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Der kan opregnes en række kendte eksempler på genskrivning af tekster, som i den jødiske og kristne
receptionshistorie regnes for bibelske: Krønikebøgerne, de to senere af de synoptiske evangelier,

Jubilæerbogen, Genesisapokryfen, Pseudo-Filons Liber Antiquitatum Biblicarum og Josefus´ Antiquitates.

Under alle omstændigheder er det oplagt, at fænomenet genskrivning må studeres og forstås i en bredere
sammenhæng. Det her foreliggende bind afspejler således også, hvor forskellige aspekter af forarbejdet

tradition, der kan rummes under overskriften Bibelske genskrivninger.

Genskrivning er et fænomen, der kan forbindes med begrebet kulturel erindring: Tekster, der tilskrives
autoritet og normativitet i en given kulturel sammenhæng, søges bevaret og opretholdt som normative

gennem en proces, der både indebærer afskrift og omskrivninger, men derudover tillige kulturel annektering
af steder og landskaber og f.eks. bibelsk forankring af kroningsritualer. Denne måde at betragte teksternes
tilblivelse og overlevering samt deres brug på kan være med til at åbne øjnene for væsentlige aspekter. Med
sine tyve forskellige og forskelligartede bidrag belyser dette bind frugtbarheden i at inddrage begrebet

´bibelsk genskrivning´ i forståelsen af dels kanoniske tekster både i og uden for Bibelen.

Bidragydere: Pernille Carstens, Kasper Dalgaard, Finn Damsgaard, Martin Friis, Anne Katrine de Hemmer
Gudme, Tilde Bak Halvgaard, Trine Bjørnung Hasselbalch, Bo Dahl Hermansen, Ingrid Hjelm, Søren Holst,

Jesper Høgenhaven, Niels Peter Lemche, Christina Solmunde Michelsen, Mogens Müller, Jesper Tang
Nielsen, Stefan Nordgaard, Christina Petterson, Frederik Poulsen og Anne Vig Skoven. 
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