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PRESSSEMEDDELELSE:   
 
ER APOKALYPSEN OPBYGGELIG? 
 
Danmarks Frie Forskningsfond har netop bevilliget 6,2 millioner kroner til et forskningsprojekt, 
der tager fat i apokalypsens tidligste rødder. Målet er at afdække de dramatiske fortællingers 
funktion og formål, og hvordan de er effektive til at understøtte autoriteter.  
 
Apokalyptiske forestillinger om verdens undergang, kampen mellem lys og mørke og om 
katastrofer, der leder frem til den yderste dag, har fascineret mennesker til mange forskellige 
tider. Men teksterne er ikke bare spændende historier. De følger en model, og de har et formål.  
 
Professor Jesper Høgenhaven fra Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet, og hans hold af 
forskere har fået 6,2 millioner kroner til at forske i mekanismerne bag disse forestillingers opståen, 
karakteristika og funktioner, og særligt undersøge, hvordan disse tekster er skrevet med henblik 
på at opbygge, vedligeholde og forny autoritet, og hvad der gør dem effektive til det formål.  
 
Professor Jesper Høgenhaven fra Københavns Universitet fremhæver to aspekter ved projektet:  
 
”Det ene er, at vi undersøger apokalyptiske tekster og forestillinger fra et bestemt perspektiv. 
Hvordan forvalter de autoritet? Hvad er det, de vil have mennesker til at gøre? Vi ser på dem som 
tekster med en funktion og et formål. Altså tekster, der skal have nogle til at gøre noget eller 
undlade at gøre noget. Det handler om magt og om påvirkning af menneskers tanke og handling. 
 
Den anden ting, er at vi vil arbejde med de ældste dokumenterede eksempler på apokalyptiske 
tekster fra de sidste århundreder før vores tidsregning. Derfor går vi til Dødehavsteksterne fra 
Qumran og specielt til den del, der er skrevet på aramæisk, som var det nære Orientens 
hovedsprog og altså ikke hebraisk, som de fleste af teksterne er skrevet på. Vi tager altså fat i 
apokalyptikkens rødder, for at afdække hvad teksterne gør, og hvordan de gør det”, siger 
professor Jesper Høgenhavn.  
 
Den første tekst, som Jesper Høgenhavn og hans forskergruppe vil kigge på, er Amrams Visioner, 
der er en apokalyptisk fortælling om kampen mellem lyset og mørket. 
 
For yderligere information: 
Professor Jesper Høgenhaven: jh@teol.ku.dk ; 2115 3077 
Pressekontakt: Jens Munch, jens@sciencereport.dk, 5367 096 
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