Olsson.69     

 Lina Sjöberg har studerat de intertextuella sambanden mellan Bibeln och Sara 

Lidmans Jernbaneepos. Hon använder uttrycken markör, sätt och effekt70 för att beskriva de 

(enligt henne) tre intertextuella nivåerna. 

Markörerna är de tydligt refererande orden, märkena i texten som aktualiserar en annan text. Att 

börja sin analys på materialets nivå är nödvändigt för att inte tolkningen ska bära iväg för långt 

från texten. Sätt (form) och effekt (innehåll) är bärare av innebörden som realiseras i läsaren. För 

att förstå bibelreferenser räcker det alltså inte med att konstatera att de finns där. Man måste 

                                                           
63 Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens, Lund: Studentlitteratur, 2005, 39. 
 

65 Anders Palm. Att tolka texten, Litteraturvetenskap – en inledning, red. Bergsten, Staffan (red.), Lund: 
Studentlitteratur, 2002, 198. 
66 Det myntades av Julia Kristeva, 1966. 
67 Tradition and the individual talent, 1917, översatt och citerad av Olsson, Anders. Intertextualitet, 
komparation och reception, Litteraturvetenskap – en inledning, Bergsten, Staffan (red.), Lund: Studentlitteratur 
2002, 51. 
68 Ibid. 
69 Ibid.  
70 Genesis och Jernet. Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns berättelser, Gidlunds förlag, 
2006, 64-65. 
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också fråga sig hur de finns där och vad de betyder. Form och innehåll är nära förbundna med 

varandra.  

 

Jag kommer att i min uppsats använda mig av dessa begrepp, och att också, i likhet med 

Sjöberg,71 använda begreppen hypertext (för den ”nya” texten) och hypotext (för den text som 

markörerna refererar till). Om Bibeln som hypotext skriver Sjöberg72 att ”Bibeln har en 

särställning bland hypotexter i judisk  – kristet präglade kulturer.” Det är viktigt att se att 

hypertexten inte ersätter hypotexten när det gäller skönlitteraturen och Bibeln. ”Hypotexten 

lånar sin tyngd” till den senare texten.73 En referens till Bibeln ”är av ett kraftigare slag” än 

till t.ex. Homeros. ”Bibelreferenser, även om de tycks vara små droppar i texthavet gör något 

med läsningen”, skriver Sjöberg.74 

 1.4.2.9 BIBELN SOM LITTERATUR 

”Bibeln och litteraturen är ett tvärvetenskapligt forskningsområde, där studier om litteratur, 

livsåskådningar och bibliska texter möts på ett kreativt sätt”, skriver Anders Gerdmar och 

Kari Syreeni.75 Exegeten kan, tack vare sin kunskap om bibeltexterna, enkelt urskilja 

hänvisningarna till Bibeln, och via skönlitteraturen också få nya perspektiv på bibeltexterna. 

Det litterära förhållningssättet till bibeltolkning har uppstått i protest mot historiskt-kritisk 

metod, som har misslyckats ”to bring unified meaning to the Biblical text [ … ] They 

(narratologerna) insist that the fragmentation that exists within theology proves their thesis”.76 

Vad är då fördelen med att använda litteraturvetenskapliga metoder vid bibeltolkningen? 

Leland Ryken77 sammanfattar det enligt följande:  

The reader is invited to enter the world of imagination and learn what truth is being 

communicated about life. Therefor in order to learn the truth that is present one must approach 

the text aware of its genre and method of communication. A literary approach to the Bible resists 

the impulse to reduce literary texts to abstract propositions or to move beyond the text to the 

history behind it. This means a willingness to accept the text on its own terms and to concentrate 

on reliving the experiences that are presented. A literary approach assumes that much of the 

meaning is communicated by means of characters, events, and images. 
                                                           
71 Ibid. 33. 
72 Ibid. 62. 
73 Ibid. 41. 
74 Ibid. 62. 
75 Vägar till Nya testamentet. Metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig exegetik, Lund: 
Studentlitteratur, 2006, 119. 
76 Mark Ellingsen. The Integrity of Biblical Narrative Story in Theology and Proclamation, Minneapolis: Fortress, 
1990, 9-10. 
77 Words of Life. A Literary Introduction to the New Testament, Grand Rapids Baker, 1987, 14. 
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Att läsa Bibeln som litteratur är, enligt T.H. Wright,78 ”to restore the balance, to focus once 

more on the finished product”, och Ryken79 hävdar att det rör sig om ett paradigmskifte inom 

bibelforskningen, åtminstone inom vissa kristna traditioner.  

 En diskussion som pågår bland narratologiska bibelforskare är hur förhållandet 

mellan narration och större text, dvs. bibelbok eller Bibeln i dess helhet, ska behandlas. Det 

går en skiljelinje mellan dem som menar att det är den större texten som är den viktigaste och 

att den kortare texten, t.ex. berättelsen eller liknelsen, skall tolkas i ljuset av den större texten. 

Amos Wilder80 menar att Bibeln ger “a total world representation, and cosmological, 

anthropological and theological aspects are carried out throughout the wholeness of the text”. 

Andra, som t.ex. Louis O. Mink,81 menar däremot att varje narrativ är fristående och skall 

läsas och tolkas så. Han skriver:   

A narrative is a closed unit – a single coherent utterance – and a space. If one  accept these 

propositions, then it would be possible to claim that the narrative is always the primary level of 

significance even when it is inserted into a larger text – for example a history – and that it 

functions as a text within the larger text. 

1.5 METOD OCH MATERIAL  
Jag utgår i min uppsats från fyra antaganden. Det första är att den kristna försoningstanken  

behöver formuleras på nya sätt, både när det gäller försoning mellan Gud och människa, 

mellan individer och mellan etniska grupper. Mitt andra antagande är att försoning kan 

förmedlas genom berättelser; att berättelser kan formulera det annars outsägbara. Mitt tredje 

antagande är att narratologin ger de bästa verktygen för att tolka en narration, oavsett om det 

är en skönlitterär text eller en bibeltext.  Mitt fjärde antagande är att det i novellen Babettes 

Gæstebud finns intertextuellt samband med Bibeln.                           

   Den försoningsmodell jag väljer att använda i min uppsats är Sofia Camnerins, 

formulerad i hennes doktorsavhandling Försoningens mellanrum82 och i boken Försoning 

behövs.83 Jag stödjer mig också på Jesper Svartvik,84 som framför liknande kritik som 

                                                           
78 Theology and Literature, Cambridge: Basil Blackwell, 1989, 42. 
79 Words of Delight. The Bible as Literature, Baker Academic, 1987, 116. 
80 The Language of the Gospel. Early Christian Rhetoric, New York: Harper, 1964, 16-17. 
81 Narrative Form as a Cognitive Instrument, The Writings of History: Literary Form and Historical 
Understanding, Canary, Robert och Kozicki, H. (red.), London, 1978, 143, Andersson, Greger. The Book and Its 
Narratives: A Critical Examination of Some Synchronic Studies of the Book of Judges, Diss., Örebro: Örebro 
Studies in Literary History and Criticism 1, 2001, 123. 
82 Försoningens mellanrum. En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar, 
Diss., Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2008. 
83 Sofia Camnerin och Arne Fritzson. Försoning behövs, Stockholm: Verbum, 2012. 
84 Försoning och förvandling, Stockholm: Verbum, 2014. 
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Camnerin mot hur traditionella kristna försoningsmodeller formuleras. 

 När det gäller förhållandet mellan berättelser och försoning stödjer jag mig på 

Colleen Carpenter Cullinan85 och Michal Beth Dinkler.86    

                       Utifrån antagandena ovan, och de av mig redovisade teorierna i teoriavsnittet 

1.4, börjar jag med en närläsning87 av Karen Blixens novell Babettes Gæstebud. Novellen 

publicerades första gången år 1950 i tidskriften Ladies Home Journal, på engelska, och under 

pseudonymen Isak Dinesen.88 Den översattes 1952 till danska. Jag använder mig av denna 

första danska utgåva.  

Mina redskap vid närläsningen är narratologiska. De narratologer jag stödjer 

mig på vid min teoriformulering, och vid närläsningen av Blixens text, är Greger Andersson, 

Pär-Yngve Andersson, Lars-Åke Skalin och Sten Wistrand.89 Andra jag hänvisar till är 

Anders Gerdmar och Kari Syreeni,90 uppsatser av Anders Palm och Anders Olsson i 

Litteraturvetenskap - en inledning,91 samt Björn Wikström.92  

 Vid närläsningen av Babettes Gæstebud, är jag öppen för de markörer som 

pekar tillbaka på hypotexten Bibeln, och som hjälper mig att synliggöra de intertextuella 

samband till Bibeln som jag förväntar mig att finna. Jag kommer att redovisa samtliga 

allusioner och andra kopplingar till Bibeln som jag finner vid läsningen. För att lättare kunna 

identifiera sambanden använder jag mig av den danska översättning av Bibeln som var aktuell 

när novellen skrevs. Vidare redovisas eventuellt funna epifanier.                                 

  Jag kommer därefter att med narratologiska verktyg närläsa ett antal 

måltidsberättelser hämtade ur Lukas och Johannes evangelier.93 De berättelser jag har valt ur 

Lukasevangeliet är berättelsen om kvinnan som smorde Jesu fötter  (Luk 7:36-50), berättelsen 

om en måltid hos Marta och Maria (Luk 10:38-42), berättelsen om Sackaios (Luk 19:1-10) 
                                                           
85 Redeeming the Story. Women, Suffering, and Christ. London: Continuum, 2004. 
86 Telling Transformation: How We Redeem Narratives and Narratives Redeem Us, Word & World, 31, 2011:3. 
87 Vid närläsning ”pays close attention to ’the word on the page’ rather than the historical and ideologic 
context, the biography … and so on”, Bennett, Andrew & Royle, Nicholas. An Introduction to Literature, 
Criticism and Theory, Harlow: Pearson Longman, 2009, 320. 
88 Dinesen var Karen Blixens flicknamn.  
89 Alla är verksamma forskare vid Örebro universitet. De har ett samarbete med narratologer vid Syddansk 
universitet i Kolding. Föreläsningarna från deras seminarier utges i skriftserien Örebro Studies in Literary 
History and Criticism. Jag använder mig främst i min teoridel av tre av dessa skrifter: Berättaren. En gäckande 
röst i texten, red. L-Å Skalin (2003), Ordet och köttet. Om teorin kring litterära karaktärer, red. L-Å Skalin 
(2003), samt Greger Anderssons doktorsavhandling The Book and Its Narratives: A Critical Examination of 
Some Synchronic Studies of the Book of Judges, (2001). Greger Andersson är, förutom professor i 
litteraturvetenskap, lärare i hebreiska och Gamla testamentets exegetik vid Örebro Teologiska Högskola. 
90 Vägar till Nya testamentet. Metoder, tekniker och verktyg för nytestamentlig exegetik, Lund: 
Studentlitteratur, 2006. 
91 Bergsten, Staffan (red.), Lund: Studentlitteratur, 2002. 
92 Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens, Lund: Studentlitteratur, 2005. 
93 Mer om mitt urval under ”Avgränsningar” s. 2. 
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och berättelsen om Emmausvandrarna (Luk 24:13-35). Jag väljer också att ta med en liknelse, 

liknelsen om den förlorade sonen (Luk 15: 11-24). Ur Johannes evangelium väljer jag 

berättelsen om bröllopet i Kana (Joh 2:1-11). Även här använder jag mig av den danska 

bibelöversättningen. Jag betraktar varje enskild berättelse eller liknelse som en egen, 

avgränsad, narration. 

 Mina fynd vid närläsningarna, och mina analyser av texterna, jämförs sedan 

med artiklar och uppsatser som jag finner på Internet med hjälp av bl.a. ATLA. Jag väljer här 

i första hand de författare som i likhet med mig anlagt narratologiska perspektiv. När det 

gäller bibeltexterna kommer jag också att jämföra med teologer som skrivit om måltiderna i 

Lukas- och Johannesevangeliet, och om Jesu liknelser. Exempel på teologer som skrivit om 

detta är Craig Blomberg, Michal Beth Dinkler, Robert L. Kelly Jr. och Barbara E. Reid. 

 Målet är att därefter kunna formulera de nya insikter i försoningens väsen och 

innebörd som uppsatsarbetet förhoppningsvis har gett.   

  Slutligen sammanfattas uppsatsarbetet och dess resultat, och allra sist ges 

förslag på vidare forskning.                  

1.6 TIDIGARE FORSKNING  

1.6.1 FORSKNING OM BABETTES GÆSTEBUD 

Någon forskare som i likhet med mig närläser Babettes Gæstebud ur ett narratologiskt 

perspektiv har jag inte kunnat finna. Det finns forskare som har sett sambandet mellan 

måltidsskildringen i Babettes Gæstebud och måltidsskildringar i evangelierna, och då främst 

till nattvardsberättelserna, men dessa forskare har, så gott som utan undantag, sett Blixens text 

som en parodi på Bibelns berättelser. Ett exempel på detta är Hans Holmberg,94 som menar att 

Blixen medvetet placerar in bibelallusioner i sina verk för att ”åstadkomma en 

inverteringseffekt”. Om en annan av Blixens noveller skriver han att den ”följer en kristen 

föreställningskrets […] på ett plan där de kristna begreppen får en inverterad innebörd”. 

 En annan forskare som ser de intertextuella sambanden till Bibeln i Babettes 

Gæstebud, och övriga verk av henne, som parodier, eller parafraser, är Mads Bunch.95 ”As 

has been pointed out by numerous scholars ’Babette’s Gæstebud’ can also be interpreted as a 

paraphrase of the last supper. In my view Blixen’s narrative also has a poignant point with 

regard to gender and art: Here we find the female artist, Babette to be materialistic flesh and 

                                                           
94 Att läsa Karen Blixen, Den främmande förförerskan. Svenska synpunkter på Karen Blixen, Holmqvist, Ivo 
(red.), Centrum för Danmarksstudier 30, Makadam förlag, 2013, 197-198. 
95 Karen Blixen. The Devil’s Advocate: Reading Blixen in the Light of Kierkegaard, Diss., Københavns Universitet, 
2013. 
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blood incarnation of the (mytical) Jesus”.96   

 Även om jag inte håller med Mads Bunchs i hans tolkningar, är hans avhandling 

intressant på många sätt. Hos honom förenas de olika perspektiv som oftast intas till Karen 

Blixen och hennes verk. Han delar t.ex. den återkommande tolkningen av novellen, och de 

flesta andra Blixenverk, som berättelser om konstnärens höga kall, om konstnären som 

skapare och Gud. ”Blixen substitutes God and the divine creation with The Poet and Nature as 

the logical materialistic answers to the omnipotent Christian God”,97 skriver han, och i ett 

annat sammanhang: ”When we substitute God with Karen Blixen, we understand her 

rhetorical strategy with regard to repetition. Her narratives are concrete, materialistic counter 

narratives to biblical stories.”98 Det blir här synligt att Bunch menar att det inte rör sig om 

vilken konstnär som helst som ska ersätta Bibelns Gud, utan att det är konstnären Karen 

Blixen det handlar om.     

 Åsikten att Blixen ser sig som Guds jämlike går igen hos flera forskare, ett par 

citat av Kristoffer Leandoer99 får räcka som exempel på detta: ”hon stod alltså på kollegial fot 

med Vår Herre […] Karen Blixen är den siste författare, åtminstone i vår kultur, som tilltalar 

Gud som en jämlike – oss skapare emellan”.    

 Också jag tror att Karen Blixen aktar konstnärens roll högt, och att hon anser att 

konstnären (läs här: författaren!) har en plikt att beskriva och avslöja människan som hon 

verkligen är, och att förmedla det som inte kan uttryckas på annat sätt än genom berättelser. 

Däremot tycker jag att såväl Leandoer som Bunch går alldeles för långt när de menar att 

Blixen såg sig som Gud, eller jämbördig med honom. Jag anser inte heller att någon av dem 

ger trovärdigt stöd för sina åsikter.      

 Bunch gör, anser jag, alltför långtgående tolkningar om Blixen när han utifrån 

en enskild karaktär i ett av hennes verk, och dennes syn på kristendomen, drar slutsatsen att 

det är så även Blixen ser på kristen tro. ”On a bigger scale, this is also how Blixen sees 

Christianity, as one big lie that has become true since it has been the dominant ideology and 

norm that people have lived by in the Western world for thousands of years.”100  

 Jag ifrågasätter starkt Bunchs resonemang även på denna punkt, både hans 

slutsats och hans sätt att resonera sig fram till den. När jag tar del av det han skriver blir jag 

ytterligare stärkt i min uppfattning om att Blixens texter behöver frigöras från lager på lager 

                                                           
96 Ibid. 208-209. 
97 Ibid. 55. 
98 Ibid. 209. 
99 Karen Blixen, Den främmande förförerskan. Svenska synpunkter på Karen Blixen, 2013, 170. 
100 Mads Bunch. Karen Blixen. The Devil’s advocate, Diss., Københavns universitet, 2013, 57.  
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av diverse förutfattade meningar och läsas så fritt och självständigt som det över huvud taget 

är möjligt.     

1.6.2 ÖVRIG FORSKNING OM KAREN BLIXEN 

Forskningen om Karen Blixen är, som tidigare betonats, mycket omfattande101 och det är 

omöjligt att här redogöra för all denna forskning. Den mesta forskningen har en biografisk 

eller litteraturhistorisk utgångspunkt. Även recensioner och andra texter om hennes verk har 

ett sådant perspektiv. I sin doktorsavhandling Siden hen – om Karen Blixen102 gör Bo Hakon 

Jørgensen en noggrann genomgång av dittills utkomna verk och konstaterar att ”forskningen 

tydligt er præget af sammenhængen mellem liv og værk, og de fleste værker er skrevet over 

en ’liv-kunst-skabelon’”.103 Forskare kan hävda att de frigjort sig från den biografiska 

traditionen, ”og dog røber analyser og konklusioner, at sammanhængen mellem liv og værk er 

uafrystelig”, skriver Rostbøll.104     

 Detta gäller även det första större svenska verket om henne, Hans-Göran 

Ekmans Karen Blixens paradoxer,105 som kom 2002. Rostbøll skriver att ”Ekman fastholder 

en mere traditionsbestemt accept af sammenhængen mellem liv-kunst-verk”106 och Charlotte 

Engberg107 visar att det främst är i Karen Blixens brev som Ekman hämtar stöd för sina 

tolkningar.      

 De senaste decennierna har feministiska tolkningsmodeller applicerats på Karen 

Blixens författarskap. Den första feministiska studien gjordes av Ellen Moers,108 1976, men 

Claudia Lindén109 menar att det var först med Marianne Juhl och Bo Hakon Jørgensen,110 

samt Sara Stambaug,111 som en feministisk Blixenreception på allvar introducerades.

 Susan Hardy Aiken112 skriver att det för Blixen främst handlar om kvinnan och 

det kvinnliga, snarare än om att problematisera genuskonstruktioner överlag, och Ellen 

                                                           
101 En bibliografi över Blixens verk, och sekundärlitteraturen om dessa, omfattar 93 sidor. Jørgensen, Aage. 
http://www.blixen.dk. 
102 Odense: Odense Universitetsförlag, 2000. 
103 Grethe F. Rostbøll. Karen Blixen-forskningen – en oversigt, Bogens Verden, 2010-05-04. 
104 Ibid. 
105 Gidlunds Förlag. 
106 Rostbøll, ibid. 
107 Recension i Samlaren, Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 2002. 
108 Literary Women. The Great Writers, London: Allen, 1976. 
109 Karen Blixen och maskulinitetens dekonstruktion. En läsning av ”The Old Chevalier”/”Den gamle vandrende 
Ridder”, Samlaren, årg. 130, 2009, 116. 
110 Dianas Hævn. To spor I Karen Blixens forfatterskab, Odense: Odense universitetsforlag, 1981. 
111 The Witch and the Goddes in the Stories of Isak Dinesen. A feminist Reading, London: Ann Arbor & London, 
1988. 
112 Isak Dinesen and the Engendering of Narrative, Chicago: University of Chicago Press, 1990, 67, i Lindén, 
Claudia. Karen Blixen och maskulinitetens dekonstruktion, Samlaren årg. 130, 2009, 111. 
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Rees113 menar att Blixen använder sig av det hon kallar en ”feministisk strategi” som går ut 

på att omgestalta ”manliga författares kvinnofigurer”. ”This strategy of displacement subverts 

the patriarchal anxiety […] Dinesen offers her readers an alternative world populated by 

knowing women.”114       

 Det finns många intressanta resonemang i studierna av Aiken, Rees m.fl., men 

även här ges stort utrymme till biografiska samband. Den feministiska Blixenforskningen är 

dessutom starkt litteraturhistoriskt inriktad och försöker koppla Blixen till litterära 

strömningar som gotik och symbolism. Jag kommer inte att använda mig av denna forskning i 

min uppsats.     

 Intertextualiteten hos Karen Blixen kommenteras inte bara av Mads Bunch, utan 

har uppmärksammats även av andra forskare. Claudia Lindén115 skriver allmänt om denna att 

det finns ”ett genomgående bruk av intertextualitet som präglar Blixens texter”, och hon 

betonar att denna intertextualitet ”utgör en integrerad del av själva sättet” texterna skrivits på. 

Alla texter innehåller intertextualitet, menar Lindén, men hos Blixen ”är denna lek, detta 

samtal med andra texter, som också är en kritik och en vidareskrivning av andra författares 

verk, en grundläggande struktur”.    

 Lindéns beskrivning av intertextualiteten hos Blixen exemplifierades hos Mads 

Bunch ovan, och även Tone Selboe116 analyserar Blixen i förhållande till Kierkegaard, och 

skriver: Blixens text framstår ”som en dialog mellom ulike tradisjoner og skrivemåter. Det 

slås en splid mellom før og nå, en splid der genererer ny betydning. Det dynamiske forholdet 

mellom Blixens tekst og tradisjonens tekts(er) er med andre ord et intertextuellt forhold.”117

 Andra forskare (främst kvinnliga sådana) har pekat på texter av bl.a. Emily 

Brontë, George Eliot, James Joyce, Virginia Woolf och Katherine Mansfield som 

underliggande hypotexter till Blixens verk.    

 Min undersökning av intertextuellt samband hos Blixen skiljer sig från 

ovanstående genom att jag endast kommer att undersöka texter. Babettes Gæstebud närläses 

som fristående text och jämförs med bibeltexter som närläses som fristående texter.  

 

                                                           
113 Ellen Rees. On the Margins. Nordic Women Modernists of the 1930s, Norwich: Norvik Press, 2005, i Lindén, 
Claudia, Maskulinitetens dekonstruktion, 2009, 112. 
114 Ellen Rees. On the Margins. Nordic Women Modernists of the 1930s, Norwich: Norvik press, 2005, 347. 
115 Ellen Rees, i Lindén, 2009, 105. 
116 Kunst og erfaring. En studie i Karen Blixens forfatterskap, Diss., Oslo/Tromsø universitet, Odense: Odense 
universitetsforlag, 1996, 16. 
117 Ibid. 
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1.6.3 FORSKNING OM BIBELN SOM LITTERATUR 

Missnöjet med historisk-kritisk metod för bibeltolkning ledde till att exegeter började låna 

analysmetoder från andra discipliner som språk- och litteraturvetenskap. På det sättet växte, 

från 1960- och 70 talen och framåt, en ny bibeltolkningsmodell fram, kallad narrative 

criticism. I min teoridel, under 1.4.2.9, sidan 12, redovisar jag olika åsikter om denna 

bibeltolkningsmetod. Där nämner jag också några pionjärer på området, som t.ex. Leland 

Ryken. Han har, förutom de verk jag nämner på sidan 12, också skrivit How to Read the Bible 

as Literature: … and Get More Out of It,118 och härom året (2014) utkom hans A Complete 

Handbook of Literary Forms in the Bible.119   

 Det senaste decenniet har flera doktorsavhandlingar skrivits på svenska inom 

detta område, bl.a. Greger Anderssons The Book and Its Narratives,120 Stefan Klints Romanen 

och evangeliet121 och Lina Sjöbergs Genesis och Jernet.122 I boken Speglingar. Svensk 1900-

talslitteratur i möte med biblisk tradition123 finns ett antal intressanta uppsatser i samma 

ämne. 

1.6.4 FORSKNING OM BIBELNS EVANGELIER 

Forskningen om evangelierna är givetvis oerhört omfattande och ogripbar. Jag kommer i min 

uppsats inte att använda mig av några historiskt-kritiska standardverk vid mina jämförelser, 

utan endast av uppsatser och artiklar om de enskilda berättelser jag analyser i uppsatsen. Det 

finns några forskare som skrivit om de bibelberättelser jag analyserar, utifrån samma 

perspektiv som jag anlägger. Barbara E. Reid har bl.a. skrivit Do You See This Woman? Luke 

7:36-50 as a Paradigm for Feminist Hermeneutics, Robert L Kelly Jr. Meals With Jesus in 

Luke’s Gospel, Scot McKnight har skrivit Literary Criticism of the Synoptic Gospels och 

Craig Blomberg, har skrivit om Jesus, Sinners and Table Fellowship.   

Dessa och några andra forskare ämnar jag stödja mig på vid mina analyser. 

 Att jag lämnar den historisk-kritiska bibelforskningen därhän i mitt arbete 

innebär inte att jag förkastar den. Den bidrar med ovärderlig kunskap till studiet av Bibeln. I 

denna uppsats vill jag däremot, som jag betonat tidigare, försöka att frilägga texterna, och mig 

själv, från gängse tolkningar för att förhoppningsvis kunna läsa texterna med nya ögon. Jag 

kommer därför inte att läsa uppsatserna ovan innan jag närläst bibeltexterna. 

                                                           
118 Zondervan, 1984. 
119 Crossway, 2014. 
120 A Critical Examination of Some Synchronic Studies of the Book of Judges, Diss., Örebro universitet, 2001. 
121 Former för Jesusgestaltning i Pär Lagerkvists prosa, Skellefteå: Norma, 2001. 
122 Ett möte mellan Sara Lidman Jernbaneepos och bibelns berättelser, Möklinta: Gidlunds förlag, 2006. 
123 Klint, Stefan och Syreeni, Kari (red.), Skellefteå: Norma, 2001. 
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2 BABETTES GÄSTABUD 

 
2.1 VERKET 
Novellen Babettes Gästabud publicerades första gången i den engelska tidningen ”The Ladies 

Home Journal”, 1952, med titeln Babette’s feast. Blixen skrev novellen under pseudonymen 

Isak Dinesen.124 Samma år översattes novellen till danska av Jörgen Claudi. År 1958 

översattes novellen för första gången till svenska av Torsten Blomkvist. Den publicerades då 

tillsammans med fyra andra noveller av Blixen i boken Ödets lekar. Novellen lästes dessutom 

i dansk radio 24 november 1950 och i svensk radio 18-19 april 1951. 

 

2.2 RESUMÉ          
Blixens novell tar sin början år 1885. I ett litet gult trähus i den lilla nordnorska staden 

Berlevaag bor två medelålders systrar. Deras far, som nu sedan länge är död, var ”Provst og 

Profet” (s. 5),125 och stiftade en from luthersk församling, känd och aktad i hela landet.126 

Döttrarna är döpta till Martine och Filippa, efter Martin Luther och Philip Melanchton. 

Medlemmarna i den lilla församlingen försakar ”denne Verdens Glæder”. Hela deras håg och 

längtan är i stället riktad mot ”den sande Virkelighed … det Ny Jerusalem” (s. 6), och de lever 

sina liv stillsamt och fromt. Efter Prostens död har den lilla församlingen fortsatt att mötas 

hemma hos systrarna. Dessa båda lever mycket spartanskt, allt de får över går till de fattiga i 

staden.  

I sin ungdom var de båda systrarna ”osedvanligt vackra”, men fadern  avvisade 

alla presumtiva friare med att säga att Martine och Filippa var hans högra respektive vänstra 

hand, och vem kunde beröva honom dessa. 

 En dag kommer den unge löjtnanten Lorens Loewenhielm till Berlevaag. Han 

har skaffat sig stora skulder och fadern har skickat honom till en faster i Berlevaag. Fastern är 

medlem i församlingen och löjtnanten följer med henne dit. Där möter han den artonåriga 

Martine och förälskar sig i henne. Loewenhielm blir en flitig gäst i prästhemmet och han har 

en ”magtfuld Vision” (s. 9) där han ser sig själv leva med Martine på ett högtstående 

moraliskt vis. Efter ett tag kommer han dock fram till att världen i Berlevaag är för trång för 

                                                           
124 Dinesen var Karen Blixens flicknamn.  
125 Vid citat ur Babettes Gæstebud anges endast sidnummer. 
126 Av någon anledning har Torsten Blomkvist, i sin svenska översättning, här tillagt ”dessutom en smula 
fruktad”. 
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honom och hans ärelystnad tar över. Han lämnar därför Berlevaag och Martine, och beslutar 

sig för att satsa helhjärtat på sin karriär. 

 Året därpå kommer den kände parisiske operasångaren Achille Papin till 

Berlevaag. När han hör Filippa sjunga i kyrkan blir han helt betagen av henne, men framför 

allt av hennes röst. Han börjar ge henne sånglektioner och drömmer om att han ska hjälpa 

henne att bli en stor stjärna och om hur han själv ska stå vid hennes sida. Via henne ska han 

själv än en gång hamna i rampljuset. Under en övning när de båda sjunger en duett ur Mozarts 

Don Juan, kysser han Filippa. Hon blir skrämd och ber fadern skicka iväg honom, och Papin 

reser tillbaka till Paris. 

 En stormig natt 16 år senare knackar det på systrarnas dörr och en kvinna 

stapplar in i deras hus. I handen har hon ett brev från Papin, där han vädjar till systrarna att ta 

emot kvinnan, vars namn är Babette, och som tvingats fly från Paris där en revolt ägt rum.127 

Hennes man och son har dödats under oroligheterna. ”Babette kan laga mat”, skriver Papin i 

sitt brev, och hon tar snart över hushållssysslorna i det lilla hemmet. Snart har hon lärt sig att 

tillreda systrarnas basföda kabeljo och ölsupa,128 och hon stannar kvar hos systrarna, utan lön. 

Systrarna får mer tid till sitt välgörenhetsarbete och till att finnas till hands för 

församlingsmedlemmarna. 

 Ytterligare 14 år går. Det blir år 1885 och dags att fira hundraårsjubileet av 

prostens födelse. Till systrarnas stora sorg har lärostrider vållat splittring i församlingen och 

alla deras försök att skipa fred har varit förgäves. Systrarna tänker sig en enkel bjudning med 

kaffe. Babette ber dock systrarna om att få tillaga en riktig fransk middag till jubileet, och 

eftersom hon nyss har vunnit 10000 franc i ett lotteri, vill hon också stå för kostnaderna. 

Systrarna säger ja och Babette sätter genast igång med förberedelserna. Till systrarnas stora 

förskräckelse anländer snart de allra märkligaste varor till deras lilla hus. Bland annat 

upptäcker de att Babette har beställt stora mängder vin. Detta gör systrarna mycket oroliga. 

Ingen vill dock göra Babette ledsen, och församlingsmedlemmarna kommer överens om att 

vid middagen inte säga ett ord om vare sig mat eller dryck. Vad som än serveras ska de äta 

och dricka det som vore det vanlig vardagskost. 

 Lagom till jubileet återvänder Lorens Loewenhielm till Berlevaag för att gästa 

sin faster. Loewenhielm har gjort en lysande karriär och är nu general och hans hustru är en 

av drottning Sophias hovdamer. Återkomsten till Berlevaag, efter trettio år, får Loewenhielm 

att tänka över sitt liv och på den unge löjtnanten som han då var. Trots sin lysande karriär och 

                                                           
127 Revolten kallas Pariskommunen och ägde rum 1871. De som deltog i revolten kallades kommunarder. 
128 Kabeljo är torkad torsk och ölsupa ett slags brödsoppa. 
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sitt umgängesliv i de finaste kretsarna är han inte lycklig. I en uppgörelse med sig själv tillstår 

han ärligt att han i sin strävan efter framgång har förlorat någonting på vägen, sin själ. Detta 

har han tidigare vägrat att inse. 

 Loewenhielm ber om att få följa med till jubileet, och blir medbjuden som den 

tolfte gästen. Han tänker tillbaka på måltiderna i systrarnas hem och förväntar sig tunn soppa 

med vatten som måltidsdryck, och blir givetvis helt mållös av förvåning över vad han 

serveras. Rätterna är lika fantastiska som de han en gång i tiden ätit på gourmetrestaurangen 

Café Anglais i Paris och han bjuds på de mest exklusiva viner. Han är den ende vid bordet 

som förstår hur luxuöst de alla äter och dricker.   

 Under måltiden händer någonting med måltidsgästerna. En förunderlig stämning 

infinner sig. De annars så fåmälda församlingsmedlemmarna ”modtog Tungetalens Gave”. De 

ser på varandra med kärlek. Alla strider och all bitterhet är borta. Lärostriderna är glömda. 

Allt är försonat. Loewenhielm ställer sig upp och håller tal, ett tal om nåd. Han börjar och 

slutar med Prostens ord: ”Miskundhet og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kyssa 

hinanden”. Om alla gästerna heter det till sist att ”de havde skuet alting, som det virkelig er. 

De havde faaet skænket en Time af Tusindaarsriget, et Glimt af det Ny Jerusalem” (s. 55).  

2.3 NÄRLÄSNING AV NOVELLEN 

2.3.1 BERÄTTAREN 

Berättaren är i Babettes Gæstebud allvetande, auktorital och narrationen berättas i tredje 

person. Narrationen förankras mycket noga i tid med exakta årtal, och till plats. De noggranna 

tids- och platsangivelserna ger narrationen en stark känsla av autenticitet.  

 Narrationen börjar in medias res, någon tid innan hundraårsjubileet ska äga rum. 

Därefter berättas, med hjälp av tillbakablickar, analepsis, sådant som har hänt dessförinnan. 

Så småningom förs läsaren framåt i tiden igen, via prolepsis, och läsaren får (s. 22) en tydlig 

anvisning: ”indtil Tiden for denne Fortælling”, dvs. år 1885. Därefter följer skildringen av 

gästabudet. 

 Berättaren är stundtals opålitlig och lämnar större och mindre gap i texten.129 I 

narrationen använder sig berättaren flitigt av ironi, ofta i form av kontraster, och i skildringen 

av karaktärerna ibland av inre monologer. 

 

 

 
                                                           
129 Detta utvecklas ytterligare under 2.3.2.3 nedan. 
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2.3.2 BERÄTTELSEN 

2.3.2.1 PLATS, TID, SAMMANHANG 

”Der er i Norge en lang, snæver Fjord, mellem høje Fjelde, ved Navn Berlevaag Fjord. Ved 

Fjeldets Fod ligger den lille Berlevaag by130.” Med de orden inleds novellen Babettes 

Gæstebud, och med de orden beskriver Karen Blixen den plats som hon har valt att förlägga 

sin berättelse till. Staden Berlevaag existerar i verkligheten. Det är en liten ort med ca 1000 

invånare belägen vid Norra Ishavet, allra längst upp i Nordnorge, på Varangerhalvön i fylket 

Finnmark.   

När Blixen skriver novellen, i början av 1950-talet, fanns dock inte staden 

Berlevaag. Under åren 1944-45, när tyskarna retirerade, tvångsevakuerades hela befolkningen 

och staden brändes ner. I tid förlägger Blixen narrationen till 1885, det år när gästabudet äger 

rum.   

2.3.2.2 KARAKTÄRER 

Prosten finns med hela narrationen igenom som en skugga, ändå är han är en flat, 

genomskinlig, karaktär, som inte ges något namn. Hans ämbete, prästens, framstår som det 

viktiga.  

Martine, den äldre systern, och Filippa den yngre systern, är båda flata, 

genomskinliga karaktär. De framstår narrationen igenom oföränderligt plikttrogna och 

självuppoffrande och genomgår ingen förändring inom narrationens ram. 

Prosten, Martine och Filippa står alla tre i ”så harmoniskt förhållande till det 

narrativa perspektivet, till normen, att våra blickar inte fäster vid dem”, som Lars-Åke 

Skalin131 skriver om genomskinliga karaktärer. 

 Martine och Filippa framstår mestadels som en enda karaktär, något som 

allusionerna till berättelsen om Martha och Maria (Luk 10:38-42) ytterligare förstärker. De 

beskrivs i novellen som ”to Marier” (s. 24). När det gäller systrarnas tankar och känslor132 är 

berättaren mycket förtegen. 

 De andra församlingsmedlemmarna är också de flata, genomskinliga 

karaktärer, namnlösa sådana, som smälter in i bakgrunden.  

 Achille Papin, den store operasångaren från Paris, är även han en flat 

                                                           
130 När Babettes Gästabud filmatiserades av den danske regissören Gabriel Axel, 1987, förlades handlingen till 
Västjylland i Danmark. I filmen är även handlingen delvis annorlunda än i boken.  
131 Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Uppsala: Acta Universitatis 
Upsaliensis, 1991, 222. 
132 Se mer om detta under ”Gap och opålitlig författare” nedan under punkt 2.3.2.3.  
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genomskinlig karaktär. När han kommer in i narrationen kan det till en början tyckas som om 

han är en rund karaktär, men Papin förblir hela tiden densamme, någon förändring genomgår 

han inte inom narrationens ram.  

Papins starkaste karaktärsdrag är äregirighet. Hans intresse för Filippa framstår 

som ytterst egoistiskt. Hon ska, förstår man av hans inre monologer, främst fungera som ett 

slags förlängning av honom själv. Genom hennes framgångar ska han själv åter stå i 

rampljuset: ”Mine største Triumfer ligger endnu foran Mig! [...] naar hun og jeg synger 

sammen” (s. 15).    

Trots den ”Vision”133 som berättaren beskriver att Papin har förblir han märkligt 

oseende. Hans ambition och äregirighet förblindar honom. Papin försvinner tidigt ur 

narrationen, och återkommer sedan endast som den som rekommenderar systrarna och 

Babette för varandra. Att sammanföra dessa tre framstår som Papins viktigaste funktion i 

narrationen. 

Lorens Loewenhielm är en rund, färgad karaktär. Han framstår som en av 

narrationens huvudkaraktärer. När berättaren för in honom i berättelsen är han en ung löjtnant. 

Han förälskar sig då i Martine, och i en ”Vision” ser han i ett ”ene Øjeblik” sig själv leva ”et 

højere og renere Liv ... med en blid Engel ved hans Side til at retlede og belønne ham” (s. 9).  

Äregirigheten får honom dock att välja bort Martine och sin kärlek till henne, 

för att i stället satsa på karriären och han tänker sig att ”den Dag skulde komme, da han vilde 

gøre en glimrende Figur i den glimrende Verden” (s. 12). 

Lagom till hundraårsjubileet för berättaren in Loewenhielm i narrationen igen. 

Trettio år har gått och Loewenhielm är nu general och gift med en av drottning Sofias 

hovdamer, men han är dock ”ikke fuldkommen lykkelig” (s. 42).”Han havde opnaat alt hvad 

han havde stræbt efter her i Livet” men något är fel. Hans inre otillfredsställelse står ”i 

skærende Modsættning til hans suksecfyldte Liv (ibid.).  

I en enda lång inre monolog, där den ena bibelallusionen följer på den andra, 

skildras den uppgörelse Loewenhielm har med sig själv, och han kommer fram till att ”han 

havde vundet hele Verden til ham. Men hvad havde det gavnet ham?” (s. 44). På senare tid 

har han allt mer börjat ”nære Bekymring for sin udødlige Sjæl” (s. 43). Detta hade han inte 

velat se tidigare, ”han havde med Fasthed nægtet at tage mod Synkshedens Gave”. Nu ”før 

Natten faldt paa længes han efter” denna gåva, ”saaledes som den blinde længes efter att 

kunne se” (s. 44). 

                                                           
133 Mer om detta under ”Epifanier” nedan. 
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Under gästabudet händer någonting med Loewenhielm, som med alla de andra 

måltidsgästerna. Den försoningens atmosfär som omsluter dem alla griper även honom, och 

han reser sig och håller ett tal som inleds och avslutas med prostens ord: ”Miskundhet og 

Sandhed mødes, Retferd og Fred skal kysse hinanden.”  

Han har till sist förstått nådens väsen, att Guds nåd är oändlig, oändligt mycket 

större än människors felaktiga val, även hans. Även Loewenhielm har fått se ”et Glimt af det 

ny Jerusalem”. Han är försonad med sin ungdoms kärlek, med sig själv och sitt eget liv, och 

med Gud. 

 Babette Hersant är en rund, färgad karaktär, den andra av narrationens 

huvudkaraktärer. När hon dyker upp hos systrarna i Berlevaag är hon en kvinna på flykt. I 

Paris ägde detta år, 1871, en revolt rum, under vilken Babettes man och son blev skjutna. 

Babette blev själv arresterad, anklagad för att vara pétroleuse.134 Enligt det brev Papin skrivit, 

och som Babette har med sig till systrarna har hon förlorat allt och Papin ber systrarna att ta 

hand om henne, något som de också gör. 

 Babette tar snart över allt hushållsarbete och hon gör detta utan lön. Systrarna 

frigörs på så sätt till tid för mer välgörenhetsarbete och praktisk omsorg om församlings-

medlemmarna. Babette blir den ”mørke Martha i deres to kære Maria’ers hus” (s. 24).  

Denna bibelallusion följs av några allusioner till bibeltexter om ”hörnstenen”: 

”Den Sten som Bygmestrerne havde forkastet, var blevet en Hovedhjørne-sten” (s. 24). Detta 

skriver berättaren om Babette. När ”hörnstenen” nämns i Bibeln står den för Messias, Jesus. 

Berättaren drar med andra ord här en parallell mellan Jesus och Babette. Jag menar dock att 

den parallellen inte får dras för långt. Liksom Jesus gav sitt liv för att åstadkomma försoning, 

ger Babette all sin förmåga och allt hon äger, och åstadkommer genom detta försoning. 

Berättaren låter inte läsaren veta huruvida Babette själv är medveten om det; hon bara ger allt 

hon har och undret sker. 

 Läsaren får inte veta någonting om Babettes eventuella tro. Berättaren beskriver 

en stor, svart bok som systrarna ser henne fördjupa sig i ibland. Kanske är det en katolsk 

bönbok? tänker de, men varken de eller läsaren får veta om det verkligen är så.  

 

2.3.2.3 GAP OCH OPÅLITLIG FÖRFATTARE 

Berättaren lämnar ibland gap i texten som läsaren måste förhålla sig till. Ett sådant gap gäller 

Prostens hustru, Martines och Filippas mor. I narrationen finns inte ett enda ord om henne. 

                                                           
134 Pétroleuserna anklagades för att under revolten anlägga bränder.  
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Läsaren förstår att hon måste ha funnits och förstår också att såväl familjen som 

församlingsmedlemmarna vet vad som har hänt henne, men läsaren hålls ovetande narrationen 

igenom. Saknar berättaren kunskap om modern? Kan man lita på en berättare som så 

uppenbart håller inne med sådan viktig information, eller är det helt enkelt så att modern inte 

har någon funktion i narrationen?  

 Ett annat gap är tystnaden om systrarnas känslomässiga reaktioner när 

Loewenhielm respektive Papin har lämnat Berlevaag. Har de kärlekssorg, eller är de så 

världsfrånvända att de inte ens tänker sig att äktenskap kan vara någonting för dem? Även här 

kan läsaren ställa sig frågan: Varför tiger berättaren på denna punkt? 

 Ytterligare ett gap gäller Babette. Läsaren får ingenting veta om hennes 

eventuella religiositet. Inte ens i narrationens slutskede där det skildras hur Babettes 

kärleksgärning åstadkommer försoningens under hos måltidsgästerna, sägs ett endaste ord om 

hennes tro.135  

2.3.2.4 IRONI 

Ironi, framför allt dramatisk ironi, är ett genomgående drag i novellen. Ibland förmedlas 

ironin med hjälp av kontraster: Det stilla livet i Berlevaag ställs mot livet i den ”store 

Verden”, t.ex. Paris och hovet. Den spartanska maten hos systrarna ställs mot överflödet vid 

gästabudet, och Lorens Loewenhielm som ”vilde gøre en glimrende Figur i den glimrende 

Verden” (s. 12), kan försonas med sig själv först när han till sist återvänder till det 

sammanhang han en gång fann för trångt. 

 Övrig dramatisk ironi är: 

Papin drömde om att han, efter något av Filippas bejublade framträdanden vid 

Operan i Paris, skulle föra henne till Café Anglais för att hon skulle få avnjuta dess kökschefs 

underbara kompositioner. I slutet av narrationen får Filippa avnjuta en sådan måltid, på egen 

hand, utan Papins hjälp. Hon får avnjuta den inte därför att hon har gjort succé i Paris, utan 

därför att hon med öppna armar har tagit emot en flykting i sitt hem.  

 I umgängeslivet vid hovet har Loewenhielm ibland haft nytta av ”Ord og 

Vendninger fra Prostens Hjem [...] for ved den Tid var Fromhed paa Mode ved Hoffet”         

(s. 12), och vid middagen berättar han för församlingsmedlemmarna att ”Provstens 

Prækensamling hørte til Dronningens Yndlingsbøger” (s. 48).  

 Församlingsmedlemmarna anser lotterier vara ”Djævelens Værk” (s. 29), men 

det är pengar från en lotterivinst som finansierar gästabudet. 

                                                           
135 Mer om detta under ”Karaktärer” ovan och under ”Ironi” nedan. 
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 Läsaren får veta att det är oerhört luxuösa rätter som serveras vid gästabudet, 

rätt efter rätt, och till dessa viner av högsta klass, men församlingsmedlemmarna har inte en 

aning om vad det är de äter och dricker. ”De äter de fina rätterna som havde de gjort det hver 

eneste Dag i tredive Aar” (s. 49).  

 Lorens Loewenhielm känner igen rätterna, och vinerna, och kommer ihåg att 

han ätit dem på Café Anglais, men han får aldrig veta att det är just kökschefen därifrån som 

står i det enkla köket hos systrarna. Inte heller får Babette veta att vid middagsbordet i 

systrarnas hus sitter en av hennes forna gäster från tiden i Paris. 

 När en rätt som Loewenhielm vet uppfanns av kökschefen på Café Anglais 

serveras, säger han upphetsat till sin bordsgranne: Det är ”Cailles en Sarcophage”, varpå 

denne lugnt svarar: ”Ja ja, naturligtvis! Hvad skulde det ellers være?” (s. 52). 

 Djupt ironiskt är det också att en främmande kvinna, från ett katolskt land, vars   

kristna tro man inte vet någonting om, är den som ”bryter brödet” vid denna måltid, bland 

lutheraner för vilka läran var så viktig.  

2.3.2.5 EPIFANIER 

Om den unge Lorens Loewenhielm som har förälskat sig i Martine, skriver berättaren: ”I dette 

ene Øjeblik stod der pludselig for hans Blik en magtfuld Vision af et højere og renere Liv [...] 

et Liv uden Hemmeligheder eller Samvittighedskvaler og med en blid Engel med gyldent 

Haar ved hans Side til at retlede og belønne ham” (s. 9).  

 Det berättaren här beskriver är, enligt min mening, en epifani. Loewenhielm ser 

i detta ögonblick av klarsyn att han kan leva sitt liv på ett annat sätt än han hittills gjort. Han 

står vid ett vägskäl där han måste välja.  

 Om Achille Papin skriver berättaren att ”Ligesom Lorens Loewenhielm havde 

ogsaa han en Vision” (s. 14). Papin har då hört Filippa sjunga i kyrkan. Berättaren beskriver 

hans upplevelse på föjande sätt: ”Da, i ét eneste Øjeblik, vidste og forstod han alt. ... 

Almægtige Gud! tænkte han. Din Magt er uden Grænser, og din Barmhjertighed naar til 

Himlene! Her er en Opera-Primadonna, der vil lægge Paris for sine Fødder.” (s. 14).  

 Jag anser att även om berättaren beskriver Papins upplevelse som en ”Vision”, 

och även om denna vision framstår som en epifani, måste läsaren här förhålla sig kritisk. 

Kanske är skildringen i stället ironisk, åtminstone till en del. ”Visionen” innebär ingen klarsyn 

hos Papin, ingen fördjupad självförståelse, tvärtom förstärks hans egocentricitet. Måhända 

tror han att ”vidste og forstod alt”, men hans inre monolog visar någonting annat.
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 Den tredje epifanin i Babettes Gæstebud kommer alla de tolv måltidsgästerna till 

del vid gästabudet. I novellen beskrivs den på följande sätt:  

”Hvad der hændte senere paa Aftenen skal ikke fortælles her, for ingen af 

Selskabet havde siden nogen helt klar Erindring derom. Stuen laa badet i et himmelsk Lys, der 

ligesom udgik fra en hel Række Glorier. Faamælte, gamle Mennesker modtog Tungetalens 

Gave. Tiden eksisterede ikke, Husets Vinduer var oplyste, og der lød Sang ud derfra til efter 

Midnat” (s. 54). 

När församlingsmedlemmarna senare tänkte på och talade om denna kväll 

betonade de att ”der var blevet dem en vidunderlig Naade til Del. Men de var i deres Hjerters 

Dyb ikke i mindste Maade forbavsede over, hvad der var hændet. For der var kun, hvad de 

altid havde ventet og set frem til. Denne Verdens tomme Gøglebilleder havde opløst sig, og de 

havde skuet alting, som det virkelig er. De havde faaet skænket en Time af Tusindaarsriget, et 

Glimt af det Ny Jerusalem” (min kursivering), (s. 54-55). 

 Det är viktigt att notera att berättaren, strax innan måltiden börjar, mycket 

tydligt alluderar på bibelberättelsen om bröllopet i Kana (Joh 2:1-11): ”De var gaaet tilbords 

for at indtage et Maaltid – det samme havde man gjort ved Brylluppet i Kana. Og havde den 

Helligand ikke valgt at aabenbare sig der sa fuldt og helt som noget andet Sted – ja, endog i 

selve Vinen” (s. 47).  

2.3.3 INTERTEXTUALITET 

Vid min närläsning finner jag att Babettes Gæstebud är helt genomsyrad av markörer i form 

av bibelcitat och mer eller mindre synliga bibelallusioner. För att visa detta väljer jag att i det 

följande redovisa samtliga tydliga bibelallusioner i Babettes Gæstebud. De är markörer som 

hänvisar till den underläggande hypotexten, Bibeln. 

 Sidan 5: Om den lilla församlingen i Berlevaag står det här att de ”forsagede 

denne Verdens Glæder”. Detta alluderar på flera bibelord, bl.a. på Paulus uppmaning i Rom 

12:2, där han skriver:”Og skikker eder ikke lige med denne Verden”.  

Sidan 6: Församlingsmedlemmarna är i stället inriktade mot ”den sande 

Virkelighed, det ny Jerusalem”. Detta är en allusion på Upp 21: ”Og jeg saa den hellige Stad, 

det nye Jerusalem, stige ned fra Himmelen, fra Gud.” 

På samma sida (s. 6) sägs om de båda systrarna ”deres Tale var ja ja og nej nej”, 

vilket är ett direktcitat av Jesusorden i Matt 5:37: ”Men eders Tale skal være ja, ja, nej, nej; 

hvad der er ud over dette, er af det onde.”   

  Sidan 10: Prosten brukade säga ”Miskundhed og Sandhed mødes [---] Retferd 
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og Fred skal kysse hinanden.” Citatet är så gott som ordagrant hämtat ur Ps 85:11: 

”Miskundhed og Sandhed mødes, Retfærd og Fred skal kysse hinanden.” 

Sidan 14: När Achille Papin första gången hör Martine sjunga utbrister han: 

”Almægtige Gud! Din Magt er uden Grænser, og Din Barmhjærtighed naar til Himlene”, 

vilket alluderar på bl.a. Ps 57:11: ”Thi din Miskundhed naar til Himlen, din Sandhed til 

Skyerne”.  

Sidan 15 och 17: Prosten säger till sin dotter Filippa: ”Guds Vej gaar midt 

gennem Havet” (s. 15) och ”Guds Veje gaar ogsaa gennem Floderne” (s. 17), är allusioner på 

berättelserna om Israels folk vandring genom Röda havet, 2 Mos 14, och vandringen över 

Jordan, Jos 3. Det finns i Bibeln återkommande påminnelser om dessa händelser, inte minst i 

Psaltaren, t.ex. i Ps 66:6: ”Han forvandlede Hav til Land, de vandred til Fods over 

Strømmen”, och Ps 77:20: din Vej gik midt gennem Havet, din Sti gennem store Vande”.  

Sidan 16: När Papin beskriver för Filippa den framtid hon kan få som stor 

operasångerska, säger han att ”Folk vilde tilbede hende”, vilket alluderar på Matt 4:10 där 

Jesus, till Satan som frestar honom, säger: ”det er skrevet: Du skal tilbede Herren din Gud og 

tjene ham alene”. 

Sidan 17: Efter det att Papin har kysst Filippa och därmed skrämt henne säger 

han: ”Jeg har mistet mit Liv for et Kys”, vilket alluderar på bibelberättelserna om hur Judas 

förråder Jesus med en kyss, t.ex. Luk 22:48, där Jesus säger: ”Judas! Forraader du 

Menneskesønnen med et Kys?”                      

 Sidan 21: Papin skriver i brevet som Babette har med sig till systrarna: ”De 

maaske har valgt den bedre Del her i Livet” alluderar på Jesu ord i Luk 10:41-42, som slutar 

med orden: ”Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra Hende.” 

 Sidan 24: ”Denne mørke Martha i deres to kære Maria’ers Hus” alluderar på 

samma bibelberättelse som i stycket ovan.136 Babette liknas här vid Martha och de båda 

systrarna vid Maria. 

Sidan 24 och 25: ”Den Sten som Bygmestrene nær havde forkastet, var blevet 

en Hovedhjørne-sten”, s. 24, och ”denne dyrbare Hjørnesten” (s. 25). I novellen följer dessa 

ord direkt efter citatet ovan. Det första citatet är så gott som ordagrant hämtat från Luk 20:17, 

där Jesus säger: ”Den Sten som Bygningsmændene forkastede, den er bleven til en 

                                                           
136 Bibelberättelsen om Jesus som måltidsgäst hos systrarna Martha och Maria (Luk 10: 38-42,) som Blixen här 
alluderar på här (sidan 21 och 24 i Babettes Gæstebud), är en av de bibelberättelser jag har valt att analysera 
närmare i kapitel 3, under 3.1.2. 
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Hovedhjørnesten.” Jesus citerar här, i sin tur, Ps 118:22: ”Den Sten, Bygmestrene forkastede, 

er blevet Hovedhjørnesten”. Här är det Babette liknas vid hörnstenen. 

Det finns gott om ställen i NT där denna Jesusmetafor återkommer. Petrus 

använder den t.ex. inför Stora Rådet (Apg 4:11): ”Han er den Sten, som agtet for intet af eder, 

I Bygningsmænd, men som er bliven til en Hovedhjørnesten”, och Paulus skriver i Ef 2:20-22 

”men I ere de helliges Medborgare og Guds Husfolk, opbyggede paa Apostlenes og 

profeternes Grundvold, idet Hovedhjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem enhver Bygning 

sammenføjes og vokser til et helligt Tempel i Herren, i hvem ogsaa I blive medopbyggede til 

en Guds Bolig i Aanden.” 

Sidan 27: En konflikt mellan två av församlingsmedlemmarna beskrivs som att 

de har ”forhærdede Hjerter i sin konflikt” vilket alluderar på Hebr 3:7: ”Derfor, som den 

Helligaand siger: I Dag, naar I høre hans røst, da forhærder ikke eders Hjerter”. 

Sidan 40: När gästerna samlats till hundraårsjubileet, gästabudet, sjunger de 

tillsammans några psalmer författade av prosten: ”Jerusalem, min Lykke Hjem” alluderar på 

Fil 3:20: ”Thi vort Borgerskab er i Himmelen”. 

Därefter sjunger de: ”ængstes ej, du omsorgsfulde, for dit daglig Brød og 

Klæde”, vilket alluderar på Jesu ord i Bergspredikan, Matt 6:25ff.: ”Bekymrer eder ikke for 

Eders Liv, hvad I skulle spise, eller hvad I skulle dricke; ikke heller for deres Legeme, hvad I 

skulle iføre eder”, med slutklämmen i vers 33: ”søger først Guds Rige og hans Retfærdighed 

saa skulle alle disse Ting gives eder i Tilgift”. 

Till sist sjunger de ”Kryb og Stene ej du rækker til det Barn, som bad om Brød”, 

vilket alluderar på Matt 7:9-11: ”Eller hvilket Menneske er der iblandt eer, som, naar hans 

Søn beder ham om en Fisk, mon han da vil give ham en Slange?” 

På sidorna 42-44 får läsaren följa Lorens Loewenhielm i hans uppgörelse med 

sig själv och sitt liv. Denna självrannsakan skildras med hjälp av en lång rad bibelallusioner: 

Sidan 42-43: ”Den Torn der plagede ham” är en allusion på Paulus ord i 2 Kor 

12:7-9: ”Og for at jeg ikke skal hovmode mig af de høje Aabenbarelser, blev der givet mig en 

Torn i Kødet.”  

Sidan 43: ”Han saa sig i Spejlet” alluderar på 1 Kor 13:12-13, avslutningen av 

”Kärlekens lov” där Paulus skriver: ”Nu se vi jo i et Spejl, i en Gaade, men da skal jeg 

erkende,137 ligesom jeg jo blev erkendt. Saa bliver da Tro, Haab, Kærlighed, disse tre; men 

størst iblandt disse er Kærligheden.” 

                                                           
137 ”Erkende” [da] betyder ’inse’, ’erfara’, ’förstå’. 
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 På samma sida (s. 43) hörs Loewenhielm sucka för sig själv: ”Forfaengelighed! 

Forfaengelighed … Allt er Forfaengelighed,” vilket alluderar på inledningsorden i Pred 1:1-2: 

”Endeløs Tomhed, sagde Prædikeren, endeløs Tomhed, alt er Tomhed”. 

Sidan 44: Loewenhielm konstaterar att ”han havde med Fasthed nægtet at tage 

mod Synskhedens Gave”, vilket alluderar på bibelberättelsen i Joh 9:1: ”Og da han (Jesus) gik 

forbi, saa han et Menneske, som var blindt fra Fødselen”. Jesus ger mannen synen åter. I 

resonemanget som följer säger Jesus att han måste göra ”Guds Gerninger sa længe det er Dag; 

der kommer en Nat, da ingen kan arbejde”. Även på detta alluderas i Babettes Gæstebud. 

Loewenhielm vill ha en förändring av sitt liv ”før Natten faldt paa”. I följande mening 

upprepas: ”Han greb sig i at længes efter Synskhedens Gave, saaledes som den blinde længes 

efter at kunne se”. 

Sidan 44, där Lorens Loewenhielm tänker att ”han havde vundet hele Verden til 

ham. Men hvad havde det gavnet Ham”, alluderar på Jesusorden i bl.a. Luk 9:25: ”Thi hvad 

gavner det en Menneske, om han har vundet den hele Verden, men mistet sig selv eller bødet 

med sig selv?” 

Berättaren för nu läsaren tillbaka till gästabudet och de tolv138 gästerna som har 

samlats. Sidan 47: ”De var gaaet tilbords for at indtage et Maaltid – det samme havde man 

gjort ved Brylluppet i Kana. Og havde den Helligand ikke valgt at aabenbare sig der sa fuldt 

og helt som noget andet Sted – ja, endog i selve Vinen.”139  

                      Sidan 48: ”paa en eller anden Maade var Tungerne denne Aften blevet løsnet”, 

alluderar, förutom på andeutgjutelsen på pingstdagen (Apg 2), på berättelsen om Johannes 

döparens far, Sackarias, i Luk 1:5-23. När ängeln Gabriel berättar för Sackarias att han ska bli 

far har denne svårt att tro på detta, åldrande som både han och hans hustru är. Han blir därför 

stum. Först vid sonens omskärelse löses hans tungas band: ”straks oplodes hans Mund og 

hans Tunge, og han talte og priste Gud” (Luk 1:59-65). Vidare berättar Lukas att Sackarias 

”blev fyldt med den Helligaand” och profeterar: ”Lovet være Herren, Israels Gud! thi han har 

besøgt og forløst sit Folk” (Luk 1:67-69).  

 Sidan 48: Om måltidsgästerna sägs att ”der blevet dem en vidunderlig Naade til 

Del” alluderar på otaliga ställen i Nya Testamentet. Paulus skriver t.ex. i 2 Kor 9:14 om 

”Guds overvættes Naade” och Petrus skriver om ”den Naade, som bliver eder til Del i Jesu 

Kristi Aabenbarelse” (1 Petr 1:13). 
                                                           
138 Detta är en allusion till Jesu sista måltid med de tolv lärjungarna, där nattvarden instiftades, skildrat i  bl.a. 
Luk 22. Se bilaga! 
139 Berättelsen om bröllopet i Kana, som Blixen här alluderar på, är en av de bibelberättelser jag analyserar i 
kapitel 3, under 3.1.6. 
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 Sidan 48: Församlingsmedlemmarna påminner sig själva om att ”Brødrene og 

Søstrene altid ... var rede til at bære hinandens Byrder”. Detta är en allusion på Gal 6:2, där 

Paulus skriver ”Bærer hverandres Byrder og opfylder saaledes Kristi Lov!”. 

 Sidan 51: Till Loewenhielms oerhörda förvåning serveras Cailles en 

Sarcophage, en rätt som uppfanns av kökschefen på Café Anglais. Cailles är vaktlar. Detta 

anspelar på berättelserna i Ex 16:13 och Num 11:31 om vaktlarna som Gud sände till Israels 

folk under ökenvandringen till Kanaans land. Num 11:31 lyder: ”Da rejste der sig paa 

HERRENS Bud en Vind, som førte Vagtler med sig fra Havet og drev dem hen over Leiren”. 

 Sidan 52: Under middagen när ”Druer, Ferskener og Figener” sätts fram på 

bordet säger Loewenhielm: ”Skønne Druer!”. Hans bordsgranne svarar då: ”Og de naade 

Ejskoldalen og afskar en Ranke med en Drueklase, som der maatte to Mand til at bære paa en 

Stang”. Detta är ett ordagrant bibelcitat av 4 Mos 13:23, där Mose har sänt tolv män att 

bespeja Kanaans land, löfteslandet. En av spejarna var Josua som senare kom att föra Israels 

folk dit in. 

 Sidan 54: ”Faamelte, gamle Mennesker modtog Tungetalens Gave” alluderar på 

berättelsen i Apg 2 om hur den helige Ande på pingstdagen utgjuts över de första kristna, 

däribland lärjungarna och Jesu mor. ”Og de bleve alle fyldte med den Helligaand, og de 

begyndte at tale i andre Tungemaal, efter hvad Aanden gav dem at utsige” (Apg 2:4). Sedan 

upprepas orden ”der var blevet dem en vidunderlig Naade til Del”. Det är så de alla tänker 

tillbaka på gästabudet, senare.    

 Sidan 55: Berättelsen om själva gästabudet avslutas med orden ”de havde faaet 

skaenket en Time af Tusindaarsriget, et Glimt af det Ny Jerusalem”. Om det s.k. tusenårsriket 

står det i Upp 20: 1-4: ”Og jeg saa en Engel stige ned fra Himmelen og bandt ham (djävulen) 

for tusinde Aar og kastede ham i Afgrunden og lukkede og forseglede over ham”. ”Et Glimt 

af det Ny Jerusalem” anspelar på Upp 21:2: ”Og jeg saa den hellige Stad, det nye Jerusalem, 

stige ned fra Himmelen, fra Gud”.  

2.3.4 KOMMENTAR: 

Valet av plats är viktigt. Berlevaag ligger så långt bort från glansen vid hovet och i Paris som 

det är möjligt och när novellen kom ut fanns staden inte ens. Skildringen av gästabudet 

utspelar sig således på en plats bortom all världslig begränsning.  

Allt i novellen leder fram mot måltiden, gästabudet. Karaktärerna och deras 

inbördes relationer i det förgångna presenteras. I övrigt framstår allt som en enda lång 

måltidsförberedelse. 
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Seende spelar en avgörande roll i novellen. Församlingsmedlemmarna har sin 

blick fäst bortom denna världen. De är helt inriktade på ”den Sande Virkelighed”, ”Det ny 

Jerusalem”. Kanske är deras blick så inriktad på det hinsides att de glömmer att se det mer 

närliggande, sig själva och varandra. Konflikter som har lett till söndrade relationer och 

bitterhet har fått fäste hos dem. 

Papin som sägs se och höra Filippa, ser egentligen bara sig själv. Han har en 

”vision” men den verkar bara vara ett uttryck för hans egen ambition. 

Det är sannerligen inte ”kryb”, ”stener” eller ”slange” som serveras de tolv 

middagsgästerna. Nej, de serveras den mest utsökta mat och de allra finaste viner. Babette har 

lagt ned all sin förmåga, all sin kraft och allt hon äger för att kunna bjuda dem på detta. Efter 

gästabudet sitter Babette i köket ”bleg og dødelig udmattet”. Likt en kristusgestalt har hon 

gett allt. Hennes gåva är ”et uforglemmeligt Bevis paa menneskelig Troskab og 

Selvopofrelse” (s. 60).  

Den tydliga allusionen till berättelsen om bröllopet i Kana lyfter gästabudet till 

en annan nivå och är en tydlig anvisning till läsaren om att måltidshändelsen ska tolkas ur ett 

andligt perspektiv. ”Havde den Helligand ikke valgt at aabenbare sig [...] endog i selve 

Vinen”. De serveras vaktlar och druvor. Gud är närvarande och agerar och han är den som för 

dem in i ”Löfteslandet”.  Att de är tolv vid bordet anspelar på nattvarden. 

 Skildringen av måltiden är en skildring av en allt och alla omfattande epifani. I 

måltidsgemenskapen händer någonting med alla de tolv gästerna. Loewenhielm reser sig och 

säger att här möter nåd och sanning varandra. Epifanin är den helige Andes förmedlande av 

nåd till dem alla, nåd som ger vilja och mod att se på sig själva och varandra. Den blicken är i 

sin tur full av nåd, sanning och kärlek.  

 Ett försoningens mellanrum har skapats i deras måltidsgemenskap. Här finns 

närvaro och öppenhet. De ser varandra och allt blir genomlyst och självklart. Agg och 

bitterhet rinner bort, liksom minnen av svek och förlorade tillfällen. Allt är försonat. En våg 

av helande når dem och ”den helige Ande löser tungornas band”.  

 För församlingsmedlemmarna är inte epifanin någonting märkligt. Det är just 

vad de alla väntat på, vad deras håg och längtan varit inriktad mot. Äntligen har de fått 

uppleva en försmak av det nya Jerusalem. 

 Efteråt betonade de att ”der var blevet dem en vidunderlig Naade til del”. De 

hade ”skuet alting, som det virkelig er”. De hade alla undfått seendets gåva.  
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3 MÅLTIDSSKILDRINGAR I BIBELN 

3.1 NÄRLÄSNING AV BIBELBERÄTTELSERNA 
3.1.1 KVINNAN SOM SMORDE JESU FÖTTER, LUK 7:36-50 

36: Men en af Farisæerne bad ham om, at han vilde spise med ham; og han gik ind i 

Farisæerens Hus og satte sig til Bords. 37: Og se, der var en Kvinde, som var en Synderinde i 

Byen; da hun fik at vide, at han laa til Bords i Farisæerens Hus, kom hun med en 

Alabastkrukke med Salve; og hun stillede sig bag ved ham, ved hans Fødder og græd og 

begyndte at væde hans Fødder med sine Taarer og aftørrede dem med sit Hovedhaar og 

kyssede hans Fødder og salvede dem med Salven.  

39: Men da Farisæeren, som havde inbudt ham, saa det, sagde ham ved sig selv: 

”Dersom denne var en Profet, vidste ham, hvem og hvordan en Kvinde denne er, som rører 

ved ham, at hun er en Synderinde.” 40: Og Jesus tog til Orde og sagde til ham: ”Simon! Jeg 

har noget at sige dig.! 41: Men han siger: ”Mester, sig frem!” 42: ”En mand, som udlaante 

Penge, havde to Skyldnere; den ene var fem Hundrede Denarer skyldig, men den anden 

halvtredsindstyve. 43: Da de ikke havde noget at betale med, eftergav han dem begge. Hvem 

af dem vil nu elske ham mest?” 44: Simon svarede og sagde: ”Jeg holder for, den, hvem han 

eftergav mest?” Men han sagde til ham: ”Du dømte ret.” 45: Og han vendte sig imod Kvinden 

og sagde til Simon: ”Ser du denne Kvinde?” Jeg kom ind i dit Hus; du gav mig ikke Vand til 

mine Fødder, men hun væddede mine Fødder med sine Taarer og aftørrede dem med sit Haar. 

Du gav mig intet Kys; men hun ophørte ikke med at kysse mine Fødder, fra jeg kom herind. 

46: Du salvede ikke mit Hoved med Olie; men hun salvede mine Fødder med Salve. 47: 

Derfor siger jeg dig: Hendes mange Synder ere hende forladte, eftersom hun elskede meget; 

men den, hvem lidet forlades, elsker lidet.”  

48: Men han sagde til hende. ”Dine Synder ere forladte!” 49: Og de som sade til 

Bords med ham, begyndte at sige ved sig selv: ”Hvem er denne, som endog forlader 

Synder?”: 50: Men han sagde til Kvinden: ”Din tro har frelst dig, gaa bort med Fred!”  

BERÄTTAREN:  

Berättaren är allvetande och ser allt som sker och hör allt som sägs. I narrationen finns två 

exempel på att berättaren t.o.m. vet vad karaktärer säger till sig själva,140 i v. 39 står det om 

fariséen Simon, värden, ”sagde ham ved sig selv”, och i v. 49 står det att de andra 

bordsgästerna ”begyndte at sige ved sig selv”. 
                                                           
140 Dvs. inre monolog. 
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BERÄTTELSEN: 

Liknelse:  

I berättelsen finns en inskjuten liknelse. Här exemplifieras det som Greger Andersson141 

skriver om en annan av Jesus liknelser: ”He (Jesus) takes the stage so to speak” och Simon ”is 

seated before the storyteller”. På det sättet tystas Simon ”by the presentation of a 

performance”.142 Andersson skriver vidare: ”It is obvios that something happens when Jesus 

ceases to argue and starts to narrate”.143 Av Simons svar på Jesu fråga, efter berättandet, 

förstår läsaren att Simon har fattat poängen med Jesu liknelse. Ändå förstår läsaren senare att 

Simon inte har kopplat liknelsen till sig själv. 

Karaktärer:  

Simon, fariséen, hos vilken Jesus är måltidsgäst, är, även om han ges stort utrymme i 

narrationen, en flat, genomskinlig, karaktär. Han representerar den gängse normen. Berättaren 

nämner honom inte vid namn; Simon är helt enkelt för denne ”fariséen”. Jesus nämner honom 

dock vid namn, vilket signalerar att han för Jesus är viktig, en person, inte bara en av många 

fariséer. Det mesta utrymmet i berättelsen ägnas åt samtalet mellan Jesus och Simon, ändå 

förblir Simon en flat karaktär. Ingen förändring sker med honom inom narrationens ram. 

 Med hjälp av kontraster beskriver Jesus för Simon skillnaden mellan honom och 

kvinnan. ”Du gav mig ikke Vand til mine Fødder, men hun...”, ”Du gav mig intet Kys, men 

hun...” och ”Du salvede ikke mit Hoved, men hun...”.144 Jesus betonar också skillnaden 

mellan att ”älska mycket” och att ”älska litet”. Fariséen, som ska gälla för att vara den 

rättfärdige har på punkt efter punkt misslyckats, medan en kvinna, en ”syndig” sådan, kliver 

rakt in i hans hus och gör det genom sin blotta närvaro där, rituellt orent. Till råga på allt säger 

Jesus att det är hon som har gjort allt rätt. Detta är ett lysande exempel på ironi. Simon är 

också tveksam till att Jesus är en profet, men Jesus visar senare, med all önskvärd tydlighet, 

att han är det. Ja, han är mer än en profet; han kan t.o.m. förlåta synder. Även detta är 

exempel på ironi. 

Kvinnan är en rund, färgad, karaktär. Hon går rakt in i narrationen, och fariséens 

hem, och ställer allt på ända. Berättaren låter oss inte veta hennes namn, bara att hon i ”Byen” 

                                                           
141 The Book and Its Narratives: A Critical Examination of Some Synchronic Studies of the Book of Judges, Örebro 
Studies in Literary History and Criticism 1, Örebro: Örebro Studies in Literary History and Criticism 1, 2001, 117. 
142 Andersson refererar här i sin tur till Lars-Åke Skalin som myntat uttrycken ”seated” och ”the perspective of 
the bench”, Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, 1991, 14. 
143 The Book and Its Narratives, 117. 
144 En trefaldig upprepning som här, ofta med stegring, kallas anafor. 
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kallas ”Syndarinde”. Att berättaren säger ”i Byen” väljer jag att tolka som en betoning av att 

det är vad man säger om henne, inte att hon enligt honom nödvändigtvis är det. På något sätt 

har kvinnan fått reda på att Jesus ska gästa fariséen Simon och går dit, trots att hon är kvinna, 

och trots att hon vet att hon av andra betraktas som en syndare.  

Jesus är en rund, färgad, karaktär. Han gör det otänkbara, att låta kvinnan röra 

vid sig upprepade gånger. Dessutom försvarar han hennes beteende i samtalet med Simon, ja, 

han t.o.m. framhåller henne som ett föredöme. Jesus vet vad Simon säger till sig själv. I det 

efterföljande samtalet dem emellan inleder Jesus med att berätta en liknelse för Simon. 

 De andra bordsgästerna är flata, genomskinliga, och smälter in i bakgrunden.  

KOMMENTAR:  

Beteckningen ”synderska” har alltför ofta, oftast av manliga exegeter, getts sexuell innebörd, 

och kvinnan har därför ofta betraktats som prostituerad. Man har också menat att det faktum 

att kvinnan löst sitt hår tyder på att det är så.145 Barbara E. Reid146 betonar  dock att 

”synderska” också kan stå för att kvinnan var sjuk eller handikappad, att hennes man var 

tullare, eller att hon hade mycket kontakt med icke-judar. Dessutom var kvinnor i samband 

med menstruation och barnafödande rituellt orena.  

Något som diskuteras i tolkningarna av berättelsen är när kvinnans synder blir 

förlåtna. Jag ansluter mig till dem147 som anser att det har hänt redan innan hon kommer till 

middagsbjudningen. Kärleken till honom som har gett henne syndernas förlåtelse, den 

upprättelse detta har inneburit för henne, och glädjen över det som har skett, är det som ger 

henne modet att trotsa religiösa och sociala regler, att överskrida gränser, att totalt strunta i 

vad fariséer och andra tycker. För henne är bara en viktig, Jesus. Här besannas det Anni 

Pesonen148 skriver: ”Luke apparently sees the relationship of God and the repenting 

individual as a circle of reciprocal love”.    

  Den inskjuta inre monologen är viktig i konstruktionen av 

narrationen. Michal Beth Dinkler149 skriver: ”Lukan interior monologues suggests that one’s 

internal response to God is critically important”. Detta gäller i hög grad Simon. ”Simon’s 

                                                           
145 Ett exempel på en sådan kommentar är Joel Green som skriver:” Letting her hair down in this setting would 
have been on a par with appearing topless in public”, och om kvinnans pysslande med Jesu fötter skriver ”like a 
prostitute or slave girl accustomed to providing sexual favors”. Luke, 310. 
146 Do You See This Woman?, Luke 7:36-50 as a Paradigm for Feminist Hermeneutics, Biblical Research 40, 
1995, 695. 
147 T. ex. Craig Blomberg, Jesus, Sinners and Table Fellowship, Bulletin for Biblical research, 19.1. 2009. 
148 The Weeping Sinner: A Short Story by Luke, Neotestamentica 34 (1), 2000, 98. 
149 ’The Thoughts of Many Hearts Shall Be Revealed’: Listening in on Lukan Interior Monologues, Journal of 
Biblical Literature 134, 2015:2, 376. 
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doubts are not merely mumbled but are directly expressed in interior speech. His questioning 

is answered ironically when Jesus addresses him with a brief parable. [...] Jesus’ insight 

illuminates Simon’s true feelings”, skriver Philip Sellew. 150 

 Det är ytterst viktigt att påpeka att Jesus inbjuder även fariséerna och de 

skriftlärda att se vem han är. Även de får kallelsen att följa honom, men för att kunna göra det 

krävs att de är villiga att se sanningen om sig själva och om sin förmenta rättfärdighet. Jesus 

gör klart för dem att han har kommit för att kalla syndare. Så länge de ser på sig själva som 

rättfärdiga som inte behöver någon förlåtelse, kan han ingenting göra för dem. De väljer 

själva att ställa sig utanför.  

 Frågan som Jesus riktar till Simon: ”Ser du denne Kvinde?” är oerhört viktig. 

Barbara E. Reid151 skriver: ”The whole story hinges on Jesus question to Simon”. Läsaren vet 

att Simon mycket väl har sett kvinnan som våldgästar hans bjudning. Av Simons inre 

monolog vet läsaren hur Simon tänker: ”kvinnan är en syndare och Jesus är inte någon 

profet”. Ändå ställer Jesus frågan. Jesus vill att Simon ska se på kvinnan på samma sätt som 

han ser på henne, en förlåten, upprättad kvinna (läs: människa!) som visar stor kärlek.152 

  Narrationen är, menar jag, en mycket tydlig berättelse om försoning. Kvinnan 

äter inte med männen, men måltidsgästerna får bevittna en tydlig försoningshändelse och den 

glädje en sådan ger, och de hör, liksom senare läsaren, Jesu fråga: ”Ser du denne Kvinde?” 

 

3.1.2 JESUS HOS MARTA OCH MARIA, LUK 10:38-42 

38: Men det skete, medens de vare paa Vandring, gik han ind i en Landsby; og en Kvinde ved 

Navn Martha modtog ham i sit Hus. 39: Og hun havde en Søster, som hed Maria, og hun satte 

sig ved Herrens Fødder og hørte paa hans Tale. 40: Men Marta havde travlt med megen 

Opvartning; og hun kom hen og saagde: ”Herre! Bryder du dig ikke om, at min Søster har 

ladet mig opvarte ene? Sig hende dog, at hun skal hjælpe mig.” 41: Men Herren svarede og 

sagde til hende: ”Martha! Martha! Du gør dig Bekymring og Uro med mange Ting; men eet er 

fornødent. 42: Maria har valgt den gode Del, som ikke skal tages fra hende.” 

 

 

 

                                                           
150 Sellew, Philip. Interior Monologue as a Narrative Device in the Parables of Luke, Journal of Biblical Literature 
111/2, 1992, 250. 
151 ”Do You See This Woman?” Luke 7:36-50 as a Paradigm for Feminist Hermeneutics, Biblical Research 40, 
1995, 37. 
152 Ibid. 37-38. 
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BERÄTTAREN:  

Berättaren är allvetande och ser allt som händer och hör allt som sägs. Narrationen är 

knapphändig och har ett öppet slut. Läsaren får således inte veta någonting konkret om 

måltiden. Inte heller får vi veta huruvida Martha också sätter sig ner vid Jesu fötter.  

BERÄTTELSEN: 

Karaktärer: 

Martha är, trots att hon åtminstone i berättelsens inledning intar en traditionell kvinnlig roll, 

en rund, färgad, karaktär. Hon nöjer sig inte med att i stillhet konstatera att Maria inte beter 

sig korrekt, utan visar öppet sitt missnöje inför Jesus. Som storasyster känner hon ansvar för 

sin yngre syster, Maria, och vill lära henne att bete sig på ett passande sätt. I denna strävan 

föröker Martha få Jesus att hjälpa till.       

Maria är en rund, färgad, karaktär, trots att hon inte säger någonting alls i 

berättelsen. Men genom sitt handlande, att som en man sätta sig vid Jesu fötter och lyssna på 

hans undervisning. Ett sådant beteende var otänkbart i detta religiösa sammanhang. 

Jesus är en rund, färgad, karaktär som bryter mot sociala och religiösa normer. 

Enligt berättaren är Jesus ensam gäst hemma hos de båda systrarna, och läsaren förstår att han 

tänker äta med dem. När Maria sätter sig vid hans fötter för att ta emot undervisning, 

protesterar han inte, utan undervisar henne, något som annars var helt otänkbart för en rabbi. 

”Rabbinic policy forbade teaching Torah to women”, skriver Craig Blomberg.153 När Martha 

ber Jesus säga till Maria att hjälpa till med det praktiska, gör han oväntat tvärt om och 

inbjuder också Martha att ta emot undervisning. Jennifer Halteman Schrock154 betonar att 

Jesu inbjudan till Martha ”should be read as one of his truly chocking statements”. 

Om de tre karaktärerna Martha, Maria och Jesus kan verkligen sägas att de 

”bjuder visst (läs: stort!) motstånd genom att [...] bryta mot en implicerad norm”.155      

”De” som nämns i berättelsens inledning är flata, genomskinliga, karaktärer och 

försvinner ur berättelsen redan efter första meningen. Läsaren får aldrig veta vilka de är.  

KOMMENTAR:                                                                                                                      

Mycket viktigt att notera är, menar jag, att både Martha och Maria i narrationen framstår som  

                                                           
153 Jesus, Sinners, and Table Fellowship, Bulletin for Biblical Research 19.1, 2009, 57. 
154 ”I Am Among You As One Who Serves,” Jesus and Food in Luke’s Gospel, Daughters of Sarah, 19, 1993: 4, 
23. 
155 Lars-Åke Skalin. Karaktär och perspektiv. Att tolka litterära gestalter i det mimetiska språkspelet, Uppsala: 
Acta Universitatis Upsaliensis, 1991, 222. 
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självständiga, fristående, namngivna karaktärer. De är inte någons dotter, syster eller hustru. 

De agerar och talar som individer, och det är också så Jesus bemöter dem. 

 Jag menar att Jesus här tydligt, i ord och handling, visar att han anser att 

kvinnor, likaväl som män, har kapacitet att förstå hans undervisning och också att de, likaväl 

som män, bör få möjlighet att lyssna till den. Jesus ställer inte Martha och Maria mot 

varandra, inte heller de olika roller de åtminstone inledningsvis intar i berättelsen.  

Handlar narrationen om försoning? Nej, inte i bemärkelsen att en ”syndare” blir 

förlåten och upprättad, men i den bemärkelsen att någon förs in i en gemenskap är den en 

mycket tydlig försoningsberättelse. Jesus visar att i Guds rike är kvinnor lika viktiga som 

män. Han lyfter upp kvinnorna och han lyfter in dem. Detta är i sanning försoning. Hur sedan 

det omgivande samhället reagerar, och om de accepterar Jesus ”inlyftande” är en helt annan 

sak.  

Robert L. Kelly Jr.156 ger uttryck för samma uppfattning när han skriver: ”The 

meal occasion fittingly provides Jesus with the opportunity to affirm that women had the right 

to be disciples and that hearing as well as serving is both their privilege.”  

 Bland exegeter finns det ingen konsensus om hur denna berättelse ska tolkas. 

Många (läs: de flesta!) tolkningar har gått ut på att kvinnor bara har två roller att välja mellan: 

den aktiva eller den kontemplativa, eller, som Elisabeth Schüssler Fiorenza157 lite drastiskt 

uttrycker det: ”There are those women who serve God and those who serve men”.  

 De olyckliga dualistiska tolkningarna av berättelsen har reducerat Martha och 

Maria från att vara individer och Jesu lärjungar, till teologiska principer och typer.158 En 

kvinnas sysselsättning ska inte vara det som definierar hennes lärjungaskap. 

 

3.1.3 LIKNELSEN OM FADERN MED DE TVÅ SÖNERNA, LUK 15:11-24 

11: Men han sagde: ”En Mand havde to Sønner. 12: Og den yngste af dem sagde til Faderen: 

Fader! Giv mig den Del af Formuen, som tilfalder mig. Og han skiftede Godset imellem dem. 

13: Og ikke mange Dage derefter samlede den yngste Søn alt sit og drog udenlands til et fjernt 

Land og ødte der sin Formue i et ryggesløst Levned. 14: Men da han havde sat alt til, blev der 

en svær Hungersnød i det samme Land; og han begyndte at lide Mangel. 15: Og han gik hen 

og holdt sig til en af Borgerne der i Landet, og denne sendte ham ud paa sine Marker for at 

vogte Svin. 16: Og han attraaede at fylde sin Bug med de Bønner, som Svinene aade; og ingen 
                                                           
156 Meals with Jesus in Luke’s Gospel, Horizons in Biblical Theology 17, 1995:2, 125. 
157 A Feminist Critical Interpretation for Liberation: Martha and Mary Lk 10:38-42, Religion and Intellectual Life 
3, 1986:2, 27. 
158 Ibid. 28. 
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gav ham noget. 17: Men han gik i sig selv og sagde: ”Hvor mange Daglejere hos min Fader 

have ikke Brød i Overflødighed? men jeg omkommer her af Hunger. 18: Jeg vil staa op og 

gaa til min Fader og sige til ham: Fader! Jeg har syndet imod Himmelen og over for dig, 19: 

jeg er ikke længer værd at kaldes din Søn, gør mig som en af dine Daglejere!  

20: Og han stod op og kom til sin Fader. Men da han endnu var langt borte, saa 

hans Fader ham og ynkedes innerligt, og han løb til og faldt ham om Halsen og kyssede ham. 

21: Men Sønnen sagde til ham: Fader! Jeg har syndet imod Himmelen og over for dig, jeg er 

ikke længer værd at kaldes din Søn. 22: Men Faderen sagde til sine Tjenere: Henter det bedste 

Klædebon frem, og ifører ham det, og giver ham en Ring paa hans Haand og Sko paa 

Fødderne; 23: og henter Fedekalven og slagter den, og lader os spise og være lystige! 24: Thi 

denne min Søn var død og er bleven levende igjen, han var fortabt og er funden. Og de 

begyndte at være lystige!  

25: Men hans ældste Søn var paa Marken, og da han kom og nærmede sig 

Huset, hørte han Musik og Dans. 26: Og han kaldte en af Karlene til sig og spurgte, hvad dette 

var? 27: Men han sagde til ham: Din Broder er kommen, og din Fader har slagtet Fedekalven, 

fordi han har faaet ham sund igen. 28: Men han blev vred og vilde ikke gaa ind; Men hans 

Fader gik ud og bad ham. 29: Men han svarede og sagde til Faderen: Se, saa mange Aar har 

jeg tjent dig, og aldrig har jeg overtraadt noget af dine Bud, og du har aldrig givet mig et Kid, 

for at jeg kunde være lystig med mine Venner. 30: Men da denne din Søn kom, som har 

fortæret dit Gods med Skøger, slagtede du Fedekalven til ham. 31: Men han sagde til ham: 

Barn! du er altid hos mig, og alt mit er dit. 32: Men man burde være lystig og glæde sig, fordi 

denne din Broder var død og er bleven levende og var fortabt og er funden.” 

BERÄTTAREN:           

Berättaren lämnar här över ordet till Jesus, som går från att vara en karaktär i Lukas narration 

till att bli en synlig berättare. Jesus intar scenen och han är allvetande. Narrationen är 

knapphändig och i den finns flera gap, bl.a. öppet slut. Huvudbudskapet går dock fram utan 

att åhöraren eller läsaren behöver fylla i dessa.  

BERÄTTELSEN: 

Liknelse: Narrationen är i sin helhet en liknelse, en typ av berättelse som Jesus ofta använde 

sig av för att åskådliggöra sitt budskap. Bilderna hämtades oftast från åhörarnas vardagsliv. 

Karaktärer: 

Den yngre sonen är en rund, färgad, karaktär, som handlar på ett mycket oväntat sätt, ett sätt 

som strider mot alla gängse normer. Genom sitt beslut vållar han sin far stor sorg och oro. 
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Han ger sig av hemifrån och slösar bort sitt arv genom att leva ett mycket utsvävande liv. Till 

sist blir nöden för stor, han har inte ens något att äta, och han beslutar sig för att vända hem 

igen. Kanske kan han åtminstone få bli en av faderns drängar. Här åskådliggörs det som 

Michal Beth Dinkler159 skriver: ”Lukan interior monologues depict the inner turmoil his 

characters experience in moments of crisis. Interior monologues also creates the illusion that 

the reader is encountering the character’s true nature.” 

 När den yngre sonen kommit hem ger fadern honom i sin glädje en klädnad, en 

ring och skor på fötterna. Skor var tecken på en persons ”värdighet” som son, tjänare bar inte 

skor. Ringen visade att någon var kreditvärdig.  

Den äldre sonen är en flat, genomskinlig, för att inte säga osynlig, karaktär, i 

större delen av berättelsen. I liknelsen allra första mening får åhöraren veta att han finns; det 

är allt. Först i berättelsens slut när hans bror kommit hem och fadern anordnat en glädjefest 

för denne, träder den äldre brodern fram och blir för en stund synlig.  

Fadern är en rund, färgad, karaktär som handlar ytterst oväntat. Mikeal C. 

Parsons160 beskriver faderns handlande på följande sätt: ”The Father abandons his honorable 

role as patriarch and shamelessly embraces both sons: ”You want my property before I die? 

Take it. You want to come back? Here, come back, let’s have a party. You don’t want to 

come in to the party? I’ll come out. You feel abandon and unwanted? You’re always with 

me”.  

KOMMENTAR:  

Om åhöraren eller läsaren tänker sig in i situationen där Jesus först berättar liknelsen är det 

lätt att föreställa sig åhörarnas reaktioner på berättelsen. Kanske höjer de på ögonbrynen när 

de hör om den oerhörda fräckhet den yngre sonen visar när han kräver att få ut sitt arv i 

förväg, och nog ser man dem nicka instämmande när de får höra om hur han till sist inget har 

kvar och t.o.m. vill äta svinens mat. ”Det var väl det vi visste.” Det är lätt att föreställa sig hur 

Jesus får med sig åhörarna med sin berättelse. 

Det är svårt att tänka sig att att ”fadern” i berättelsen skulle kunna vara någon 

annan än Gud. Jesus visar att Gud, liksom fadern i berättelsen, alltid väntar på och längtar 

efter människan, oavsett vad han eller hon gjort eller hur långt bort någon förirrat sig, är alltid 

Guds famn öppen för den som ångrar sig och vänder om hem. Guds översvallande glädje över 

varje vilsegången som vänder hem åskådliggörs av den överdådiga festen, gästabudet, som 
                                                           
159 ’The Thoughts of Many Hearts Shall Be Revealed’: Listening in on Lukan Interior Monologues, Journal of 
Biblical Literature, 133, 2015:2, 398. 
160 The Elder Brother as Literature: Re-reading the Parable, Perspectives in Religious Studies, 23, 1996: 2, 172. 
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fadern ordnar. Med hjälp av kontraster visar Jesus vad som händer när någon vänder om hem 

till Gud igen, den som var ”død” är nu ”levende”, den som var” fortabt” är nu ”funden”.  

Kan åhöraren eller läsaren vara säker på att den yngre sonen verkligen ångrat 

sig? Eller är det måhända som Bernard Brandon Scott161 skriver, att detta inte är ”a change of 

heart but rather his stomach that induces his return”. Dinkler162 är inne på samma spår när hon 

skriver att den yngre sonen aldrig framför sin planerade bön om förlåtelse till fadern. ”Upon 

returning he does not finish his prepared speech”, skriver hon. Oavsett hur det står till med 

den saken är det viktigt att betona att faderns förlåtelse är villkorslös och total.  

Det är oerhört viktigt att påpeka att faderns inbjudan inte bara gäller den yngre 

sonen. Den gäller i lika hög grad den äldre sonen, han som aldrig gått bort, utan troget stannat 

kvar, men som har blivit blind för allt det goda som han ständigt har tillgång till, framför allt 

gemenskap med fadern. Nu måste han välja, gå in till festen eller stanna kvar utanför. ”All 

that is necessary as a first step – which is often the hardest – is a willingness to accept such 

gratuitous love and let oneself be embraced by God’s tender mercy”, skriver Barbara E. 

Reid.163  

3.1.4 BERÄTTELSEN OM SACKAIOS, LUK 19:1-10 

1: Og han kom ind i Jeriko og drog derigennem. 2: Og se, der var en Mand, som hed Zakæus; 

han var Overtolder, og han var rig. 3: Og han søgte at faa at se, hvem der var Jesus, og han 

kunde ikke for Skaren, for han var lille af Vækst. 4: Og han løb forud og steg op i et 

Morbærfigentræ, for at han kunde se ham; thi han skulde komme frem ad den Vej. 5: Og da 

Jesus kom til Stedet, saa han op og blev ham var og sagde til ham: ”Zakæus! Skynd di og stig 

ned; thi jeg skal i Dag blive i dit Hus.” 6: Og han skyndte sig og steg ned og tog imod ham 

med Glæde. 7: Og da de saa det, knurrede de alle og sagde: ”Han er gaaet ind for at tage 

Herberge hos en syndig Mand.” 8: Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: ”Se, Herre! 

Halvdelen af min Ejendom giver jeg de fattige; og dersom jeg har besveget nogen for noget, 

da giver jeg det fire Fold igen.” 9: Men Jesus sagde til ham: ”I Dag er der blevet dette Hus 

Frelse til Del, efterdi ogsaa han er en Abrahams Søn; 10: thi Menneskesønnen er kommen for 

at søge og frelse det fortabte.”  

BERÄTTAREN: Berättaren är allvetande och ser allt som händer och hör allt som sägs.  

                                                           
161 Hear Then the Parable: A Commentary on the Parables of Jesus, Minneapolis: Fortress, 1989, 116. 
162 Michal Beth Dinkler. ’The Thoughts of Many Hearts Shall Be Revealed’: Listening in on Lukan Interior 
Monologues, Journal of Biblical Literature 134, 2015:2, 387. 
163 Beyond Petty Pursuits and Wearisome Widows. Three Lukan Parables, Interpretation 56, 2002:3, 169. 
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BERÄTTELSEN: 

Karaktärer: 

Sackaios är tullare, vilket innebär att han arbetar för ockupationsmakten. På grund av sitt yrke 

står han utanför sitt samhälles religiösa, och därmed också sociala, gemenskap. Att tullare 

verkligen var illa sedda understryker Frans Stern.164 Han citerar Mishna165 och skriver: ”Tax 

collectors were grouped with murderers and robbers. The world of a tax collector could not be 

trusted, nor could his oath be believed […] Money in the pocket of a tax collector was 

considered stolen property”. 

Sackaios har uppenbarligen hört talas om Jesus och är nyfiken på honom. Därför 

springer han i förväg och klättrar upp i ett träd. Att springa och att klättra i träd var inte sådant 

som vuxna män gjorde. Sackaios var med andra ord villig att sätta sin värdighet på spel för att 

få se Jesus. Han måste ha blivit oerhört förvånad när Jesus ser honom där uppe i trädet, vet 

hans namn, och vill till och med bli hans måltidsgäst. Och Sackaios får bråttom. Med glädje 

tar han emot Jesus i sitt hem. 

Jesus är en rund, färgad, karaktär. En tullares hus var rituellt orent, ändå 

inbjuder Jesus sig själv till måltidsgemenskap hemma hos Sackaios. Det är Jesus som tar 

initiativet till gemenskap dem emellan. Om detta skriver V. F. Bud Thompson:166 ”The order 

of events in the Lukan story is not that Zacchaeus repents and then Jesus declares his intention 

to stay with him. Rather first Jesus declares his intention – no ifs, maybes, or buts, no 

requirements to be met and no conditions to be kept, just ’Zacchaeus, come down!” (mina 

kursiveringar). Efter det att Sackaios stigit upp och proklamerat sin vilja och föresats att ställa 

tillrätta allt ont han gjort mot andra, säger Jesus det oerhörda ”i Dag er der blevet dette Hus 

Frelse til del”.  

”De”, ”skaren” och ”de alle” betecknar alla de människor som såg och hörde 

vad som hände och som blev upprörda över Jesu handlande. Läsaren får inte veta vilka de är, 

men väl vad de anser. ”Han har gaaet ind for at tage Herberge hos en syndig Mand”, 

konstaterar de. Varken Jesus eller Sackaios bryr sig om dem, eller om deras åsikter. ”De” 

flyter in i bakgrunden och framstår som flata, genomskinliga, karaktärer. 

Epifani: Jesu kärleksfulla och inkluderande handlande mot Sackaios öppnar dennes ögon. I 

ett ögonblick av klarsyn ser han sig själv och hur fel han har handlat och levt. Men samtidigt 

speglar han sig i den blick som ser på honom med sådan kärlek, på honom den föraktade. Och 
                                                           
164 A Rabbi Looks at Jesus’ Parables, Lanham MD: Rowman & Littlefield, 2006, 47. 
165 Ned. 3:4, B.Qam. 10:1-2 och Tohorot 7:6. 
166 Preaching the Justification of Zacchaeus, Lutheran Quarterly, Volume XXIII, 2009, 472-473. 
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något händer inom honom. Av hela sitt hjärta vill Sackaios ge sitt gensvar på denna kärlek, 

och han reser sig och proklamerar genast sin vilja att gottgöra allt han gjort fel. 

 KOMMENTAR: 

Genom sitt handlande åerinsätter Jesus Sackaios i gemenskapen. Även Sackaios är son till 

Abraham slår han fast. Margaret Gramatky Alter167 skriver: ”Jesus seeks to return people to 

themselves, to their communities, and to God”. He ”breaks into our suffering, calling us to the 

radical intimacy of table fellowship”.   

Just detta har Sackaios fått uppleva. Allt har vänts upp och ner. Han har fått ett 

nytt liv och Sackaios vet vad han ska göra med sitt nya liv. Allra först ska han ställa allt 

tillrätta, återbetala till dem han tagit ut för mycket av, mer än lagen föreskriver, och ge halva 

sin förmögenhet åt de fattiga.  

 Förvandlingen börjar när kärlek och förlåtelse når in i människohjärtat. Detta 

gäller sådana som Sackaios, men också alla som inte anser sig behöva förlåtelse. ”Those who 

know they are burdened and alienated find release, and those who have covered their need 

with fig leaves of their own self-righteousness are found out and invited to give up pretence,” 

skriver Alter.168 Det är som om läsaren kan höra Jesus säga: ”Jag har här idag gjort exakt just 

det jag har kommit för att göra, det jag har blivit utsänd av Gud till, nämligen ”to redeem the 

ungodly, the lost sheep of the house of Israel”.169  

3.1.5 BERÄTTELSEN OM EMMAUSVANDRARNA, LUK 24:13-35                 

13: Og se, to af dem vandrede paa den samme dag til en Landsby, som laa tresindstyve 

Stadier fra Jerusalem, dens Navn var Emmaus. 14: Og de talte med hinanden om alle disse 

Ting, som vare skete.  

15: Og det skete, medens de samtalede og spurte hinanden inbyrdes, da kom 

Jesus selv nær og vandrede med dem. 16: Men deres Øjne holdtes til, saa de ikke kendte ham. 

17: Men han sagde til dem: ”Hvad er dette for Ord, som I skifte med hinanden paa Vejen?” 

Og de stansede bedrøvede. 18: Men en af dem, som hed Kleofas, svarede og sagde til ham: 

”Er du alene fremmed i Jerusalem og ved ikke, hvad der er sket der i disse Dage?” 19: Og han 

sagde til dem: ”Hvilket? Men de sagde til ham: ”Det med Jesus af Nazareth, som var en 

Profet, mægtig i Gerning og Ord for Gud og alt Folket; 20: og hvorledes Ypperstepræterne og 

                                                           
167 The Unnatural Act of Forgiveness. Exploring Jesus’ radical method of restoration, Christianity Today, 1997: 
June 16, 30. 
168 Ibid. 28. 
169 V.F. Bud Thompson. Preaching the Justification of Zacchaeus, Lutheran Quarterly, Volume XXIII, 2009, 473. 
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vore Raadsherrer have overgivet ham til Dødsdom og korsfæstet ham. 21: Men vi haabede, at 

han var den, som skulde forløse Israel. Men med alt dette er det i Dag den tredje Dag, siden 

dette skete. 22: Men ogsaa nogle af vore Kvinder have forfærdet os, idet de kom aarle til 

Graven, 23: og da de ikke fandt hans Legeme, kom de og sagde, at de havde ogsaa set et Syn 

af Engle, der  sagde, at han lever. 24: Og nogle af vore gik hen til Graven, og de fand det 

saaledes, som Kvinderne havde sagt; men ham saa de ikke.” 25: Og han sagde til dem: ”O, I 

uforstandige og senhjertede til at tro paa alt det, som Profeterne have talt!” 26: Burde ikke 

Kristus lide dette og indgaa til sin Herlighed?” 27: Og han begyndte fra Moses og fra alle 

Profeterne og udlagde dem i alle Skrifterne det, som handlede om ham.  

28: Og de nærmede sig til Landsbyen, som de gik til; og han lod, som han vilde 

gaa videre. 29: Og de nødte ham meget og sagde:” Bliv hos os, thi det er mod Aften, og 

Dagen hælder.” Og han gik ind for at blive hos dem. 30: Og det skete, da han havde sat sig 

med dem til Bords, tog han Brødet, velsignede og brød det og gav dem det. 31: Da bleve deres 

Øjne aabnede, og de kendte ham; og han blev usynlig for dem. 32: Og de sagde til hinanden: 

”Brændte ikke vort Hjerte i os, medens han talte til os paa Vejen og oplod os Skrifterne?”  

33: Og de stode op i den samme Time og vendte tilbage til Jerusalem og fandt 

forsamlede de elleve og dem, som vare med dem, hvilke sagde: 34: ”Herren er virkelig 

opstanden og set af Simon.” 35: Og de fortalte, hvad der var sket paa Vejen, og hvorledes han 

blev kendt af dem, idet han brød Brødet.  

BERÄTTAREN: 

Berättaren är allvetande, ser de båda vandrarna på Emmausvägen, och hör deras samtal. 

Berättaren ser också att någon plötsligt slår följe med dem och vet, till skillnad från dem, att 

det är Jesus. Den ironi som detta innebär förmedlas till läsaren. Berättaren hör samtalet 

mellan Jesus och vandrarna, följer med dem in och är med under måltiden, ser att Jesus bryter 

brödet, och förmedlar till läsaren den epifani som blir följden. Berättaren förankrar noga 

narrationen i tid och till plats.  

BERÄTTELSEN: 

Karaktärer: 

Kleofas är en rund, färgad, karaktär. Han är den av de två vandrarna som för ordet och på det 

sättet blir en representant för bådas, ja, samtliga lärjungars sorg och förvirring. Att han 

namnges ger större känsla av autenticitet. I skildringen av honom förekommer ironi, t.ex. när 

han berättar för Jesus vad som har hänt med denne. Av berättaren får läsaren reda på att det är 

Jesus som slagit följe med vandrarna. Dessa har däremot inte känt igen honom. Detta är ett 
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exempel på den typ av dramatisk ironi där läsarna vet mer än karaktärerna. Kleopas säger till 

Jesus att det är ” i Dag den tredje Dag” och förstärker därmed ironin.  

 Den andre vandraren är flat, genomskinlig. Läsaren får inte veta vad han heter 

eller någonting annat om honom, trots att han finns vid Kleopas sida narrationen igenom. 

Jesus är en synnerligen rund, färgad, karaktär. Plötsligt från ingenstans dyker 

han upp, kliver rakt in i narrationen och slår följe med de båda vandrarna. Han intresserar sig 

för deras frågor och utlägger texter ur ”Lagen och Profeterna” för dem, texter om Messias. 

Det sistnämnda är ett slags ”synlig intertextualitet”. När Jesus bryter brödet känner de igen 

honom. I samma ögonblick försvinner han. 

”De elleve”, av vilka bara Simon nämns vid namn, och ”de som var med dem” 

är flata, genomskinliga, karaktärer.  

Epifani: I narrationen finns ett mycket tydligt exempel på epifani. När Jesus välsignar brödet 

och sedan bryter det, händer någonting med Kleopas och den andre lärjungen. Plötsligt bryter 

ljuset in och de ser. De känner igen Jesus och de förstår i ett enda ögonblick allt det som 

Jesus har förklarat för dem under vandringen. Och de vet, Jesus är Messias och han är 

verkligen uppstånden. På samma sätt som Jesus öppnar skrifterna för dem och visar vad som 

sagts om honom i Skrifterna, öppnar han deras ögon genom att bryta brödet. Det första ordet i 

vers 31: ”da” markerar tidpunkten för när detta sker. När de två från Emmaus möter ”de elva” 

i Jerusalem är de noga med att berätta om epifanin, om hur de kände igen Jesus i det 

ögonblick han bröt brödet.  

KOMMENTAR:                                                                                                            

Berättaren låter läsaren få veta att när Jesus frågar vad som hänt, ”stansede” de ”bedrøvede”. 

Detta förstärker effektivt känslan av hur omvälvande allt är för lärjungarna. Nyfiket undrar 

Jesus vad de samtalar om och de delar med sig av sin förvirring. Genom att ställa frågor möter 

Jesus lärjungarna där de är. Läsaren får genom dessa inblickar lättare att sätta sig in i 

situationen, att känna med lärjungarna och att följa med i deras känslomässiga berg-och-

dalbana. 

 Om måltiden i Emmaus skriver James Maxey:170 ”Luke connects meal and 

God’s reign with revelation of Jesus as Messiah in that the reign is revealed through meals 

[...] The meal setting at Emmaus becomes instrumental in both the revelation and discovery of 

the true identity of the stranger.”  
                                                           
170 The Road to Emmaus: Changing Expectations. A Narrative-Critical Study, Currents in Theology and Mission, 
32:2, april 2005, 114. 
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 Det finns fyra ”nyckelverb” i texten, menar Maxey,171” nämligen ta, 

välsigna/tacka, bryta och ge. När Jesus satt sig till bords i Emmaus ”tog han Brødet, 

velsignede og brød det og gav dem det” (v. 30). Detta är samma ord som används i 

skildringen av den sista måltiden som Jesus och lärjungarna intog före Jesus död.172 Där står: 

”Og han tog Brød, takkede og brød det og gav dem det”.  

De två berättelserna i Luk 24, respektive Luk 22, knyts således samman. När 

lärjungarna känner igen Jesus vid brödbrytandet påminns de om påskmåltiden strax före Jesu 

död. Säkert minns de hans ord från det tillfället: ”gører dette til min Ihukommelse” (Luk 

22:19), och när de i fortsättningen bryter brödet kommer de att erfara att Jesus, om än osynlig, 

kommer att vara närvarande i måltiden. 

Under sista måltiden säger Jesus också ”fra nu af skal jeg ikke drikke af 

Vintræets Frugt, førend Guds Rige kommer” (Luk 22:18). Även dessa ord måste lärjungarna 

ha påmints om vid måltiden i Emmaus, inte minst när Jesus efter att ha brutit brödet 

försvinner ur deras åsyn. De minns säkert också Jesu löfte till dem vid sista måltiden att de 

ska få ”spise og drikke ved mit (Jesu) Bord i mit Rige”. 

Emmausberättelsen har således också ett eskatologiskt perspektiv. Den som tror 

på Jesus och följer honom, är inviterad till den stora bröllopsfesten i det nya Jerusalem. 

3.1.6    BERÄTTELSEN OM BRÖLLOPET I KANA, JOH 2:1-11                          

1: Og paa den tredje Dag var der et Bryllup i Kana i Galilæa; og Jesu Moder var der. 2: Men 

ogsaa Jesus og hans Disciple bleve budne til Bryllupet. 3: Og da Vinen slap op, siger Jesu 

Moder til ham: ”De have ikke Vin.” 4: Jesus siger til hende: ”Kvinde! Hvad vil du mig? Min 

Time er endnu ikke kommen.” 5: Hans Moder siger til Tjenerne: ”Hvad som han siger eder, 

det skal I gøre.” 6: Men der var efter Jødernes Renselsesskik fremsat seks Vandkar af Sten, 

som rummede hvert to eller tre Spande. 7: Jesus siger til dem: ”Fylder Vandkarrene med 

Vand;” og de fyldte indtil det øverste. 8: Og han siger til dem: ”Øser nu og bærer til 

Køgemesteren:” og de bare det til ham. 9: Men da Køgemesteren smagte Vandet, som var 

blevet Vin, og ikke vidste, hvorfra det kom (men Tjenerne, som havde øst Vandet, vidste det), 

kalder Køgemesteren paa Brudgommen og siger til ham: 10: ”Hvert Menneske sætter først 

den gode Vin frem, og naar de ere blevne drukne, da den ringere; du har gemt den gode Vin 

indtil nu. 11: Denne Begyndelse paa sine Tegn gjorde Jesus i Kana i Galilæa, og han 

aabenbarede sin Herlighed; og hans Disciple troede paa Ham.”  

                                                           
171 Ibid. 122. 
172 Skildrad i Luk 22:1-20. Se bilaga! 
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BERÄTTAREN:            

Berättaren är allvetande och ser allt som sker och hör allt som sägs. Narrationen placeras noga 

in i tid och till plats. I den avslutande versen ger berättaren en tydlig anvisning om hur 

händelsen ska tolkas. Berättaren kommenterar dessutom lärjungarnas tolkning av det skedda.  

BERÄTTELSEN:  

Karaktärer: 

Jesu Moder, Hans Moder, som hon kallas i berättelsen, är en rund, färgad, karaktär. Hon är 

den karaktär som nämns först i narrationen och detta ger oss en vink om att hon är 

betydelsefull.  

Jesus är en rund, färgad karaktär. Han verkar inte vilja dra uppmärksamheten 

till sig och talar bara med sin mor och med tjänarna. Allt sker lugnt och stilla. Det finns ironi i 

narrationen, bl.a. i att Jesus först säger ”min tid är inte inne”, men sedan ändå gör undret. 

Lärjungarna framstår i en stor del av narrationen som flata, genomskinliga, 

karaktärer, men i slutet när berättaren uttyder händelsen blir de plötsligt mycket tydliga, och 

viktiga. ”De trodde på honom (Jesus)”, får läsaren veta. 

 Tjänarna, köksmästaren och brudgummen är alla flata, genomskinliga 

karaktärer. Tjänarnas förvåning när de såg vattnet bli vin måste ha varit mycket stor, men 

läsaren får inte veta någonting om detta.     

Epifani:                      

Hela berättelsen kan, eller ska, betraktas som en epifani, menar David Michael Stanley 173. 

Här uppenbaras Guds härlighet. Den väntade Messias har kommit i Jesu gestalt. En 

bröllopsfest är den lämpliga bakgrunden för epifanin, menar Stanley,174 och hänvisar till 

profetord i Gamla testamentet där den messianska eran framställs som en bröllopsfest. 

 Jag håller med Stanley om det mesta, men menar att händelserna vid 

bröllopsfesten snarare leder fram till en epifani, åtminstone för lärjungarna. 

KOMMENTAR: 

Samtalet mellan Jesus och hans mor, Maria, har varit, och är, föremål för mycket diskussion 

exegeter emellan. Några, främst protestantiska exegeter, menar att Jesus här tillrättavisar 

Maria. Ett exempel på detta är Karl T. Cooper,175 som skriver: ”a decisive rejection of any 

maternal claims Mary may feel justified in holding over Jesus”. Kanske vill han, menar 
                                                           
173 Stanley, David Michael S.J., Cana as epiphany”, Worship, 32, 1958:2. 
174 Ibid. 86. 
175 The best Wine: Joh 2:1-11, Westminster Theological Journal, 41, 1979:2, 368 
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Cooper, få Maria att förstå att hennes relation till honom nu skall vara som till Messias, 

hennes herre.176 Denna uppfattning kan spåras tillbaka till Gregorius av Nyssa och Irenæus. 

Andra teologer t.ex. Calvin, gör stor sak av att Jesus tilltalar sin mor med 

”Kvinde” och menar att han därmed sätter henne på plats. Vad dessa uttolkare glömmer är att 

Jesus tilltalar Maria på exakt samma sätt när han hängande på korset ser sin mor och Johannes 

och anförtror dem åt varandra. 

 Ytterligare andra, främst katolska exegeter, menar att Jesu mor i detta fall vet 

bättre än han. ”Det är dags för dig att starta ditt uppdrag nu”, tycks hon säga till honom. Hon 

bryr sig inte om hans invändning, utan säger till tjänarna att de ska göra vad han än säger till 

dem att göra. 

 Jag tror inte att Jesus här tillrättavisar Maria och anser att alltför mycket fokus 

har riktats mot denna del av narrationen, till synes mest för att sätta såväl Maria som alla 

andra kvinnor på plats.  

Syftet med berättelsen är att visa att Messias har kommit och att det är Jesus 

som är denne Messias. Det överflödande vinet är ett löfte om det överflödande liv han kan och 

vill ge. Jesus förvandlar, i detta sitt första tecken i Johannesevangeliet, vatten till superbt vin, 

vin i överflöd. Cooper177 ser detta som en tecken som pekar framåt mot korset. Vinet står för 

Jesu blod och när Jesus säger att hans tid ännu inte har kommit är det detta han syftar på. 

Cooper skriver också: ”It is the nature of the sign to burst the bounds of all human 

expectation, and to come as a surprise of divine Grace”,178 och när Guds nåd flödar, flöder 

också glädjen. Även detta symboliseras av det överflödande vinet. 

 Berättelsen har också ett eskatologiskt perspektiv. Festen, med överflödet av 

gott vin är en allusion på Jes 25:6: ”Herren Sebaot skall på detta berg hålla gästabud för alla 

folk, ett gästabud med feta rätter och starkt vin, med feta mustiga rätter och starkt, klarat vin”, 

och är också ett eko av orden i Luk 22 om den måltid Jesus en gång skall äta i det nya 

Jerusalem med alla som följer honom. 

  

 

 

 

 

                                                           
176 The Best Wine: Joh 2:1-11, Westminster Theological Journal, 41, 1979:2, 370. 
177 Ibid. 378. 
178 Ibid. 368. 
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4 RESULTAT OCH DISKUSSION 

I min första fråga undrar jag hur försoning gestaltas i Karen Blixens novell Babettes 

Gæstebud  och i några måltidsberättelser i Lukas- och Johannesevangelierna. Jag vill särskilt 

undersöka sambandet mellan måltidsskildringarna i texterna och försoningstemat. 

 Temat i Babettes Gæstebud är utan tvekan försoning, försoning med Gud, 

mellan människor och inom människor, med sig själva och med sina liv. I narrationens slut, i 

samband med måltidsskildringen, beskrivs en enda lång slutepifani som innebär försoning för 

alla närvarande, på alla dessa plan. Allt i narrationen pekar framåt mot måltiden och denna 

slutepifani. Måltidsskildringens inledande allusion till berättelsen om bröllopet i Kana (Joh 

2:1-11) lyfter berättelsen till ett högre plan och visar att det är Gud som genom sin helige 

Ande är verksam. 

 Försoningstemat är i narrationen starkt kopplat till seende, som tycks vara ett 

absolut villkor för att försoning över huvud taget ska vara möjlig. Seende är inte något som 

oväntat drabbar någon. Nej, en vilja att se är startpunkten. 

 Församlingsmedlemmarna, däribland Martine och Filippa, har blicken riktad 

mot ”den sanna verkligheten”, sägs det i berättelsen. De vill med andra ord se. De vill inte se 

”denna världens gyckelbilder”, utan det som är sant och rätt. De vill se ”det nya Jerusalem”. 

 Lorens Loewenhielm, en av narrationens huvudkaraktärer, som läsaren i en 

tillbakablick först möter som ung, väljer då bort det han i en vision ser vara ett alternativ till 

sitt karriärinriktade liv. Han ser, men säger ”nej” till det liv i enkelhet och sanning som han 

ser i visionen. Vid tiden för gästabudet kommer Loewenhielm in i berättelsen igen, nu som 

åldrad general. I en självuppgörelse kommer han fram till att hans karriärism har inneburit att 

han har förlorat sin själ. Han hade vägrat att se, men nu innan det är för sent, vill han se. 

Loewenhielm får denna sin önskan uppfylld och han når i slutepifanin försoning på alla plan. 

 Försoningstemat är i Babettes Gæstebud helt kopplat till måltidsskildringen. Det 

är under måltiden försoningen sker. Det överflödande vinet illustrerar den glädje försoningen 

ger. Det finns också en eskatologisk dimension i novellen. Försoningen, skildrad med hjälp av 

epifanin, pekar framåt mot den himmelska fest som Messias en gång ska ställa till med för 

alla sina lärjungar, i det nya Jerusalem. 

  

Samtliga valda bibelberättelser är måltidsskildringar, och de flesta av dem visar sig i min 

analys också vara försoningsberättelser. I alla berättelserna, utom en där Jesus berättar en 

liknelse om en måltid, äter Jesus med olika människor. Alla måltider på Jesu tid, i hans kultur, 
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”made a statement about inclusion and social identity”, skriver Colleen Carpenter Cullinan.179 

I Jesu samhälle var religiös ”orenhet” det som gjorde att människor ställdes utanför den 

religiösa och sociala gemenskapen. En ”oren” kunde man inte umgås med, och absolut inte ha 

måltidsgemenskap med. Risken fanns att man då själv blev ”oren”.  

 Jesus bryter mot alla renhetslagar. Han går in i ”orenas” hus, som t.ex. 

tullindrivaren Sackaios’, och han äter med honom. Till råga på allt är det Jesus som tar 

initiativet till måltidsgemenskapen. Jesus äter också med kvinnor. Under en måltid hemma 

hos en farisé låter han en kvinna som betraktas som en ”synderska” röra vid sig, och hon 

framhålls sedan av Jesus som ett föredöme i lärjungaskap. Jesus går över alla gränser för att 

visa att han har kommit just för att söka upp, förlåta, rädda och upprätta. Att äta med är att 

identifiera sig med, och det är just det Jesus gör. 

 Men det är inte bara de ”orena” Jesus äter med och kallar till gemenskap. Nej, 

han äter också med fariséer och försöker nå även dem. I måltidsgemenskapen med människor 

från samhällets alla skikt visar Jesus att Guds rike har kommit. Messias är här, närvarande, 

med befrielse till alla som vill. Jesus erbjuder förlåtelse till alla, både till ”syndare” och de 

självrättfärdiga som inte anser sig behöva någon förlåtelse och räddning. 

 Joachim Jeremias180 skriver att Jesus ”inte bara talade utan också handlade (min 

kursivering) i liknelser. Den liknelsehandling som gjorde mest intryck var att han hade 

bordsgemenskap med de föraktade”. Liknelsehandlingarna ”visar att Jesus inte bara förkunnar 

liknelserna utan att han ’levde’ dem och förkroppsligade dem i sin person”.181 

 Bibelberättelsen om Martha och Maria handlar också om försoning, men då i 

betydelsen att lyfta in några, här kvinnor, i en gemenskap. I den liknelse Jesus berättar om 

fadern med de två sönerna visar han hur gränslös Guds kärlek, nåd och barmhärtighet är mot 

alla som kommer till honom. Fadern väntar ständigt på de vilsegångna och när någon vänder 

om hem ställer han till med fest, en fest där glädjen står högt i tak. 

  I berättelsen om de två lärjungarna på Emmausvägen kommer Jesus till dem i 

deras sorg och förvirring. De känner först inte igen honom men när han senare sitter till bords 

med dem och bryter brödet öppnas deras ögon och de ser vem han är. De inser också att han, 

Messias, är uppstånden. Berättelsen om bröllopet i Kana, som är det första tecknet Jesus gör i 

Johannesevangeliet, kan i sin helhet ses som en enda lång epifani där Jesus visar att han är 

                                                           
179 Reedeming the Story. Women, Suffering, and Christ, London: Continuum, 2004, 137. 
180 Jesu liknelser, Stockholm: Bokförlaget Verbum, 1970, 136-137. 
181 Ibid. 138. 
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Messias. Både bröllopet och det överflödande vinet anspelar på profetior om Messias i Gamla 

testamentet. 

 

Jag undrar vidare hur intertextualiteten mellan Babettes Gæstebud och Bibeln påverkar 

novellens gestaltning. 

 Den stora mängden markörer, i form av bibelallusioner, som novellen innehåller 

har den effekten att narrationen ges bibliska dimensioner. 

 Det finns i Babettes Gæstebud tydliga allusioner till två av de bibelberättelser 

jag analyserar i uppsatsen, nämligen berättelsen om Jesus som gäst hos Martha och Maria och 

berättelsen om bröllopet I Kana. 

 Berättelsen om Jesus som måltidsgäst hos Martha och Maria är en berättelse om 

Jesus och två fullvärdiga lärjungar. I Babettes Gæstebud är det ”de två Mariorna”, Martine 

och Filippa, som håller samman församlingen, både i omsorgen om 

församlingsmedlemmarnas andliga behov och om deras lekamliga behov. ”Den mörka 

Martha”, Babette, framstår i novellen som ett slags Kristusgestalt. I sin kärlek till systrarna, 

som tog emot henne med öppen famn när hon som en totalt utblottad flykting knackade på 

deras dörr, använder hon allt hon har, all sin kunskap och förmåga, all sin konstnärliga 

kreativitet och alla sina ekonomiska tillgångar för att bjuda på måltiden. 

 Genom den tydliga allusionen till bröllopet i Kana i inledningen till 

måltidsskildringen, lyfts denna till en högre, överjordisk nivå. Gud uppenbarar sin härlighet, 

som vid bröllopsfesten i Kana. Att gästerna är tolv vid bordet alluderar på nattvardsberättelsen 

i bl.a. Luk 22. Överflödet av mat och inte minst vin, alluderar också på bibeltexter om den fest 

som Messias en gång ska fira med alla som följer honom. Berättelsen har m.a.o. en 

eskatologisk dimension. Detta förstärks av orden om att måltidsgästerna fått ”en glimt av det 

nya Jerusalem”. 

 

Slutligen undrar jag om förståelsen av försoningens innebörd fördjupas genom läsningen av 

novellen och bibelberättelsen och i så fall hur. Ja, jag tycker att förståelsen fördjupas. 

 I såväl novellen som bibelberättelserna är försoningen starkt kopplad till 

måltidsskildringarna. I samband med att Jesus och människa, eller människa och människa, 

möts i ögonhöjd runt samma bord och äter tillsammans, av samma mat, händer någonting. I 

den gemenskapen skapas ett försoningens mellanrum. I bibelberättelserna är det mycket 

tydligt att Gud, i Jesus, är närvarande, men genom bibelallusionerna till bl.a. bröllopet i Kana 

tydliggörs att Gud, genom sin Ande, är närvarande också vid gästabudet i Berlevaag. 
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 När Camnerin182 beskriver mellanrummet där försoning är möjlig, skriver hon 

att där finns närvaro och öppenhet. Det är ”platsen där den omstörtande, empatiska kärleken 

gestaltas […] Den kärlek som kan förvandla och förändra.” Bara i Guds närvaro, genom den 

försoning Jesus vann, är befrielse möjlig. I försoningens mellanrum där nåden överflödar, kan 

människan se och förstå Guds kärlek och därigenom få modet att se på sig själv, våga se sin 

bortvändhet och sin synd, och inse att Guds hela längtan är att försona människan med sig, 

och att hjälpa henne att försona henne med sig själv och andra. Allt detta exemplifieras 

mycket tydligt i måltidsskildringarna. 

 I mina analyser finner jag att seende är av avgörande betydelse för att försoning 

ska vara möjlig. I såväl novell som bibelberättelser beskrivs människor som vill se och sådana 

som inte vill se. Trots Jesu flerfaldiga försök att få fariséen Simon att se honom och sig själv 

tycks inte Simon komma därhän. Tullaren Sackaios vill se Jesus och är beredd att sätta sin 

värdighet på spel genom att både springa och klättra i träd för att det ska bli möjligt, och han 

får se. Hela hans liv blir förvandlat när försoningen når honom. Det är viktigt att påpeka att 

det inte finns någon garanti för att den som ser Jesus och sig själv blir försonad. Den som ser 

har ett val och kan välja att säga ”nej”. 

 Under arbetets gång har jag stärkts i min övertygelse om att berättande är ett 

utmärkt sätt att berätta om och förmedla försoning. Jesus visste uppenbarligen detta och även 

Lukas förefallerr medveten om det. Försoningen genom Jesus Kristus är Guds nya berättelse i 

vilken människan av nåd skrivs in. 

Jag finner också att det är viktigt att befria berättelser, i synnerhet 

bibelberättelser, från lager på lager av tolkningar, för att kunna se vad narrationerna faktiskt 

innehåller. Narratologiska tolkningsredskap fungerar, anser jag, utmärkt i det arbetet. 

  

Det finns flera olika sätt att gå vidare med undersökningen av försoning och berättelser. Jag 

skulle vilja gå vidare och undersöka samtliga måltidsskildringar i Lukas evangelium, kanske i 

samtliga evangelier. Seendets roll i försoningsberättelser är ett annat tema att undersöka 

vidare. Det skulle också vara intressant att undersöka de berättelser om Jesu möten med 

kvinnor som Lukas evangelium innehåller.  

 

 

 

                                                           
182 Se uppsatsen, under 1.4.1 ”Försoning”, s. 5! 
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5 SAMMANFATTNING 

I min uppsats närläser jag Karen Blixens novell Babettes Gæstebud och några bibelberättelser 

ur Lukas- och Johannesevangelierna, i syfte att undersöka hur försoning gestaltas, särskilt i 

förhållande till de måltidsskildringar berättelserna innehåller. 

 Min utgångspunkt är att den kristna försoningsläran behöver formuleras på nya 

sätt, att nya berättelser behöver berättas, berättelser som inte skymmer det befriande 

budskapet om Jesu försoning. Jag väljer att utgå från Sofia Camnerins försoningsmodell, 

formulerad i hennes doktorsavhandling Försoningens mellanrum183 och i boken Försoning 

behövs.184 Hon myntar bl.a. begreppet mellanrum, med vilket menas en plats mitt i det 

konkreta levda livet, en försoningens möjlighet, där man kan söka övergångar till upprättade 

relationer. I mellanrummet finns ”den kärlekens kraft som är den gudomliga kärleken, 

inkarnerad, närvarande och uppenbarad”.185 Camnerin nämner närvaro och öppenhet (mina 

kursiveringar) som förutsättningar för försoning. Jag tycker mig dessutom se att seende spelar 

en avgörande roll för att försoning ska kunna ske och kommer att i min analys särskilt söka 

efter detta. 

 Jag väljer att närläsa såväl novell som bibelberättelser med hjälp av 

narratologiska verktyg för att frigöra texterna och mig själv från tidigare tolkningar, när det 

gäller novellen från biografiska tolkningar och när det gäller bibeltexterna från historiskt-

kritiska tolkningar. I mina analyser uppmärksammar jag också vilken effekt det intertextuella 

samband jag tycker mig se mellan novellen och Bibeln får för tolkningen. 

 I Babettes Gæstebud finner jag en mycket stor mängd bibelallusioner vilket 

starkt präglar berättelsen. Novellen handlar om en liten luthersk församling i den lilla staden 

Berlevaag, vid Norra Ishavet, längst upp i Nordnorge. Grundaren är sedan länge död, och 

hans två ogifta döttrar Martine och Filippa, håller samman gemenskapen och har också 

omsorg om församlingsmedlemmarnas ekonomiska situation. Till systrarna kommer en dag 

en fransk kvinna, Babette, som är på flykt undan en revolt i Paris. Hennes man och son har 

dödats och själv har hon suttit fängslad. Systrarna tar emot henne och Babette tar över 

hushållssysslorna, vilket ger systrarna mer tid till omsorgen om församlingsmedlemmarna. 

Vad systrarna inte vet är att Babette har varit kökschef på den exklusiva restaurangen Café 

Anglais i Paris.  

                                                           
183 En analys av Daphne Hampsons och Rita Nakashima Brocks teologiska tolkningar, Diss. Uppsala: Acta 
Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in Faith and Ideologies 19, 2008. 
184 Medförfattare Arne Fritzon, Stockholm: Verbum, 2012. 
185 Se uppsatsen, under 1.4.1  ”Försoning”, s. 5! 
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Fjorton år senare blir det dags att fira församlingsgrundarens hundraårsjubileum 

och Babette ber om att få ta hand om middagsbjudningen. Hon har nyss vunnit tiotusen franc i 

ett lotteri och vill också stå för kostnaderna för middagen. Systrarna går med på detta, men 

blir oroliga när de ser alla märkliga varor som Babette beställt. Särskilt oroliga är de över den 

stora mängden vin som anländer till deras lilla hus. 

 Lagom till jubileet anländer general Lorens Loewenhielm till Berlevaag. Trettio 

år tidigare var han där och förälskade sig då i Martine. Han var på den tiden en ung löjtnant 

och i en vision såg han sig själv leva ett upphöjt liv vid hennes sida, men valde bort detta till 

förmån för karriären. Nu, vid återkomsten, har han en uppgörelse med sig själv där han tillstår 

att han har förlorat sin själ. Nu vill han, som tidigare har vägrat att se, undfå synens gåva 

innan det är för sent.  

 Under middagen, där de mest utsökta rätter och de allra finaste viner serveras, 

händer någonting med alla tolv middagsgästerna. Allt strålar av ljus och en försoningens 

helande våg omsluter dem alla. Minnen av gamla oförrätter och all bitterhet rinner bort. Allt 

är försonat. En allusion till bröllopet i Kana visar att allt detta ska tolkas utifrån andligt 

perspektiv. Babette hade likt en Kristusgestalt, i självuppoffrande kärlek gjort allt hon 

förmådde och gett allt hon ägde, och undret sker. De får alla se ”en glimt av det nya 

Jerusalem”. 

 

I bibelberättelserna äter Jesus med människor med olika bakgrund. Hemma hos fariséen 

Simon möter han en kvinna som kallas ”synderska” och som i översvallande glädje över att 

Jesus har förlåtit hennes synder, smörjer hans fötter och torkar dem med sitt hår. Simon blir 

bestört och besviken, och Jesus försöker få honom att förstå att nu är Messias här med 

förlåtelse och försoning till alla, både utstötta och de som anser sig vara rättfärdiga. 

 Jesus äter sedan med Martha och Maria och visar där att även kvinnor har rätt att 

lyssna till hans undervisning och vara hans lärjungar fullt ut. Han lyfter upp och lyfter in 

kvinnorna, också detta är en försoningshandling, anser jag.  

 I berättelsen om Sackaios inbjuder Jesus sig själv till måltidsgemenskap hos 

tullaren Sackaios. Liksom kvinnan som smorde Jesu fötter betraktas Sackaios som ”oren”. 

Det var helt otänkbart att äta med sådana, men Jesus bryter mot alla regler och visar på så sätt 

att alla är välkomna in i Guds rike. Sackaios får uppleva försoning och en total förvandling. 

Vid ett tillfälle berättar Jesus en liknelse om en far som har två söner. Den yngre begär och får 

ut sitt arv, ger sig iväg bort och slösar bort hela arvet. När han kommer i nöd vänder han om 

hem och fadern tar emot honom med öppen famn och ställer till med glädjefest.  
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 Efter Jesu död och uppståndelse möter han två lärjungar på Emmausvägen. De 

känner inte igen honom förrän de sitter till bords och Jesus bryter brödet. Då ser de, och 

förstår att han är uppstånden. I berättelsen om bröllopet i Kana gör Jesus enligt 

Johannesevangeliets författare sitt första tecken. Kopplingen till bröllop och överflödet av vin 

knyter berättelsen bakåt till Messiasprofetior i Gamla testamentet, och framåt till såväl Jesu 

försoningsdöd som till den stora fest Messias en gång skall fira med alla som följt honom.  

 Jag finner att kopplingen mellan försoningshändelser och måltidsgemenskap är 

mycket tydlig i både novellen och bibelberättelserna. Detta gestaltas ofta med hjälp av 

epifanier. Dessa epifanier skulle kunna beskrivas som ögonblick av klarsyn när allt blir 

självklart. De kan också beskrivas med Berlevaagbornas ord: ”det var blevet dem en 

vidunderlig Naade til Del”. 
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BILAGA,  

  
Luk 22: 7-20 

 

7: Men de usyrede Brøds Dag kom, paa hvilken man skulde slagte Paaskelammet. 8: Og han 

udsende Peter og Johannes og sagde: ”Gaar hen og bereder os Paaskelammet, at vi kunne 

spise det.” 9: Med de sagde til ham: ”Hvor vil du, at vi skulle berede det?” 10: Men han sagde 

til dem: ”se, naar I ere komne ind i Staden, skal der møde eder en Mand, som bærer en 

Vandkrukke; 11: følger ham til Huset, hvor han gaar ind, og I skulle sige til Husbonden i 

Huset: ”Mesteren siger: Hvor er det Herberge, hvor jeg kan spise Paaskelammet med mine 

Disciple? 12: Og han skal visa eder en stor Sal opdækket; der skulle I berede det.” 13: Og de 

gik hen og fandt det saaledes, som han havde sagt dem; og de beredte paaskelammet. 

 14: Og da Timen kom, satte han sig til Bords, og Apostlene med ham. 15: Og 

han sagde til dem: ”Jeg har hjerteligt længtes efter at spise dette Paaskelam med eder, førend 

jeg lider. 16: Thi jeg siger eder, at jeg skal ingen Sinde mer spise det, førend det bliver 

fuldkommet i Guds Rige.” 17: Og han tog en Kalk, takkede og sagde: ”Tager dette, og deler 

det imellem eder! 18: Thi jeg siger eder, at fra nu af skal jeg ikke drikke af Vintræets Frugt, 

førend Guds Rige kommer.” 19: Og han tog Brød, takkede og brød det og gav dem det og 

sagde: ”Dette er mit Legeme, det, som gives for eder: gører dette til min Ihukommelse!” 20: 

Ligesaa tog han ogsaa Kalken efter Aftensmaaltidet og sagde: ”Denne Kalk er den nye Pagt i 

mit Blod det, som udgydes for eder. 
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