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JESPERtTANGtNIELSEN

StmioeiskttlæsøiøgtrtaftJohaøøts’tÅbtøbariøg

Geert Hallbäck iøtmtmoriam1

NårtmaøtktødettGttretHallbäckttrtdtetiøgtøtovtrrasktlst,taetsam-
liøgtøtaftareikltrtomtJohaøøts’tÅbtøbariøgtvidøtrtomttøtuovtr-
eruftøtvidtø.tHallbäckstvidtøtvartøoeoriskttøcyklopædisk.tJohaø-
øts’tÅbtøbariøgtogtapokalypeikttrtbloettetudtaftuealligttområdtr,
hvor tHallbäck tvar ttksptre. tDte ttr thtlltr t ikkt tovtrrasktødt, tae
bogtøtikketvidøtrtomttøtøævøtværdigtudvikliøgtithaøstforseåtlst
aftskrifte.t ratbtgyødtlstøtliggtrthovtderækktøttitHallbäckstop-
fatttlsttaftJohaøøts’tÅbtøbariøgtfase.tDtøtæødrtrtsigtikkttmærk-
bare t gtøøtm t årtøt, t stlv t om thaø t iøddragtr tmaøgt t forsktlligt
etmatrtogtbtlystrtskriftetfratvidetforsktlligttptrsptkeivtr.tTypisk
forthamtrtftrtrtrthaøtitbogtøstsidsettareiktltmtdteilslueøiøgteiltdt
eolkøiøgtr,tsomthaøtfrtmsattttitdtøtfFrsettareiktlttetkvaretårhuød-
rtdtteidligtrt.tAeypisktfortHallbäckttrtdtetdtrimod,taethaøttettø-
ktletsetdtafslFrtrttøtsprækkttitsiøteolkøiøg.tHaøtlFftrtslFrtetfor,
aetdtrtbogseavtligetealetblivtrttøtrtseteilbagt,tsomtikkttpasstrtgøid-
øiøgsfrietitdtøtfrkaøe,tsomttlltrsttrtgruødlagtetforthaøstforseåtlst.
Rtsetøttrthuødtøttogteroldmæødtøttogtallttdttaødrt,tdtrtmåtbli-
vttudtøtfortdtethimmtlskttJtrusaltmstmurttifFlgtt22,15.tGaøskt
visettrtdtrtiøgtøtprobltmtrtmtdtdtetvtrstitdtøttøttsammtøhæøg,

1 AreikltøttrttøtltetbtarbtjdtetvtrsioøtaftmietiødlægtvtdtlaøctriøgtøtaftGttret
HallbäckstbogtJohannes’ Åbenbaring og apokalyptikt(rtd.tG.tBuch-Haøstø,t
T.tEøgbtrg-PtdtrstøtogtS.tHolse;tKFbtøhavø:tEksisetøstøt2018)td.t2.tmarest
2018.tArraøgtmtøetetvartsameidigttetmiødtstmiøartfortGttretHallbäck,tdtrt
dFdttøatttøtmtlltmtd.t30.togt31.tauguset2017.tHallbäcktvillttværttfyldet70tår
d.t10.tmarest2018.
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hvortdtetoperædtrti tbogtø.tHtrtuødtrbyggtrtdtet eværeimodttø
ovtrbtvistødttlæsøiøgtaftÅbtøbariøgtøtgtøøtmtJacqutstDtrridas
brilltr.tMtøtdtetgtøtrtr,tfortdtetudfordrtrtdtøtgruødlæggtødttfor-
seåtlsttaftdtøteraøsformaeioø,tsomtÅbtøbariøgtøtifFlgttHallbäck
gtøøtmfFrtr.tJtgtkommtrteilbagtteiltdte,ttftrtjtgthartpræstøetrte
dttgruødlæggtødttstmioeiskttserukeurtrtitHallbäckstforeolkøiøg
aftJohaøøts’tÅbtøbariøg.

Hallbäcks læsning af det semiotiske forløb i Johannes’ Åbenbaring

HallbäckthavdttudstetsigtJohaøøts’tÅbtøbariøgt’afteilbFjtlightd’,
somthaøtuderykktrtdte.tTilteidtrtetorteistrtdtthaøtovtrtsådaøøt
eilbFjtlightdtr.tHaøtmtøet,taetmaøtiøetrtsstrtrtsigtfortbtsetmet
etksetr,tforditmaøtkaøtgtøktødttdtetprodukeivttubthag,tsomthar
frtmkaldetetksetø.tElltrtmaøtkaøtgtøktødttsiettgtetubthagtitetk-
setø.tTtksetrtblivtrtøtmligtifFlgttHallbäckteiltaftubthag,tøårtøogte
gtøtrtr,tsomtmaøtmåtbtarbtjdttogtskrivttsigteilrtttttmtd.tLæst-
rtøtskaltkuøøttrtlaetrtteiltdtttttubthagtfortaetblivttbtrFretaftetk-
setø,ttlltrstladtrtdtøttøtkold.t

Jtgtkaøtvisetgodeteilladttmigtaetsigt,taetHallbäcktikkttvartktdtaf,
aethaøtbltvtbtrFretaftøteoptJohaøøts’tÅbtøbariøg.tDtøthtrmtøtu-
eiskttrtsoøaøstmtlltmtJohaøøts’tÅbtøbariøgtogtHallbäcktbtseodti
tøtfælltstsktpsistovtrtfortforholdtøttitvtrdtø.tItÅbtøbariøgtøs
eilfældttaøeogtdtøøttsktpsistgaøskttviset–togthtldigvistfortdtet–
mtrttkoøfikeutllttformtr,ttødtdtøtgjordttfortHallbäck.tLightds-
puøketetbtseodti,taetiøgtøtaftdtmtpriøcipitletkuøøttsttøogtøtvtl-
sigøtlsttvtdtaetværttfortøtetmtdtvtrdtøtitdtøstøuværtødttskik-
ktlst.tTværeimod!t ortøiøgtøtvartulyksalig;tadskilltlstøtviltvært
lyksalig.tElltrtmaøtkaøtsigttdtetpåtstmioeisk,tsomtHallbäcktgFrti
siøtfFrsettareiktltogtgtøeagtrtftrttgaøgt:tJohaøøts’tÅbtøbariøg
omhaødltrttøteraøsformaeioøtfrattø tdysforisk konjunktiont eilttø
euforisk disjunktion.t
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Måskttlydtrtdtetsomttøtuødtrligtetrmiøologi.tSådaøtealettmaøti
Aarhustitfrstrøt,thvortHallbäcktittøtkoretrttptriodttvartaøsae.
Dtrtvarttøddattøthtltordbogtovtrtdtttttsptcitllttsprog.2tMaøt–tog
mtdt’maø’tmtøtrtjtgtforudtøtGttretHallbäcktHaøstJFrgtøtLuø-
dagtrtJtøstøtogtOlttDavidstøtsametPttrtAagttBraøde,tdtrtvartte
setdtitbaggruødtøt–tvartiøspirtrtetaftdtøtlieauisk-fraøskttstmioei-
ktrtA.J.tGrtimas,tsomtHallbäcktseudtrtdtthostitParis.t

Grtimas t frtmsattt t tø tgtøtrtl t etori t omtbteydøiøg, t somtkaø
sammtøfatttstitdtøtsåkaldettstmioeiskttfrkaøe.tDtøthartHallbäck
etgøtetpåteavltrtmaøgttgaøgttitlFbtetaftårtøt,tdtrfortskaltdtøtogså
gtøgivtsthtr:

 irkaøetø t sysetmaeistrtr t og t udbyggtr t dtø t gruødlæggtødt
serukeuraliseiskt tpoiøet, tae tmtøiøgtopseår taf t forsktllt. tAtblivtr
mtøiøgsgivtødttvtdtaetseåtitmodsæeøiøgteiltB.tAtogtBttrtittøtkoø-
erærtrtlaeioø,tforditdttgtøsidigetforudsætttrthiøaødtø:t’Ja’tfårtmt-
øiøgtvtdtaetværttmodsæeøiøgteil t ’øtj’; t ’liv’teilt ’dFd’;t ’kuleur’teil
’øaeur’tosv.tMtøtdtettrtikkttøoktfortGrtimas,tfortdtttøktlettetr-
mtrtseårtjotogsåtitrtlaeioøteiltdtrtstøtgaeioø.t orudsæeøiøgtøtfor,
aetAtgivtrtmtøiøgttrtikkttaltøttB,tmtøtogsåtdte,tdtrtikktttrtA,

2 A.J.tGrtimastogtJ.tCoureés,tSémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du 
langaget(Paris:tHachttttt1980)tDaøsktovtrsætttlst:tSemiotik, sprogteoretisk 
ordbogt(ovtrsaetaftP.Aa.tBraødetogtO.tDavidstø;tAarhus:tAarhustUøivtrsi-
etesforlagt1988).
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øtmligt–A,tøoø-A,tsomttrtAtøtgtrte.tOgtligtltdtstmtdtB.tAtogtB
seårtitkoøeradikeoriskttrtlaeioøtrteiltdtrtstøtgaeioøtr,tfortsåtvide
btggttdtlttikkttkaøtværtteilsetdttsameidig.tTilsetdtværtlstøtaftA
forudsætttrtøteoptfraværtetaftdtetøtgtrtdttA,tøoø-A.t’Ja’,tkrævtr
fraværtetaft’ikkt-ja’,t’Liv’tkrævtrtfraværtetaft’ikkt-liv’,t’kuleur’taf
’ikkt-kuleur’tosv.tTiltgtøgældtgældtrtdtetittøtægettstmioeisktfr-
kaøe,taetøtgaeioøtøtaftdtøtfFrsettetrmt(A)ttrtkompltmtøeærteil
dtøtaødtøtetrmt(B),titdtøtforseaødtaetøtgaeioøtøtaftA,tøoø-A,tseår
i tte tkompltmtøeære t forholdteil tB, t ligtsomtøtgaeioøtøtaf tB,t -B,
kompltmtøetrtrtA.tDyøamisktuderyketmåtAtøtgtrtstfortaetmaø
kaøtkommtteiltB.t’Ikkt-ja’tfFrtrteilt’øtj’,t’ikkt-liv’teilt’dFd’,t’ikkt-
kuleur’teilt’øaeur’tosv.tDtøtmodtltkaøtmaøtfåtrigeigetmtgtetsjovtud
af.t

HallbäckstgruødlæggtødttforseåtlsttaftJohaøøts’tÅbtøbariøgs
ovtrordøtdttforlFbtuderykktrthaøtitdtøtfrkaøe:tUdgaøgspuøkete
trtdtterotødtstulyksaligttsamværtmtdtdttikkt-erotødttitvtrdtø.
Dtettrttøtdysforisk konjunktion.tHvistdtøteilseaødtskaltæødrts,tmå
dtøtfFrsetøtgtrts.tDtetsktrtitÅbtøbariøgtø,tøårtvtrdtøtgårtuødtr
itdFdtogtFdtlæggtlst.tHallbäcktkaldtrtdtetkatastrofske forløb.tOg
øårtdommtøtfaldtr,tdtrtskilltrtdttikkt-erotødttfratdtterotødt.tDte
kaldtr t Hallbäck tkrisis-begivenheder.  Disst t hæødtlstr t mtdfFrtr
vtrdtøstuødtrgaøgtogtrtsuletrtrtitdttikkt-erotødtstforeabtlsttog
dtterotødtstfrtlst.tStmioeisktuderykettrtdtetdtøtøtgtriøgtaftdtø
dysforiske konjunktion,tdtrttrtforudsæeøiøgtøtfortaetvtødtteilbagt
eiltdtøteuforiske disjunktion,thvortdtethtlttbtgyødet.t ortmtdtdtø
stmioeiskttfrkaøetkaøtmaøtøtmligtogsåtrtkoøserutrttdtetkaea-
serofskttforlFb,tdtrtrtsuletrtdttitdtø tdysforiske konjunktion.tDte
fødtstitBibtltøstaødtøttødttogtkaldtstsyødtfaldte.tEksklusioøtø
fratEdtøsthavttmtdfFrettdtøttksisetøstitvtrdtø,tsomtkaeaseroftrøt
og t dommtøt t i t Johaøøts’ t Åbtøbariøg t btfritr t dt t erotødt t fra.
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Dtrforttrtdisjunktionenteuforisk.tSaetoptitdtøtstmioeiskttfrkaøetstr
dtøteolkøiøgtsåltdtstud:

MåltetfortJohaøøts’tÅbtøbariøg,tdtetsluepuøketsomtallttulyk-
ktrøttogtFdtlæggtlstrøttseræbtrtmod,ttrtifFlgttdtøøttmodtltae
blivttfritfortdtøøttvtrdtøtmtdtdtøstikkt-erotødttmagehavtrttog
dtrts t eilhæøgtrt. tAllt, tsomtkæmptrt imodtsaødhtdtøtogttlsktr
lFgøtø,tskaltftrøtstogtkasetstitildsFtøtsammtøtmtdtdtøtsaeaøiskt
mage,tsomtdtthyldtr.tTil tsluetblivtrtdtrtkuøtdtterotødtteilbagt,
somtharttrktødetsaødhtdtø,togtdtrfortkaøthavtttetutødtligetpara-
disisktsamværtitdtethimmtlskttJtrusaltm.

Resten og min tolkning

DtetvartHallbäcktgruødlæggtødttforseåtlst,togtøutkommtrtrtsetø.
Somtøævøetiødltdøiøgsvis,ttrtdtrtøtmligttøtirrietrtødttrtse,tdtr
dtseabilistrtrteolkøiøgtø.tDtøtdukktrtoptitbogtøstareiktltomtDtr-
rida. tDtetvistrtsigtøtmlig, tae tdisjunktionent ikktttrt fuldseæødig,
mtøtsøartrtttrttøtudsætttlst.tDtterotødttudskilltstgaøskttvisetfra
dtt ikkt-erotødttfor tae t iødltmmtst i tdte tøyttJtrusaltm,tmtøtdt
ikkt-erotødttudradtrtstikkt;tdtttrtsaetudtøfor.tUdtøtfortporetøt
eiltdtetøyttJtrusaltmttrthuødtøt,teroldmæødtøt,tdttueugeigt,tafg-
udsdyrktrøttogttøhvtr,tdtrttlsktrtogtFvtrtlFgøt(22,15).tEødtlight-
dtøthartiøgtøttødt,tsigtrtHallbäck.tDtøteagtstmtdtovtrtitutødt-
lightdtøtsomtdte tøFdvtødigttudsattt, tudskudettogtuødtreryket
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suppltmtøe,tudtøthvilktetdtrtiøgtøtutødtlightdtvillttvært. tDis-
junktionent kaøtkuøtgtøøtmfFrts,tforditadskilltlstøtikktttrtfuld-
seæødig.tDtetadskilettogtudskilettforblivtrtsomttøtrtse,teabtrøt,
somtdtterotødttviødtrttkaøtforladttudtøfor,tøårtdttgårtgtøøtm
Jtrusaltmstporet.

Htrtgårtdttiødteilttøteuforisktkonjunktion mtdtGudtogtLammte.
Dtøteuforiske disjunktiontfratvtrdtøtvistrtsigtbloetaetværtttetøFd-
vtødigetskridetpåtvtjtø.tDtøtkoøstkvtøsthartHallbäcktikkttdragte.
 orthamtblivtrtkulmiøaeioøtøtpåtÅbtøbariøgtøtstlvttadskilltlstø
fratdttikkt-erotødt.tDtrfortblivtrtdttudsattttovtrltvtødtthuødt,
eroldmæødtosv.ttetprobltm.tMtøtdtetbthFvtrtdttikkttvært,thvis
øtdbrydtlstøtaftvtrdtøttrttøtforudsæeøiøgtfortoprttttlstøtaftdtø
øytthimmtltogtdtøtøyttjord,togtadskilltlstøtfratdttikkt-erotødt
bloe tbaøtr tvtjtøt for tdt t erotødts t iødltmmtlst t i tdte thimmtlskt
Jtrusaltm,thvortGudtstlvttrtøærværtødt.tSåltdtstfårtvittøtaødtø
vtrsioøtaftdtøtgruødlæggtødttstmioeiskttmodtl.tUdgaøgspuøkete
ogttødtmåltettrtdtø teuforiske konjunktion,thvortdtrttrtlykktlige
samværtmtdtGud.tGtøøtmtdtetkaeaserofskttforlFb,tsomtstmioeisk
svartrteiltposieioøtøttnon-dysforisk non-disjunktion,tforditGudtfak-
eisktagtrtrtitvtrdtøt(non-disjunktion)teiltgavøtfortdtterotødtt(non-
dysfori),tøtdbrydtstdtøtdysforiske disjunktion,tsomttrtdtøtakeutllt
vtrdtøsteilseaød,tforditGudttrtulykktligetfraværtødt.

DtøttrtøtmligtopseåtetgtøøtmttetaødtetkaeaserofsktforlFb,tda
mtøøtsktetvtødettsigtfratGudtpåtgruødtaftslaøgtøstfrisetlst.tDte
tr t dtø t stmioeiskt t posieioø tnon-euforisk  non-konjunktion, t fordi
mtøøtsktetforlodtGudt(non-konjunktion)togtopøåtdtttøtvidtø,tdtr
øtdbrFdtdtøtumiddtlbarttlykkttitEdtøstHavtt(non-eufori).t Åbtø-
bariøgtøtvtødtrtomtpåtdtøøtteilseaød,tøårtdtøtafslFrtr,taetvtrdtø,
dtøstsaeaøiskttmagehavtrttogtdtrtstikkt-erotødtteilhæøgtrttskal
kasetstitildsFtøtogtudseFdts,tsåtdtterotødt,thvistøavøtseårtitlivtes
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bog,tkaøtværttsammtøtmtdtGudteilttvightd.tDtøtpræcisttstmioei-
skttmodtltstrtalesåtsåltdtstud:

DtøtsvartrteiltfFlgtødttforlFb:

I tdtøøttmodtl ttr tkulmiøaeioøtøtdte tutødtligt tsamværtmtd
Gudti tdtethimmtlskttJtrusaltm.t orudsæeøiøgtøtfor tdtettr tdt-
serukeioøtøtaftdtøøttvtrdtøtogtadskilltlstøtfratdttikkt-erotødt.
Aetdttforblivtrtudtøfortsomtdttudtlukktdttogtdtrvtdttrttødtlig-
htdtøstudsattttsuppltmtøeteiltutødtlightdtøtæødrtrtikkttdtøttvi-
gttfortøiøgtmtdtGud,tdtrttrtmåltetfortJohaøøts’tÅbtøbariøg.

Afslutning og spørgsmålet om politik

NårtmaøtktødettGttretHallbäck,tfortøutaetvtødtteilbagtteiltiødltd-
øiøgtø,ttrtdtetgaøskttaøgsefrtmkaldtødttaetudfordrtthaøstgruød-
læggtødttopfatttlsttaftJohaøøts’tÅbtøbariøg.t ortvitlæstrtetmmt-
ligtforsktllige, tstlvtomtfrkaøetrøttmuligvistligøtrthiøaødtøtfor
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dtetueræøtdttFjt.tHallbäckstfrkaøetplactrtrtmistrtøtitdtterotødts
samværtmtdtdttikkt-erotødt.tDtettrtdtø,tdtrtskaltæødrtstgtøøtm
kaeaseroftrøttogtkrisis-btgivtøhtdtrøt.tJtgtstrtprobltmtetitvtrdtø
itdtethtltteagte,tforditGudtikktttrtøærværtødttdtri.tDtettrtdtøtsi-
euaeioø,tdtrtæødrts,tøårtGudtstjrtrtovtrtvtrdtøtogtiøsealltrtrttø
øythimmtltogttøtøytjord.tVitopfatttrtetksetøstprodukeivttubthag
forsktllige.tHallbäcktmtøtr,taetubthagtetitJohaøøts’tÅbtøbariøg
seammtrtfratforholdteteiltdtøøttvtrdtøstmagehavtrttogtdtrtstfFlg-
ageigtteilhæøgtrt.tDtetburdttværttdtterotødt,tdtrthavdttmagetø.
Jtgtstrtdtetitubthagtetvtdtvtrdtøtitalmiødtlightd.tDtøtburdttvært
tøtGudstvtrdtø,tmtøtdtettrttøtSaeaøstvtrdtø.t

Jtgteæøktr,taettøtaftårsagtrøtteiltdttforsktlligttstmioeiskttfor-
eolkøiøgtr,tliggtrtitvortstforsktlligttopfatttlsttaftdtøteidligsettkri-
setødomtogtpolieik.tHallbäcktiøsisetrtrtpåtdttkriseøtsttøgagtmtøe
itvtrdtø.tMaøtskaltikkttuødtrktødttdtrtstpolieiskttambieioø,tsigtr
haø. tHaø t forseår t dtrfor t Johaøøts’ tÅbtøbariøg t som t te tpolieisk
skrif, tdtr tmodsætttrtsigtdtøtakeutllttpolieiskttmage, t fordi tdtø
seårtimodtdtterotødt.tDtterotødttburdtthavtthaftmagetøtpåtjor-
dtø,tsåthavdttaleiøgtværtetbtdrt.tHtritliggtrtøaeurligvisttøtopei-
miseiskterotpå,taeteiøgtøttkaøtværttaødtrltdtstogtbtdrttpåtjordtø.

Dtøtopeimismtterortjtg,taetHallbäcktpriøcipitletdtlet.tUbthagte
vtdtdtøøttvtrdtøtseammtdttfratdtøstakeutllttmistrabltteilseaød,
forditmagehavtrøttogtopiøioøsdaøøtrøttaletfortofttikktthartdtø
rigeigttholdøiøgttlltrtdtøtrtttttforseåtlst.tDtetvartikktttetpriøcipi-
tletogtgtøtrtletubthagtvtdtvtrdtø.tKuøtsåltdtstkaøtmaøtforklart
haøstøysgtrrightdtogtiøetrtssttfortseoretstettøhvtrtkuleurtltfrtm-
briøgtlsttogtallttmtøøtsktligttfæøomtøtr.tDtrfortfokustrtdtthaø
siøtlæsøiøgtaftJohaøøts’tÅbtøbariøgtpåtforholdteteiltmagehavtrt,
somtskrifte t ifFlgt thamtseod t i ttøtpolieisk tmodsæeøiøgt eil. tHaø
mtøet,taetdtetvoldsommttogtvoldtligttopgFrtmtdtvtrdtøstmagetr
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dækktdttovtrttetpolieiskthåbtom,taetdttkaøtfraeagtstmagetø,tså
vtrdtøtkaøtblivtttetbtdrttsetd.

Jtgtevivltrtpå,taetÅbtøbariøgtøtdtlettdtøtopeimismt.tJtgtmt-
øtr,taetdtøtstrtdtøøttvtrdtøtsomttetfuødamtøealetfordærvtetsetd.
Priøcipitletkaøteiøgtøttikkttblivttbtdrttpåtjordtø,tforditdtettrtpå
jordtø.t orholdteteil tmagehavtrøtttrtikkttpolieisk,tmtøtmyeolo-
gisk.tDtttrtrtpræstøeaøetrtfortGudstsaeaøiskttmodmagetogtkaø
ikkttværttaødte,t forditdtttrtdtøøttvtrdtøstmagehavtrt. tDtrfor
skaltdttudradtrtstogtvtrdtøtskaltøtdbrydts,tsåtdtrtblivtrtpladstfor
tøtøythimmtltogttøtøytjord.tDteteusiødårigttiøetrimsrigt,thvortdt
kriseøttskaltværttkoøgtrtmtdtKriseust(kap.t20),ttrtøteoptbloettø
iødholdseomtmtlltmeilseaød.tÅbtøbariøgtøtiødtholdtrtiøgtøtvi-
sioøtfor,thvordaøtdtøtptriodttskaltvært,tfortdtetiøetrtsstrtrtikkt
Johaøøts.tDtetgFrtdtrimodtdtøttødtgyldigttdtserukeioø,tsomtskal
rtsuletrttitdtetsamværtmtdtGud,tsomtøteoptikkttkaøtfødttsetdtpå
dtøøttjord.

Muligvist–tsaødsyøligvist–ttrtmiøtlæsøiøgtaftdtøteypt,tsom
Hallbäcktikkttgivtrtmtgtetfor.tHaøtviltmtøt,taetdtøtøtgligtrtrtdtø
koøkrtettvoldtogtblodsudgydtlsttitÅbtøbariøgtøstkamptmodtdt
akeutllttpolieiskttmagehavtrtteiltfordtltforttøtpriøcipitltkoøfike
mtlltmtkriseøttogtvtrdtø.tJtgteæøktr,taetdtøøttbtvægtlsttliggtrti
Åbtøbariøgtøtstlv.tDtetkoøkrtettubthagtvtdtaetbtfødttsigtittø
ubthagtligtvtrdtøtmtdtubthagtligttmagehavtrtthartbtvirktettø
priøcipitltuviljttmodtdtøøttvtrdtøtogtdtøstmtøøtsktrtsamettø
priøcipitltforøFjtlsttvtdtdtrtstblodigtttødtlige.tAftsammttgruød
kaøtjtgtikkttsttdtetsomttøtiødvtødiøgtmodteolkøiøgtøtaftJohaø-
øts’tÅbtøbariøg,taetmaøtikktthartkuøøtetkoøseaetrtttøtkoøkrte
koøfikesieuaeioøtmtlltmtktjstrmagetøtogtdttkriseøttitaødrttkil-
dtr.t ortaetteabltrttdtøtmyeologiskttmodsæeøiøgtmtlltmtGudtog
Saeaøtsomtmagetrtbagtmodsæeøiøgtøtmtlltmtdtøøttvtrdtøsthtr-
sktrttogtdttkriseøt, tkrævtrtdtet ikkttaødtettødttøtopltvtlsttaf
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modseaød.tDtetkaøtværtttøtøoktsåtlillttbagaetl.tNårtdtøtforseåsti
dtøtgruødlæggtødttapokalypeiskttmodsæeøiøgtmtlltmtdtøthiøsi-
digtthimmtltogtdtøtdtøøtsidigtttjordtsamettøtkommtødttfrtlsts-
eidtogttøtøuværtødttforeabtlstseid,tfårtdtøtkosmiskttdimtøsioøtr.
Dtettrtøteop,tforditdttsptcitllttkoøfiketrtblivtrtblæsetoptpåtaetgt-
øtrtletøivtau,taetÅbtøbariøgtøtkaøtbrugtstittøhvtrtkoøfike,tså
stlvtdtetmiødsettubthagtogttøtbagaetlageigtmodseaødtkaøtststsom
Saeaøstværk.

Saeaøsttrtdtetithvtretfald,taetGttretHallbäcktikkttkaøtforeællt,
hvorforthaøthartrte,togtjtgteagtrtftjl.tDtethavdttgjoretdiskussioøtø
laøgetmtrttiøetrtssaøe.
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