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Forord

Enheduana er den første forfatter, verden kender til. Hun
var ypperstepræstinde og prinsesse i byen Ur i det område,
vi i dag kalder Irak, for omkring 4.300 år siden. De tidligste
litterære skrifter stammer fra omkring 500 år før hendes tid,
men er fuldstændig anonyme. Med Enheduana får verdenshistorien de første litterære værker, der er tillagt en navngiven
person. Og ikke nok med det. I hendes hovedværk, Dronning over verdens magter, beskriver Enheduana det øjeblik
hvor hun skriver teksten og dermed bliver forfatter. Digtet er
ophavet for en tanke, vi i dag tager for givet: at der bag hver
tekst er et menneske, som taler til os gennem tiden.

Dronning over verdens magter er en hyldest til gudinden
Inana, som kropsliggør alt det, der ikke kan styres i verden
– alle de kaoskræfter, der gør vores liv uforudsigeligt. Inana
er gudinde for sex, krig, forvandlinger, kærlighed, paradok-

ser og ødelæggelse. Ved at ophøje denne vilde, voldsomme
skikkelse til gudernes dronning gør Enheduana det klart,
at verden er ligeså kaotisk som hendes egen poesi. Enheduana er ikke kun bemærkelsesværdig, fordi hun er den første
forfatter, vi kender til. Der er en særlig kraft i hendes digte,
der er lige dele kryptisk og dragende. En mørk og mærkelige
ild brænder i hendes tekster, og den kaster lange skygger på
tværs af årtusinderne.

Det er ikke meget, vi ved om den historiske Enheduana. Det
var i oldtidens Irak, omkring et årtusind før hendes fødsel,
at skriften blev opfundet. Kileskriften, som vi kalder den
i dag, blev brugt til at skrive de mange sprog, man talte i
oldtidens Irak, heriblandt sumerisk og akkadisk. Enheduanas
digte er skrevet på sumerisk, men det var muligvis hendes
andetsprog, for hun var datter af en akkadisk konge: Sargon
af Akkad. Sargon samlede de sumeriske bystater, der tidligere
havde været uafhængige, under ét rige, og skabte dermed
verdens første kejserrige. Han indsatte sin datter Enheduana

som ypperstepræstinde for måneguden Nanna i rigets sydligste hjørne, byen Ur. De sumeriske byer gjorde næsten konstant oprør mod Sargon og hans efterfølgere, og Dronning
over verdens magter skildrer netop sådan et oprør, anført af en
mand ved navn Lugal-ane.

Man kan sige, at Enheduana har haft tre liv. Det første liv
levede hun omkring 2300 f.v.t som ypperstepræstinde i Ur
– en af de mest magtfulde stillinger i oldtidens verden. Hun
blev som nævnt indsat af sin far, kong Sargon, men fortsatte
med at bestride embedet længe efter hans død (muligvis i
op til 40 år!). Ypperstepræstinden ledede templets mange
ansatte, administrerede dets store rigdomme og anførte dets
religiøse ritualer. Et relief, der i dag er udstillet i Penn Museum i Philadelphia, viser Enheduana i gang med at foretage
et drikoffer til et tempel.

Enheduanas andet liv var som forfatter i de oldbabylonske
skoler omkring 1800 f.v.t. Hendes digte er overleveret i form

af hundredvis af lertavler skrevet af babylonske studerende,
der brugte dem til at lære sumerisk, især i byen Nippur. På
det tidspunkt havde Enheduana været død i næsten fem hundrede år, men hun blev stadig hyldet som en stor forfatter af
de babylonske lærde, og hendes minde levede videre i deres
skoler. Moderne forskere (ofte mænd) skændes stadig om,
hvorvidt digtene rent faktisk blev skrevet af Enheduana selv,
eller om de blev skrevet senere i hendes navn. Men ifølge
babylonerne var det altså Enheduana, der var forfatteren.

Enheduanas tredje liv er først lige begyndt. I dag er Enheduana på vej til at blive en ny stjerne på den feministiske himmel. Den første oversættelse af Dronning over verdens magter
udkom i 1968, midt i studenteroprøret, og nu er feminister
verden over ved at få øjnene op for, at verdens første forfatter var en kvinde – og dertil en glimrende digter! Enheduana taler til tiden, fordi hun gør op med forestillingen om,
at man skal være en mand for at have ordet i sin magt. For
eksempel udgav Suzanne Brøgger en dansk gendigtning af

nogle af Enheduanas digte (baseret på engelske oversættelser) i bogen Inanna, himlens og jordens gudinde (2007), og
for hende repræsenterer hymnerne til Inana en “urgammel
kvindekraft”.

Efter årtusinders glemsel er Enheduana stadig på vej. Filologen Annette Zgoll publicerede i 1997 en skelsættende udgave
af Dronning over verdens magter, der lagde grundlaget for
senere studier af værket. I dag er Enheduana kendt i snævre
akademiske kredse, men har stadig et gennembrud på den
globale litterære scene til gode. Men det er kun et spørgsmål
om tid: Enheduana har det med at vende tilbage. Det er
sigende, at hun i alle tre af sine liv har formået at skabe et
levende fællesskab omkring sig: et religiøst fællesskab omkring templet i Ur 2300 f.v.t, et litterært fællesskab i de
babylonske skoler 1800 f.v.t, og et politisk fællesskab i feministiske kredse anno 2020.

Udover Dronning over verdens magter blev Enheduana tillagt

fire andre værker af de babylonske skrivere. To er korte hymner til måneguden Nanna, men de er så fragmentariske, at de
næsten ikke er til at læse. Dertil kommer ’Tempelhymnerne’,
som er en samling af 42 hymner til alle de sumeriske byers
templer og deres guder. Det sidste værk, Hyldest til Inana,
er også en hymne til Inana, hvor gudinden skildres som en
modsatrettet og altomvæltende naturkraft: “At ødelægge, at
bygge, at rive væk, at sætte på plads er dit, Inana. At gøre
mænd til kvinder og kvinder til mænd er dit, Inana. (…) At
glemme og at huske, at rejse sig og at knæle er dit, Inana. At
løbe og at sprinte, at forsøge og at lykkes er dit, Inana. At
gøre stærke voldsmænd til stakkels svæklinge er dit, Inana.
At gøre bjerge til dale, at hejse og at sænke er dit, Inana. At
tildele kronen, tronen og scepteret er dit, Inana.”

Dronning over verdens magter er Enheduanas hovedværk.
Det begynder med en hyldest til Inana, der skildres som
en blodtørstig kriger: Hun dræber alle, der gør oprør imod

hende. Enheduana introducerer derefter sig selv og fremlægger sit problem: Oprøreren Lugal-ane har taget magten i Ur
og tvunget hende i eksil. Enheduana har forsøgt at bede om
hjælp til Nanna, den gud hun har tjent som præstinde, men
han nægter at svare. Så Enheduana vender sig i stedet til
Nannas datter, Inana, og beder hende om at træde til. Der er
bare ét problem: Enheduana har mistet den ’honningmund’,
der gjorde hende i stand til at forsøde gudernes sind. Men
til sidst lykkes det hende at genvinde sin veltalenhed – ved
at skrive netop det digt, vi har været i gang med at læse.
Digtet ender altså med at beskrive, hvordan det selv blev til,
ophøjede Inana og overbeviste hende om at redde Enheduanas liv.

Digtet er skrevet på et komplekst og udfordrende sumerisk.
Det er ingen overraskelse, at de babylonske skoler brugte det
til at træne deres studerende i sumerisk: Det er et pragteksemplar på hvad sproget kan, når det er bedst. Men den
kompleksitet gør det også til en udfordring for oversættere.

Versene er tætpakkede og tvetydige, fulde af mystiske metaforer og indirekte henvisninger til andre myter om Inana.
Der findes flere oversættelser af teksten på engelsk, fransk
og tysk, men der er markante forskelle imellem dem, fordi
oversætterne tolker den sumeriske tekst så forskelligt. Denne
oversættelse er en fri gendigtning baseret på den oprindelige
sumeriske tekst, men stærkt inspireret af Pascal Attingers
franske oversættelse. Jeg har valgt at bryde tekstens linjer
op i en række kortere, ’knækkede’ vers for at genskabe den
kompakte og intense karakter, digtet har på sumerisk. Tallene
i marginen refererer til linjenumrene i originalteksten, og kan
bruges til at sammenholde denne gendigtning med de øvrige
oversættelser.

I sammenhæng med hver af Johanne Helga Heibergs illustrationer vil man finde en femdelt gengivelse af en udvalgt linje
fra hver side. Linjen optræder først i kileskrift og derefter i en
translitteration af tegnenes værdi. (Jeg følger her Paul Delneros synoptiske udgave af teksten fra ‘Variation in Sumerian

Literary Compositions’, herunder hans konventioner for at
gengive tegnene.) Herefter følger en ord-for-ord oversættelse af de sumeriske ord, dernæst en nøgtern oversættelse til
dansk sætningsstruktur og endelig en litterær oversættelse.
Håbet er at give læseren en fornemmelse af digtets lange rejse
fra den sumeriske originalform til den moderne gendigtning.

Sophus Helle

Persongalleri
Enheduana; ypperstepræstinde for guden Nanna i Ur
Inana; Nannas datter, gudinde for kaos og forvandling
Nanna; månegud og bygud i Ur, far til Inana
Ningal; månegudinde og bygud i Ur, mor til Inana
An; himmelguden, gudernes forfader
Enlil; den øverste blandt guderne
Lugal-ane; leder af et oprør i Ur
Dumuzi; hyrdegud, Inanas tidligere elsker
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magter, du, der stråler
som dagslys! Standhaftige
kvinde, svøbt i angstskær,
elsket af himmel og jord.
Du, himmelgudens
hengivne, der holder
diademer i dit greb og
elsker retfærdighedens
smykke! Du, der er skabt
til den højeste hellige
orden, du, der har
tilkæmpet dig dine
syv store magter!
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