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1. Inledning 

Den Hebreiska Bibeln återspeglar en mångsidighet och rikedom av olika handlingar, människor 

och platser. Narrativens författare använde sig av stilmedel, metaforer och motiv för att förkunna 

och förmedla Guds vilja för världen. Bibelforskare Yairah Amit (2001, 124) påstående ”The 

choice of a place is never random” väcker min nyfikenhet. Vad innebär det för två bibliska 

gestalter som möter Gud i en miljö som beskrivs med det hebreiska ordet midbār (svensk 

översättning: öken)?  

1.1. Bakgrund 

Inspirationen till uppsatsens ämne lockades fram under läsningen av Hoseaboken 2 på 

originalspråk hebreiska. Profeten Hosea tillämpar ett uttrycksfullt metaforiskt språk för att 

förmedla Herrens hårda anklagelse mot folkets bortvändhet. Från och med vers 16 får Hoseas 

förkunnelse ett nytt perspektiv. Gud lockar sitt älskade folk ut ur öken för att söka vinna deras 

hjärtan. Ökenmotivet tillämpas som möjlighet för folkets omvändelse och förvandling. Denna 

bild för en plats för förnyelse och en annorlunda miljö bortom det kända urbana samhället, har 

följt med mig sedan jag tillbringade en tid i en kristen kommunitet i Sverige. Verksamhetens 

program fylldes med så kallade retreatdagar. Dagarna, som beskrevs med en slags ”ökentid” 

handlade om bön, tystnad, att vända sig inåt och sedan vänder sig utåt igen.   

Jag påstår att vårt moderna högteknologiska samhälle med pågående informationsöverflöd 

kräver sådana ökenmiljöer där vi människor stannar upp och lyssnar. Inte minst menar jag att 

lyssnandet inåt är grundläggande för att se verkligheten som den är. Min ambition med denna 

uppsats är att bana väg för kommande forskning på temat retreat.  

1.2. Syfte  

Denna uppsats vill utforska det hebreiska ordet midbār, dess betydelse och funktion i den 

Hebreiska Bibeln. Ökenmotivets betydelse ska undersökas med blick på två gudsmöten i öknen 

i 1 Kungaboken 19 och Genesis 16.  

1.3. Frågeställning 

För att uppnå mitt uppsatssyfte försöker jag besvara följande frågor:  

• Vilken betydelse och funktion har begreppet öken, uttryckt genom ordet midbār, i den 

Hebreiska Bibeln?  

• Vad har ökenmotivet för funktion och betydelse i 1 Kung 19 och Gen 16?  

1.4. Teori 

Min teoretiska utgångspunkt är att min metod och mina valda begrepp ska hjälpa mig att svara 

på mina frågor. Metoden innehåller följande begrepp: motiv, struktur, karaktär och plats och 

kommer beskrivas i följande avsnitt.  
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1.5 Metod  

Uppsatsens narratologiska analysmetod hämtar jag ur Amits bok Reading Biblical Narratives. 

Efter en sammanfattning och kontextualisering av 1 Kung 19 och Gen 16 kommer jag i enlighet 

med metoden genomföra en struktur-, karaktärs och platsanalys. En strukturanalys ska visa på 

texternas händelseförlopp. Karaktärsanalysen, med fokus på huvudkaraktärerna Elia samt 

Herren och Herrens ängel, respektive Hagar samt Herren och Herrens ängel följer därefter. Sedan 

försöker jag analysera narrativets platser och i synnerhet ökenmotivets funktion och betydelse i 

sammanhanget. Resultaten ska jämföras med varandra. Avslutningsvis följer en sammanfattning 

och reflektion. 

Följande teoretiska begrepp har central betydelse för uppsatsen: motiv, struktur, karaktär och 

plats.   

Motiv 

Min undersökning av ”ökenmotivet” i den Hebreiska Bibeln baserar på en allmängiltig och 

konventionell förståelse av ”motiv”. Ett framträdande tematiskt element som är återkommande. 

Det handlar om en stark idé eller ett centralt tema (Merriam-Webster 2019).   

Struktur 

I min strukturanalys använder jag mig av Amits gavelstruktur (2001, 47). Hon talar om att varje 

narrativ följer en bakomliggande struktur. Syftet med strukturen är att göra texten mer 

lättillgängligt för läsaren. Enligt henne använder sig författaren av följande tre steg: (1) 

komplikation som berättar hur och varför de inledande omständigheterna har förändrats, (2) kris 

som talar om berättelsens förändring och (3) upplösningen som visar på förändringens 

konsekvenser. Tillfogas utgångspunkt och avslutning uppstår en femstegsstruktur som även 

kallas för gavelstruktur.  

Karaktär 

Amit med hänvisning till Forster skiljer mellan platta och runda gestalter. En platt gestalt i sin 

renaste form är skapad runt en idé. Läsaren får inte veta något om dess inre känsloliv. En rund 

gestalt däremot framställs som en komplex och självmedveten person som har potential till 

utveckling och förändring (Amit 2001, 71-72).  

Gestalternas olika funktioner i berättelsen analyseras. En ”agent” tjänar scenens framväxt och 

behövs för att driva berättelsen framåt. Så kallade ”typer” bär på klassiska men begränsande 

stereotyper egenskaper och ”karaktärer” intar en stor roll i narrativet samt att deras utveckling 

visar sig tydligt (Amit 2001, 88). 

Plats  

I min platsanalys vill jag låta mig inspireras av Amits  möjliga platsfunktioner. Narrativets platser 

är betydelsebärare för berättelsens händelseförlopp och karaktärer. Platser fungerar som 

stilmedel som författare tar till att betona olika aspekter och perspektiv. Med tanke på uppsatsens 

möjligheter och begränsningar väljer jag följande platsfunktioner: Geografisk markör för att 
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skapa en historisk karaktär, härledning av platsens namn, typologiska vägar och avsiktlig 

bakgrund (Amit 2001, 119-125).  

1.6. Källmaterial och tidigare forskning  

För att uppnå uppsatsens syfte kommer jag använda mig av följande källor, uppdelade i primär- 

och sekundärlitteratur. 

Primärlitteratur 

Min litteraturökning av ordet för öken midbar sker främst med hjälp av följande uppslagsverk 

och lexikon: Encyclopedia Judaica, New International Dictionary Of Old Testament Theology 

and Exegesis, The dictionary of Classical Hebrew, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and 

English lexicon och Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis. För min narrativanalys 

använder jag primärt följande bibeltexter: 1 Kung 19 och Gen 16. Anförda bibelcitat hämtar jag 

från bibelöversättningen enligt Bibel 2000.  

Sekundärlitteratur och tidigare forskning 

Jag använder ett urval av temarelevanta monografier och artiklar för att uppnå uppsatsens syfte. 

Exempelvis tar jag hjälp av New Interpreter´s Bible (Seow och Freitheim 1999), 1 Kings (Cogan 

2001), Genesis (Turner 2009) och Ofromma bibeltolkningar (Sjöberg 2014).  

I min genomförda litteratursökning har jag inte funnit material som specifikt behandlar 

ökenmotiv i Genesis eller i 1 Kungaboken. Det har emellertid forskats om ökenmotiv i Hebreiska 

Bibeln under de senaste åren. Exempelvis vill jag framhålla ”Wilderness in Mythology and 

Religion. Approaching Religious Spatialies, Cosmologies and Ideas of Wild Nature” (Feldt 

2012). Hon undersöker ökenmotivets betydelse och funktion i Pentateukens böcker, Exodus till 

Deuteronomium, och har ett jordsbruks-ekologiskt perspektiv. I ”In the Wilderness of Speech: 

Problems of Metaphor in Hosea” (Landy 1995)  diskuterar Landy metaforens betydelse och 

Hoseabokens ökenmotiv. I ”Horeb Revisited: Reflections on the Theophany in 1 Kings 19” 

diskuterar Eidevall (2011) Elias gudsuppenbarelse på berget Horeb.  

1.7. Avgränsning 

Denna uppsats bär på konkreta förutsättningar och begränsningar. Utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställning kommer jag endast att kunna ge en viss inblick. Medveten om att det finns fler 

synonymer baserar jag min litteraturundersökning endast på ordet midbār. EncJud nämner tre 

hebreiska ord som kan översättas med ”wilderness, desert”: yešimōn, tsiyyah och midbār. 

Grundläggande handlar midbār om obebott, icke-kultiverat land eller total ödeläggelse. För den 

sistnämnda översättningen kan även användas yešimōn och tsiyyah som fungerar som synonyma 

i sammanhanget. Midbār omfattar en bredare tillämpning som även inkluderar landområden som 

gränser till yešimōn. Med yeshimon menas endast öknens betesmark.  

Jag kommer fokusera endast på 1 Kung 19 och Gen 16. Den Hebreiska Bibeln berättar däremot 

om många intressanta gestalter som vistas i öknen på olika sätt. Här vill jag nämna Israels stora 

ökenvandring, Mose, Jona med flera. Frågor som skulle kunna undersökas men inte ryms inom 

ramen för denna uppsats är: Hur gestaltade sig deras ökenvistelse och vilket ökenmotiv blir 



7 | S i d a  
 

synligt? Intressanta kopplingar anar jag mellan ökenmotivet som det framställs i Hebreiska 

Bibeln och Nya Testamentet. Vilka likheter och skillnader finns mellan Matt 4:1-11, Jesus 

frestelse i öken i fyrtio dagar och Israels Exodus? Jag undrar på vilka sätt ökenfäderna och de 

judiska esséerna tolkade ökenmotivet. Vad betyder deras tolkning och förståelse av ökenmotivet 

för människor i Sverige?  
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2. Litteraturundersökning – Midbār  

Följande kapitel ska behandla begreppet ”öken”, uttryckt genom ordet midbār, på olika sätt. 

Inledningsvis kommer jag analysera ordets olika språkliga betydelser. Därefter följer en inblick 

i ökens tolkningshistoria och ökenmotivets olika tolkningar. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning.  

 

2.1. Språklig betydelse  

I detta avsnitt kartlägger jag olika betydelser och användningar av midbār utifrån studier av 

lexikon och uppslagsverk.  

Midbār 

DCH och BDB nämner två olika ord som båda skrivs midbār. Det första ordet handlar om midbār 

som ”stäpp, vildmark, öken” (egen översättning av steppe, wilderness, desert). Ordet 

förekommer 271 gånger enligt den masoretiska texten i den Hebreiska Bibeln. DCH påpekar att 

midbār förekommer två gånger i Ben Sira och sexton  gånger i Dödshavsrullarna. Det andra 

ordet översätts med mun (egen översättning av mouth) och förekommer endast en gång i hela 

Bibeln i Höga Visan 4:3. I följande text kommer jag att fokusera på det första ordet.  

Följande översikt ska återspegla en sammanfattning av ordkategorisering i DCH. Rangordningen 

utgörs av antal förekomster i den Hebreiska Bibeln: 

1. Plats för en betande flock eller herde (t ex Gen 36:24, Ex 3:1) 

2. Plats för vilda djur och fåglar (t ex Jer 2:24, Ps 102:7) 

3. Öde (t ex Jes 64:9, Jer 12:2), icke-kultiverad (Jer 2:2) 

4. I stor utsträckning ett obebott område (t ex Jer 17:6, 22:6, Ps 107:4), med städer (t ex Jos 

15:61, 2 Krön 84) 

5. Torrt och törstigt (t ex Hes 19:13, Hos 2:5), saltigt (Jer 17:6)    

6. Landets södra gräns där Israeliterna bosatte sig (t ex Ex 23:41, Num 34:3) och östra gräns 

bakom Jordan (Dom 11:22) 

7. Möjligtvis ett uttryck för något exklusivt (Ps 65:13)  

BDB grupperar betydelserna av midbār på följande sätt:  

1. Landets område, används som betesmark för flock och herdar  

2. Obebott land, öken där ingen människa finns  

3. Stora områden av land med specifika namn, i synnerhet trakter där städer kan finnas 

4. Symboliskt/metaforiskt 

EncJud och Propp menar att midbār möjligtvis härstammade från det arabiska dbr som kan 

översättas med ”att leda får på betesmark” eller ”plats där flocken samlas”. De många stora 

ökenområden i Palestina med sin avskalade vegetation var miljön genom vilken nomaderna 

passerade med sina åsnor och flockar. Detta betonar och hänvisar till kännetecknande 

bibelställen som exempelvis 1 Sam 17:28 eller Ps 65:12 (Propp 2004). 
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2.2. Öknen som motiv  

Efter en språklig betraktelse av midbār vill jag belysa öknen som motiv i den Hebreiska Bibeln. 

Jag börjar med en inblick i motivets tolkningshistoria och fortsätter med motivets komplexitet. 

Därefter följer en belysning av Hoseaboken och Pentateuken i sin helhet och deras tolkning och 

tillämpning av ökenmotivet.  

 

2.2.1. Ökenmotivets tolkningshistoria  

Ökenmotivets grundläggande teologiska värde kommer från en sammankoppling av 

betydelsefulla berättelsemönster eller poetiska bilder, menar Diamond (1997, 520). Han anför 

fyra tolkningshistoriska ingångar.  

(1) Ökenbegreppet sammanvävdes länge med judendomens ”nomadiska idealbild”. Bilden 

likställdes med ursprunglig religiös renhet och ett återupptagande av en idealisk gudsrelation.  

(2) Några bibelforskare drog kopplingar till en så kallad ”myt och ritual”-skola med fokus på 

nyårs- och kröningsfirande i Jerusalem, men en sådan tolkning etablerades aldrig i stort.  

(3) Övervägande har öknen tolkats med fokus på traditionshistoria. Främst i Pentateukens 

berättelsetradition uppmärksammades ökenmotivet och dess teologiska symbolik relaterades 

uteslutande till Israels historia, i synnerhet till folkets ökenvandring.  

(4) Ökenmotivet har även betraktats utifrån en strukturell och antropologisk metodologi. Här 

beskrivs en öken som ”den andra världen av heliga ting”, en värld som innehåller ”abnormala, 

mystiska, heliga situationer” i motsats till ”normala, verkliga, enkla situationer” skriver Diamond 

med hänvisning till Leach (Diamond 1997, 521). Således blev öknen en symbolplats för en 

förvandlande gudomlig kraft. 

Fortsättningsvis lyfter Diamond en samverkan mellan ökenmotivets tolkning och författaren 

intention. Med blick på motivets tillämpning drar han kopplingar bland annat till 

profetlitteraturen och dess ökenmotivtolkning. Han betonar betydelsen av texternas 

bakgrundshistoria och författarens moraliska och politiska vision och intention. Exempelvis 

syftar bibelprofeternas grundläggande budskap på folkets seger och fall. Framgång och 

undergång tolkades som tecken för Guds handlande i världen och bestraffande av  mänskligheten 

på grund av dess olydnad. Följaktligen användes ökenmotivet som medel för att få fram 

budskapet (Diamond 1997, 522-524).  

2.2.2. Ökenmotivets komplexitet  

Van Dyk skriver om kopplingen mellan öken och ekoteologi i den Hebreiska Bibeln (Van Dyk 

2017, 835-851). Enligt honom återspeglar ökenmotivet en ”liminal or in-between space were 

often located between horizon and the living space of humans” (Van Dyk 2017, 841). I enlighet 

med Feldts studier, som presenteras senare, understryker han motivets komplexitet och 

kontraster.  

 



10 | S i d a  
 

Öknen som en farlig och okänd plats   

Enligt Van Dyk sammanvävs ökenmotivet med föreställningar om en huvudsakligen farlig och 

okänd plats som vanliga människor, förutom de mest förtvivlade, borde undvika. Människors 

rädsla inför öknen kan kopplas till dess svåra förutsättningar, farliga djur och en rädsla inför det 

okända (Van Dyk 2017, 841).  

Propp visar på kopplingen mellan ökenmotivet och en för människor dominerande negativ plats 

(Ords 21:19) av hunger, törst och förlust (Job 30:3). En plats som är tom och obebodd (Job 

38:26), där ingen kan odla säd (Jer 2:2), med pinande vind (Hos 13:15), med förföljelse av farliga 

djur (Jes 13:21) och demoner samt skräckinjagande ljud (Deut 21:10). En öken beskrivs som en 

mörk plats (Jer 2:6) och sammankopplas med universums ursprungliga primitiva status (Deut 

32:10). Fruktsamt land där människor kan odla och leva bra kan förvandlas till öken som ett 

uttryckssätt för Guds bestraffning av sitt folk (Joel 2:3) (Propp 2004).  

Diamond kopplar öken till ledmotivet ”desert-desolation” (Diamond 1997, 526-527) Ökens 

allmänna symbolik står i samband med den geografiska ökens förutsättningar och 

föreställningar. Således representerar öken alla aspekter som hotar ett mänskligt liv (Num 20:5) 

som till exempel vilda djur, våldsamma människor (Deut 8:15) och demoner (Jes 13:21, 34:14). 

En öken framställs som både en hotfull plats och ett ställe från vilket hotet för det urbana 

gemenskapslivet utgår (Jer 4:11).  

Sammanfattningsvis framställs öknen som fientlig mot samhället och sätts i förbindelse med 

dödens krafter. Fortsättningsvis påpekar Diamond  sammanhang mellan ökenmotivet samt 

mytiska och poetiska teman (Diamond 1997, 526-527). Här menas mytologiska associationer till 

underjorden eller graven, till storm, hav eller vatten (Hes 19:12-13, 26:3) som kan kategoriseras 

som kaosmakter. På ett sätt kämpade Gud själv, Israels skapare, mot förstörande kaosmakter 

liksom nationer mot deras förtryckande styre. På samma gång blev Gud som kaosmakterna och 

riktade den förstörande makt mot sitt eget otrogna Israel (Jer 6:22-26).  

Öknen som en plats för gudsmöte  

Van Dyk påpekar ökenmotivets andliga dimension (Van Dyk 2017, 841-851). Öknen är platsen 

för gudsmöte. Sinai-öken är platsen där Gud ledde sitt folk dag och natt och där Moses mötte 

Gud och tog emot budorden (Ex 19). Berget Horeb och den närliggande öknen är platsen för 

Moses möte med Gud och den brinnande busken (Ex 3:1) och där profet Elia fick sina kommande 

befallningar från Gud (1 Kung 19). Van Dyk understryker att möjligheten att komma nära Gud 

inte ogiltigförklarar platsens farlighet som borde undvikas (Van Dyk 2017, 842). 

Även Propp lyfter fram öken som plats för andlig förnyelse. Han pekar på Hagar (Gen 16:7, 

21:19), Mose (Ex 3:1-4:17) och Elia (1 Kung 19) som flydde ut i öknen och ett gudomligt mötte 

ägde rum (Propp 2004). Israels ökenvandring kan kopplas till en andlig ökenassociation utifrån 

dess andliga förnyelse. På berget Sinai/Horeb mitt i öknen ingick Gud ett förbund med Israel (Ex 

19). Förbundet bekräftades senare vid öknens gränser till det lovade landet (Deut). Vissa 

profettexter talar om en nödvändighet för folket att behöva återvända till öknen för förnyelse och 

rening.   
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2.2.3. Ökenmotiv i Hoseaboken  

Som exempel på ökenmotivets mångsidiga användning i profetlitteraturen vill jag belysa en av 

profetböckerna med hjälp av Landy (1999, 35-56). Hoseaboken återspeglar ett omfattande, 

detaljrikt bildspråk och många liknelser. Hosea, liksom Amos, tar ökenmotivet för att skapa 

effektfulla motsättningar i sin förkunnelse som trofasthet i öken i motsats till bortvändhet i städer. 

Profetens ökenmotiv sammankopplas till Israels ökenvistelse. Motivet blir ett medel för att 

uttrycka Guds vilja att återerövra Israels ursprungliga kärlek (Diamond 1997, 522).  

Landy reflekterar över metaforens inkluderande eller exkluderande aspekter (Landy 1999, 49-

54). Utifrån materialet vill jag återge följande urval av Hoseas mångsidiga ökenmotiv: 

1. Öknen som mellanstadium. Hoseas profetia utspelar sig i en miljö som är fri från sociala 

begränsningar och intressen. Öknen beskriver en plats mellan barndom och vuxenliv i vilken 

Guds sexuella fantasier kan ta plats.  

2. Öknen relaterad till vingård och öknen relaterad till språk och kunskap. Profeten talar om en 

öken som blir till en vingård. Den aspekten innebär att vingården har sitt ursprung i öken. 

Öken och språk har identiska hebreiska radikaler: d-b-r som jag redan påvisat i avsnitt 2.1.. 

Landy (1999, 51) citerar Fisch (1988, 144): ”In the desert void the word is sounded; in the 

fullness of Canaan it is forgotten". Via språket, som genom Gud växer fram ur öken, blir 

platsen till en miljö för kunskap menar Landy (1999, 51).  

3. Öknen relaterad till Guds vind. Hosea leker med orden och menar att Guds vind kommer ur 

öknen och kommer att göra slut på Israels källor. Längre fram i texten likställer Hosea Guds 

vind/ande med öken och relationen mellan begreppen kopplar in döden. Guds vind ger 

vanligtvis liv. Hos Hosea kommer Guds vind med död.  

4. Öknen som plats för nakenhet. Den ödsliga miljön befinner sig utanför det mänskliga 

kulturella, organiserade och symboliserade språket. I en sexuell tolkning blir en öken en 

symbol för nakenhet och ett möte med en naken person.   

5. Öknen som en dödsplats. Guds fantasi om en romantisk fullbordan i öken kan ses som en 

motsats till Guds mordfantasier om att göra en kvinna till en öken och förstöra henne. 

 

2.2.4. Ökenmotiv i Pentateuken   

Israels frälsningshistoria står i relation till Israels ökenvistelse och Pentateukens ökenmotiv. 

Diamond talar om ökenvandringens varierande mål. Sammanfattande säger han a) att Gud prövar 

sitt folk genom att låta folket vistas i öknen, b) folket prövar Guds trofasthet med respekt för 

svårigheter i en öken, c) Guds möjlighet att uppenbara sig genom under och tecken, d) folkets 

militäriska förberedelse och träning för kommande krig i det utlovande landet, e) förankring av 

religiösa pilgrimsvandringar till Guds offerberg Sinai och f) folkets formation från ett folk till en 

kultgemenskap som tillber Gud i sin helgedom, tabernaklet (Diamond 1997, 524-526).  

Feldt undersöker ökenmotivet och ”Hebrew Bible Religion” i Pentateuken utifrån fertilitet, 

bortvändhet och religiös transformation (Feldt 1995, 55-90). Främst fokuserar hon som många 

andra bibelforskare på Israels ökenvandring, som det berättas om från Exodus till 

Deuteronomium. Hennes forskning påvisar att ökenmotivet i Pentateuken återspeglar en stor 

tvetydighet och mångsidighet. Motivet växlar mellan hotfull och välvillig, en realistisk och fiktiv 
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framställning. De starka kontrasterna höjer mångsidigheten för folkets förnyelseprocess. Enligt 

Feldt (1995, 55-56) är ökens huvudfunktion att ge en förankring av en Gud som är givare av ett 

fruktbart och jordbruk. Dessutom vill ökenmotivet demonstrera en livshållning och en religiös 

identitetsformation.    

 

Sammanfattning  

Utifrån uppsatsens förutsättningar har min materialundersökning kunnat ge en inblick i det 

hebreiska ordet midbār. Ordets mångfald och rikedom av möjliga översättningar, betydelser och 

tolkningar blev mycket tydlig. Ökenbegreppets teologiska motiv har vuxit fram och präglas av 

betydelsefulla bibliska händelser och i synnerhet Israels ökenvandring. Författare har använt 

ökenmotivet som medel för att få fram sina budskap. Ökenmotivet återspeglar och förenar stora 

kontraster och motsättningar som död och liv, hot och andlig förnyelse.  
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3. Narratologisk analys med fokus på ökenmotivet i 1 Kungaboken 

19 

I detta kapitel kommer jag att försöka förstå ökenmotivets funktion och betydelse i 1 Kung 19. 

För att uppnå mitt uppsatssyfte kommer jag att genomföra en narratologisk analys. Narrativet 

utspelar sig på olika platser med Elia och Herren som huvudkaraktärer. Inledningsvis vill jag ge 

en inblick i Elias grundläggande framställning i 1 Kung. Därefter följer en struktur-, karaktärs- 

och platsanalys av 1 Kung 19.  

 

3.1 Bakgrund till karaktären Elia i Kungaböckerna 

Innan den narratologiska analysen kommer jag att inleda med en kort bakgrund till 

Kungaböckerna för att placera narrativet i den Hebreiska Bibeln. Därefter följer en 

sammanfattning av 1 Kung kap 17,18, 19 och 21 med fokus på Elias framställning. 

Kungaböckerna hör till historieböckerna och kan teologiskt placeras i det deuteronomiska 

historieverket med fokus på lydnad och trofasthet till Gud. Texterna återger en historisk 

beskrivning av Davids död, Salomos regeringstid ca. 970–930 f Kr samt rikets delande efter hans 

död. Växelvis berättas om olika kungar, rikenas angrepp och krig mot varandra. Sedan flyttar 

berättelsens fokus till profeterna Elia och Elisha. Båda gestalterna var verksamma i Nordriket 

Israel under kung Achavs regeringstid kring 800-talet. f.Kr. (Viberg 2009, 111). 

Elias profetiska verksamhet skildras i kap 17, 18, 19 och 21. Texterna förmedlar en modig (1 

Kung 18:15), retande (1 Kung 18:27) trogen gudstjänare (1 Kung 18:36) och våldsam (1 Kung 

18:40) från Tishbe i Gilead (1 Kung 17:1). Elia beskrivs som gudsman (1 Kung 17:24) med 

uppdrag att bekämpa avgudadyrkan hos Israels folk, i synnerhet hos kung Achav och drottning 

Isebel (1 Kung 18:18). Utan tvekan verkar han genomföra Guds befallningar (1 Kung 17:5, 9-

10; 18:1-2). Gud ger honom bröd och kött från korpar och vatten från bäcken (1 Kung 17:6) samt 

mat genom en fattig änka i Sarefat (1 Kung 17:15).  

Kapitlen berättar om Elias helande gåva genom att han återupplivar änkans döda pojke (1 Kung 

17:24). Han verkar vara mycket på resande fot och vistas på olika platser (1 Kung 17:3, 9; 18:1-

2). Den stora uppgörelsen mellan Elia och fyrahundrafemtio baalsprofeter samt fyrahundra 

Aheras profeter på berget Karmel skildras i kap 18. Profeterna försöker sitt bästa men misslyckas 

med att nedkalla eld från sina gudar (1 Kung 18:29). Elia däremot får svar från Gud. Följaktligen 

låter Elia avliva profeterna (1 Kung 18:40).   

Cogan beskriver kap 19 som en avslutning av Elias problem med Achavs och Isebels 

avgudadyrkan i Israel (Cogan 2001, 456-457). Till narrativets tema hör, enligt honom, flykten 

ut i öken, depressivt sinnelag med djup förtvivlan, uttryck för misslyckan och avståndstagande 

från Elias profetiska uppdrag. Berättelsen talar om Elias vandring på Israels vägar till 

uppenbarelsens berg på vilket han mottar uppenbarelsen, beskriver Cogan (2001, 456) med 

hänvisning till Buber (160, 77).  
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Det berättas om Elias sista profetiska uppdrag i kap 21. Trots händelserna på berget Karmel och 

Horeb samt Elias ökenupplevelse fortsätter mördandet (t ex 1 Kung 20:19-21, 29). Profeten Elia 

förkunnar Achavs och Isebels undergång ifall de inte tillber Gud (1 Kung 21:21-24). Härpå 

ödmjukar sig Achav inför profeten och Gud låter Achav veta, genom Elia som sändebud, att han 

kommer att överleva men att Achavs ättlingar hamnar i olycka (1 Kung 21:27-29). Seow skriver 

att Elias uppgifter kan räknas som traditionella uppdrag till en profet (Seow 1999, 145). Elia 

konfronterar en mäktig ledare med sina synder och uppmanar människor att hålla fast vid Gud. 

Med hjälp av Guds kraftfulla ord försöker Elia omvända andra.  

 

3.2. Strukturanalys  

Jag kommer att utgå ifrån Amits gavelstruktur i fem steg för att genomföra min strukturanalys 

av 1 Kung 19 (se avsnitt 1.4).  

Utgångspunkt 

Narrativet inleds med en bakgrundsbeskrivning i vers 1-2. Kopplingen till föregående kapitel 

består av att Achav berättar för Isebel om Elias seger och mördandet av profeterna. Berättelserna 

om Achav och Isebel utspelar sig troligen i Jisreel som anförs i 1 Kung 18:46. I vers 2 får Isebel 

kunskap om Elias seger och låter Elia veta att hon vill döda honom (1 Kung 19:2). 

Komplikation 

Elias fruktan för sitt liv inleder berättelsens komplikation i vers 3-5a. Den hittills modige och 

våldsamme profeten visar ångest och blir rädd. Tack vare budbärarens förmedlande av Isebels 

planer blir han inte dödad utan flyr istället, betonar Seow (1999, 139). Elia beger sig till Judas 

Beer-Sheva och lämnar sin tjänare där. En dagstur för honom längre ut i öknen (1 Kung 19:3). 

Efter dödshotet från Isebel, Elias dödsrädsla, flykten till Beer Sheva och dagsturen ut i öken, 

vänder han sig sittande under en ginstbuske för första gången till Gud. I vers 4 klagar Elia och 

menar att han inte är bättre än sina fäder. Elia visar på synliga förändringar: förändrad 

kroppsställning, från sittande till liggande, och förändrat tillstånd, vakenhet till sovande (1 Kung 

19:5).  

Vändpunkt 

Narrativet har nått komplikationens höjdpunkt mellan vers 5b och 17. Enligt min tolkning 

inbegriper narrativets vändpunkt halva tiden i öknen och hela perioden på berget Horeb. Från 

och med det andra besöket av Herrens ängel förändras Elias tillstånd. Utifrån läsarens perspektiv 

förblir Elias väg oklar. Elia verkar veta vart han ska konstaterar Cogan (2001, 452). Som passiv 

gestalt utan egen vilja följer Elia befallningen. Stärkt med nya krafter lämnar han ökenplatsen 

och ginstbusken bakom sig.  

Efter en vandring i fyrtio dagar och nätter når Elia gudsberget Horeb. Guds fråga lyder: ”Varför 

är du här, Elia?” (1 Kung 19:9) och inleder en dialog med honom. Han svarar genom att berätta 

om avfallna israeliter, deras vilja att döda honom och om sin ensamhet (1 Kung 19:9-10). Han 
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verkar ha glömt de hundra gömda gudsprofeter som Obadja räddade från Isebels mördande, 

menar Seow (1999, 142).   

I vers 12 uppenbarar sig Herren i form av fyra naturkrafter. Författaren påpekar Herrens frånvaro 

i de första tre (stark storm, jordskalv, eld). Den fjärde kraften, ett stilla sus, verkar Elia känna 

igen. Med täckt ansikte lämnar han grottan han befann sig i och en röst ställer för andra gången 

frågan ”Varför är du här, Elia?” (1 Kung 19:13). Trots fyra uppenbarelser svarar Elia oförändrat. 

Herrens tal fortsätter med ännu konkretare anvisningar. I vers 15 nämns vägen som Elia ska ta, 

uppdraget han ska utföra med smörjandet av två nya kungar samt hans efterträdare Elisha (1 

Kung 19:16), undergången av fallna Israeliter och den trogna restens överlevnad (1 Kung 19:17). 

Upplösning  

Efter uppenbarelsen av Herren i öknen och på berget Horeb, lämnar Elia berget och beger sig till 

Damaskus öken. Jag menar att miljöbytet samt att Elia kastar sin mantel över Elisha i vers 19 

och 20 hör till narrativets upplösning.  

Avslutning 

Enligt min tolkning kan verserna 20 och 21 räkna till narrativets avslutning. Genom en 

symbolhandling har Elia överlämnat sitt profetiska uppdrag till nästa person. Elisha lämnar allt 

bakom sig och följer efter Elia.  

 

3.3. Karaktärsanalys 

Efter strukturanalysen följer en karaktärsanalys. Texten nämner följande gestalter: Achav, 

Isebel, Elia, Elias tjänare, Herren/Herrens ängel. I avsikt att uppnå mitt uppsatsmål kommer jag 

endast att analysera Elia och Herren/Herrens ängel.  

Elia 

Karaktären Elia är den gestalt som står i narrativets centrum. Som en renodlad ”rund gestalt” 

med funktion av en så kallad ”karaktär” framställs han som en komplex gestalt med ett rikt inre 

känsloliv. Elias rädsla för att dö för inledningsvis berättelsen framåt. Därefter ger motsatsen, 

Elias vilja att dö, samma effekt. Författaren låter honom genomleva en djup existentiell 

erfarenhet och ett känslorus. Jag tolkar Elias karaktär som en ärlig gestalt. Han framställs som 

svag i förtvivlans stund och sedan stark på grund av att han tillryggalagt en lång sträcka.  

Cogan kallar Elias flykt från döden och dödslängtan i öknen för ironi. På samma gång påpekar 

han att rädslan för den egna personliga säkerheten genomsyrar hela kapitel 19 (Cogan 2001, 450-

451). Hänvisningen till Elias fäder är otydlig menar Seow (1999, 140). Han kan ha menat sina 

döda förfäder eller hans profetiska företrädare som dödades.  

Intressanta paralleller upptäcker Cogan mellan Jonas vilja att dö och Elias vilja att dö (Cogan 

2001, 451). Cogan ser även likheter mellan Elia och Mose: vandringen utan mat och dryck i 

fyrtio dagar och nätter för att landa på berget Horeb, vistelsen i en grotta och mottagandet av 

Herrens befallning (1 Kung 19:8-9, Ex 24:18; 33:22) (Cogan 2001, 456). Seow (1999, 140) 
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menar sig se en förbindelse mellan Moses klagande till Herren på grund av att han bar för mycket 

själv (Num 11:14-15) och Elias anledning att klaga.  

Herren och Herrens ängel 

Narrativets andra huvudkaraktär är Herren som stegvis uppenbarar sig för Elia på olika sätt. 

Herren skickar en ängel till Elia för att förmedla ett budskap till honom. Jag tolkar Herren som 

en ”platt gestalt” med funktion av en så kallad ”typ”. Herren driver berättelsen framåt men visar 

inget inre känsloliv.  

• Herren skickar ett sändebud, en ängel, två gånger. Ängeln förmedlar Herrens ord och låter 

Elia veta om en lång väg han ska gå. Cogan påpekar att den första ängeln förblir ospecifik 

(Cogan 2001, 451). Grundordet ängel mâlak användes även för Isebels budbärare i 1 Kung 

19:2. Septuagintan översätter ordet med ”någon” som förstärker situationens mysterium, 

menar Cogan (2001, 451). Den andra ängeln specificeras som Herrens ängel. Markeringen 

”för andra gången” (1 Kung 19:7) låter ana att det handlar om samma ängel. 

• Herren kommer med ord, kallar Elia vid namn och ställer frågan: ”Varför är du här, Elia?” 

(1 Kung 19:9).  

• Herren visar sig i form av olika naturkrafter: storm, jordskalv, eld och stilla sus (verser 11-

12). Bibeltexten betonar att Herren själv inte finns i de tre förstnämnda. Däremot väcker det 

stilla suset en konkret reaktion hos Elia. I vers 13 a hör Elia, han täcker sitt ansikte och ställer 

sig utanför grottan. Eidevall menar att gudsuppenbarelserna kan anses som ett av de vanliga 

temana inom den Hebreiska Bibeln: Herren kontrollerar och besegrar kaotiska- och 

nedbrytande krafter (Eidevall 2011, 108).  

• Herren låter en röst ljuda. I vers 13b ställer rösten samma fråga som Herren redan hade ställt 

till Elia i vers 9.  

• Herren talar till Elia i vers 15 och ger honom konkreta anvisningar för hans väg bort från 

berget samt hans kommande uppdrag.  

Eidevall lyfter en pågående diskussion inom bibelvetenskapen om 1 Kung 19:11-13a (Eidevall 

2011, 94).  Klarhet i interpretationen och tolkningen av 1 Kung 19:12 har eftersträvats genom 

tiderna och fortsätter inspirera. Frågan om vad Elia hörde är mycket intressant i sammanhanget. 

Således ställs det hebreiska qōl dəmāmāh ḏaqqāh i diskussionens centrum. Bestående 

översättningssvårigheter från den masoretiska grundtexten har öppnat upp för olika 

översättningar och tolkningar. Med hänvisning till olika kommentatorer anför Eidevall olika 

tolkningsförslag Eidevall (2011, 105). Följaktligen har ordet tolkats exempelvis som lågmäld 

och viskande röst, ljud av något slag, ljud av tystnad och respektingivande tystnad. Wikander 

översätter frasen med ”ljudet av finpulvriserad tystnad” (Wikander 2014, 113).  

Kopplingen mellan bergsmotiv och gudsuppenbarelser upplever jag som mycket intressant och 

borde byggas ut. Jag har inte möjlighet att fördjupa mig i den intressanta diskussionen i min 

uppsats men uppmuntrar till en fortsatt forskning.  

 

 

https://biblehub.com/hebrew/demamah_1827.htm
https://biblehub.com/hebrew/dakkah_1851.htm
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3.4. Platsanalys  

Efter struktur- och karaktärsanalysen vill jag fortsätta med narrativets olika platser. Berättelsen 

utspelar sig på följande platser: Jisreel, Beer-Sheva, ökenplats, berget Horeb och Damaskus 

öken. Platsanalysen sker främst utifrån Elias perspektiv. Jag börjar med platser som bär på 

geografiska markörer och är typologiska väg. Sedan jämför jag ökenplatsen och berget Horeb 

för att tydliggöra deras likheter och skillnader.  

 

Jisreel, Beer-Sheva, Damaskus öken och kungariken  

Jisreel, Beer-Sheva i Juda, Damaskus öken, samt kungarnas riken tolkar jag som textens 

geografiska markörer. Jag menar att platserna förankrar händelseförloppet i en konkret kontext 

och återspeglar en känsla av en historisk bakgrund. Enligt 1 Kung 21:1 befinner sig Achas palats 

i Juda. Enligt Nave ligger staden Jisreel i södra Juda (Nave 1905).  

Beer-Shevas tillhörighet till Juda lyfts i narrativet. Denna stad låg vid Palestinas södra gräns till 

öknen (Nave 1905). Damaskus öken ligger i Aram, med Damaskus som huvudstad (2 Sam 8:5-

6). Utöver den geografiska markören ser Eidevall i Beer-Sheva en intertextuell koppling mellan 

1 Kung 19 och Hagars berättelse i Gen 21 (Eidevall 2011, 101). Här befinner hon sig tillsammans 

med sin son Ismael i Beer-Shevas öken och irrar omkring.  

 

Vandring i fyrtio dagar och nätter  

Elias vandring i fyrtio dagar och nätter tolkar jag som en så kallad typologisk väg i enlighet med 

Amit (2001, 123). Tidsaspekten och sträcken hittas i ett flertal i den Hebreiska Bibeln (Ex 24:18, 

Deut 9:9 m.fl.). Cogan understryker siffrans användning, vilket ger vägen en legendarisk aspekt 

(Cogan 2001, 452). Seow och Eidevall med flera lyfter likheten till Mose vandring i fyrtio dagar 

och nätter till samma berg där han mötte Herren (Seow 1999, 142) och Eidevall 2011, 101).  

Med tanke på Israels ökenvandring och religiösa formation menar jag att Elias vandring avbildar 

en sorts förberedelse inför händelserna på berget Horeb. Var Elias kommande bergsupplevelse 

inte möjligt utan denna vandring?  

 

Ökenmiljö och berget Horeb  

Narrativets delar som utspelar sig i öken och berget Horeb vill jag ställa mot varandra i följande 

analys. På det sättet försöker jag få en större klarhet över deras likheter och skillnader som kan 

hjälpa mig i min strävan efter att uppnå uppsatsens mål. Karaktären Elia hittar en buske i öken 

och en grotta på berget Horeb. Varför finns platserna i narrativet?  

En ginstbuske i öken 

Å ena sidan pekar ginstbusken på ett geografiskt perspektiv. Ginstbuskar förekom troligen i 

Negev och Sinaiöken enligt Cogan (2001, 451). Nomader använde sig av ginstbuskar som 

bränsle (jfr Ps 120:4) och näring i svåra tider (Job 30:4). Narrativets kombination av en 



18 | S i d a  
 

ginstbuske i en av Palestinas stora ökenområden verkar naturligt. Å andra sidan menar jag att 

ginstbusken inte placerades i texten som en naturlig del av en öken. Jag tolkar busken mera som 

ett medel för att betona karaktären Elias behov i denna ökenmiljö.  

Utifrån mitt perspektiv återspeglar en ginstbuske en nödvändig tillflyktsplats. Buskens existens 

i narrativet blottlägger ökenmiljöns farliga och hotfulla karaktär. Tillflyktsplatsen pekar på ett 

mänskligt behov efter skydd och trygghet i en annars okänd och farlig miljö. Fortsättningsvis 

lyfter Eidevall likheten mellan Elias buske i 1 Kung 19:4-5a och Hagars buske i Gen 21:15-16. 

Här söker Elia och Hagar skydd under en buske (Hagar lägger sin son under busken) och båda 

verkar förtvivlade (Eidevall 2011, 101).  

Grottan på berget Horeb 

Texten berättar om en grotta som befinner sig på berget Horeb. Här är platsen där Herren 

uppenbarar sig själv för Elia. Cogan och Seow betonar grundtextens betydelse i denna reflektion 

(Cogan 2001, 451 och Seow 1999, 142). Där talas om ”grottan” med bestämd artikel. 

Följaktligen betyder ordet ”en grotta” på hebreiska me‛ârâh och den bestämda ”grottan” 

hamme‛ârâh. Båda bibelforskarna tolkar detta som ett uttryck för en specifik grotta och hänvisar 

till Moses grotta i Ex 33:22. Således tolkar jag grottans funktion i narrativet som en intertextuell 

markör. Utöver det föreslår jag tolkningen att grottan liksom busken representerar en trygg plats.   

Öken som avsiktlig bakgrund  

Ökenmotivets mångsidighet bekräftas genom de aspekter som Cogan lyfter med blick på det 

hebreiska grundordet midbār som översätts med ”vildmark”, ”öken” eller ”stäpp” (Cogan 2001, 

451). Med poängtering att ”stäpp” appliceras för en plats där nomader vistas med sina djur (jfr 

Num 14:33), betonar han att en sådan tillämpning av ordet inte kan rättfärdigas i detta 

sammanhang. Cogans kommentar stödjer min vilja i denna uppsats att leta efter en djupare 

begreppstillämpning av midbār än att utgå ifrån att ordet användes som en vanlig betesplats för 

nomader och deras djur.  

Amit betonar att bibelförfattare kan avsiktligt använda sig av öken- och bergsmotiv som avlägsna 

platser, för att demonstrera Herrens makt och närvaro (Amit 2001, 124). I detta narrativ utspelar 

sig handlingen främst i en ökenmiljö och på ett berg. På båda områdena uppenbarar sig Herren 

antingen genom en Herrens ängel i öknen eller i olika uppenbarelser på berget. I båda fallen 

framställs Herren som räddande och beskyddande.  

Upprepande ordval 

En intressant likhet mellan scenerna är de upprepande ordvalen. Både i öknen och på berget 

använder sig Herren och Elia av samma ordval två gånger: 

• I öknen låter Herren ängeln säga: ”Stig upp och ät!” (1 Kung 19:5,7) 

• På berget frågar Herren Elia: ”Varför är du här, Elia?” (1 Kung 19:9,13) 

• På berget svarar Elia Herren: ”Jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. 

Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ner dina altaren och dödat dina profeter med svärd. 

Jag ensam är kvar, och nu står de efter mitt liv.” (1 Kung 19:10, 14) 
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Upprepningen tolkar jag som förstärkning av innehållet. Genom att läsaren får höra 

uppmaningen av ängeln två gånger betonas Elias dåliga tillstånd. Elia behöver höra samma sak 

två gånger innan någon skillnad börjar ske. Herrens återkommande fråga ramar in händelsen på 

berget Horeb. Dagen efter Elias ankomst får han Herrens första fråga och blir kallad vid namn 

som skapar en personlig och konkret kontakt mellan Herren och Elia. Cogan (2001, 452) tolkar 

frågan som en retorisk fråga endast för att inleda en konversation som i Gen 4:6. Den andra 

frågan ställs efter, att Elia fick erfara Herren. Frågan tolkar jag mera som en testfråga. Författaren 

låter Elia svara samma sak igen och klargör Elias kvarstående rädsla för att dö.  

Elias väg till och från platserna  

Enligt vers 3 flyr Elia ut i öknen på grund av Isebels planer att döda honom. Flykten utgick ifrån 

hans egna initiativ och hans aktsamhet för sitt liv. I kontrast till flykten ut i öknen lämnar Elia  

sedan inte området på grund av sin rädsla. Jag föreslår tolkningen att Herren har befallit honom 

att lämna platsen och Elia följer befallningen. På samma sätt lämnar Elia berget Horeb. Herrens 

befallning som ängeln förmedlade till honom samt Herrens konkreta väganvisningar framåt 

menar jag kan tolkas på olika vis. Å ena sidan tolkar jag Elias lydnad som en akt av förnyelse. 

Efter en utpräglad dödslängtan, ängelns beröring, glödkakan och vattnet påminns han om sitt 

uppdrag som profet och Herrens tjänare på nytt. Å andra sidan var Elia eventuellt bara vilsen i 

öknen och på berget och visste inget bättre än att följa ängelns befallning.  

Elia och Herren 

I öknen vänder sig Elia till Herren och Herren svarar genom att skicka en ängel till honom. 

Herren själv uppenbarar sig inte för Elia. Elia kommer till öknen med en livslust som i öknen 

förändrar sig till en dödslängtan. Tack vare den gudomliga näringen förmedlar texten en 

kraftfylld Elia i vers 9. Herrens omsorg för Elia kan möjligtvis tolkas genom den existerande 

ginstbusken som Elia hittade i öknen trots svåra omständigheter.   

På berget är det Herren själv som kommer till Elia genom ord, naturkrafter, ett stilla sus och en 

röst. Stegvis uppenbarar sig Herren för honom och demonstrerar sin makt över kaosmakterna. 

Herren framställs med en vilja att verkligen möta Elia och bevisa honom att Herren har makt 

över allt. Elia verkar fortfarande klagande och rädd. Skillnaden mot ökenmiljön är enligt min 

uppfattning att Elia inte uttrycker någon återkommande dödslängtan. På berget vill Elia leva och 

är rädd om sitt liv.    

Jag tolkar Elias åkallan av Herren i ökenmiljön som en avgörande aspekt i berättelsen som kan 

tolkas på olika vis. Ängelns uppenbarelse i den stunden verkar stå i enlighet med ett 

återkommande bibliskt motiv. Svåra situationer för trogna profeter eller tjänare till Herren 

användes för att demonstrera Herrens närvaro och räddande kraft och inflytande. Det kan undras 

varför Herren inte uppenbarade sig för Elia redan i öknen. Jag föreslår tolkningen att Elia inte 

var redo för ett sådant konkret möte. Elia behövde kanske genomleva processen från livslust via 

dödslängtan till ny livslust för att sedan kunna vara mottaglig och beredd för Herren närvaro.   

Herren ger näring  

På berget Horeb får Elia ingen gudomlig näring. Däremot får han en glödkaka och ett krus med 

vatten i öken. Seow påpekar grundordens sällsynthet i den Hebreiska Bibeln (Seow 1999, 140).  
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Grundordet för glöd, rĕṣāpîm, förekommer annars endast i Jes 6:6-8 och här i singular form 

riṣpâ. I samband med Jesajas kallelse till profet och hans upplevelse av ovärdighet berör en seraf 

hans mun med en glödande kol från altaret. Beröringen med glödkolen tar bort hans skuld och 

hans synd är sonad. På Herrens fråga om vem som vill vara deras budbärare, svarar Jesaja ”Jag 

-  sänd mig!” (Jes 6:8).  

Glödkakans paralleller till Jesaja är mycket givande från mitt perspektiv. Från en upplevelse av 

ovärdighet får Jesaja genom glödkakans beröring styrka och vilja att vara Herrens budbärare. 

Elia är förtvivlad och får ta emot två glödkakor av Herren. På grund av denna gudomliga näring 

tolkar jag Elias vandring i fyrtio dagar och nätter som ett gensvar från Elias sida. Grundordet för 

krus, tsappachath, förekommer utför 1 Kung 19 även i 1 Sam 26:10-16 och 1 Kung 17:8-16 där 

Elia får krus med olja i överflöd från den fattiga änkan. Jag menar att den parallellen uttrycker 

en viss gudsbild. Herren är densamma och fortsätter ge Elia i överflöd var han än är.   

 

Sammanfattning 

Elia framställs som en självsäker, modig och trogen profet i 1 Kung 17, 18 och 21. Han rör sig 

mellan olika platser och människor och kämpar för folkets omvändelse och mot avgudadyrkan. 

Min struktur-, karaktärs- och platsanalys återspeglade en annorlunda bild. Elias komplexitet och 

intensitet kretsar huvudsakligen kring hans rädsla.  

Min jämförelse mellan ökenplatsen och berget Horeb har visat på både likheter och skillnader. 

Speciellt för ökenmotivet var Elias flykt till öknen, livslust – dödslängtan – nya krafter, gudomlig 

näring och mötet med Herrens ängel. Jag menar att författaren använde sig av ett komplext 

ökenmotiv. Beskyddande aspekter som en ginstbuske som ger skydd och en Herrens ängel som 

uppmuntrar, fungerar som medel för att avbilda ett hotfullt och farligt ökenmotiv. På samma 

gång bidrar Herrens ängel och den gudomliga näringen till ett ökenmotiv som står för nya krafter 

och förberedelse för ett möte med Herren själv.  
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4. Narratologisk analys med fokus på ökenmotivet i Genesis 16  

 

I detta kapitel försöker jag förstå ökenmotivets funktion och betydelse i Gen 16. För att uppnå 

mitt uppsatssyfte kommer jag att genomföra en narratologisk analys. Inledningsvis ger jag en 

bakgrund om Hagar i Gen 16 och Gen 21 för att förstå hennes övergripande framställning. I Gen 

16 förekommer två karaktären som får nya namn i Gen 21: Saraj blir Sarah och Abram blir 

Abraham. I min sammanfattning använder jag mig av namnen respektive kapitel. Därefter följer 

en tillämpning av en narratologisk analys som beskrevs i teoriavsnittet. Jag avser att genomföra 

en struktur-, karaktärs- och platsanalys av Gen 16. Särskilt vill jag fokusera på narrativets 

karaktärer Hagar, Herren och Herrens ängel.  

 

4.1. Bakgrund till Karaktären Hagar i Genesis  

Hebreiska Bibeln inleds med Gen. Bokens första del beskriver världens början och skapelsens 

tillkomst. Därefter följer patriarkberättelserna om Abram, Isak och Jakob. Gen slutar med Josef, 

en av Jakobs tolv söner, och ett löfte om det utlovade landet. Tidigare forskare, som W. F. 

Albrights, daterade texterna till 1700 f.Kr. Det aktuella forskningsläget visar däremot att texterna 

har kommit till strax före eller under exiltiden (Norin 2009, 79-83).  

Sjöberg analyserar i sin bok Ofromma bibeltolkningar bland annat följande bibeltexter: Gen 16, 

17, 18:1-15 och 21:1-21 (Sjöberg 2014, 49-80). Var och en av texterna återger en enda berättelse. 

På ett intressant sätt väver hon tillsammans texterna och visar på deras relationer till varandra. 

Hon analyserar och tolkar narrativets huvudkaraktärer Abram/Abrahams, Saraj/Sarahs och 

Hagar utifrån deras varierande känslofyllda utsägelser och konkreta handlingar. Med blick på 

mitt uppsatssyfte är Sjöbergs analys om Hagars två ökenvistelser i Genesis 16 och 21 särskilt 

intressant. Sjöberg skriver att kapitlen handlar om samma berättelser ur olika vinklar (Sjöberg 

2014, 66). Hon ser likheter mellan Hagars moderskap i Gen 16 och Sarahs moderskap  i Gen 21. 

Likheter finns även mellan Sarajs/Sarahs ”raseritutbrott” (Sjöberg 2014, 65) och Hagars 

flykt/bortskickade ut i öken.  

Fretheim bekräftar likheten mellan kap 16 och kap 21 (Fretheim 1994, 487-490). Kap 16 kan 

sammanfattas som ett familjeproblem mellan huvudkaraktärerna. På grund av textens patriarkala 

kontext förtjänar Abram, som manlig karaktär, extra kritik understryker han. Kap 21 

understryker att Herrens löfte om Isak för med sig både problem och möjligheter. Den 

omedelbara konflikten har med Hagars son Isak och Sarahs son Ismael att göra. Båda är resultat 

av löftet som Herren gav Abram i Gen 17:19-20. Utifrån Sarahs perspektiv hotas Ismaels framtid, 

i synnerhet arvsrätten som hon önskar ska tillfalla endast Isak. Sarah befaller Abraham att driva 

bort Hagar och Ismael. Med mat och vatten hamnar de två i en öken. Näringen tar slut och Hagar 

lämnar sonen under en buske och hör på avstånd barnet gråta. Herren uppenbarar sig och 

försäkrar Hagar att Ismael kommer bli till ett stort folk. Därefter öppnar sig Hagars ögon och 

hon upptäcker en brunn från vilken hon tar vatten som hon ger barnet. Med ett konstaterande om 

Herrens närvaro under Ismaels uppväxt samt att Hagar hittar en egyptisk fru åt honom slutar 

berättelsen i kap 21.  
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4.2. Strukturanalys  

I min strukturanalys av Gen 16 kommer jag att använda samma gavelstruktur som i avsnitt 3.2.  

Utgångspunkt 

Berättelsens grundsituation på boplatsen och beskrivs i vers 1–4a. Gestalternas roller och status 

fastställs och förtydligas. Hagar är Sarajs egyptiska slavflicka, Saraj är Abrams fru, Abram och 

Saraj är barnlösa. Saraj betonar för första gången den förbannelse som hennes ofruktsamhet och 

barnlöshet innebär och hon befaller Abram att få barn med Hagar. Hagars havandeskap ska göra 

slut på Sarajs barnlösa år. Abram lyder utan att tveka och Hagar blir havande.  

Komplikation 

Hagars graviditet i sig menar jag inte leder till komplikationens början. Däremot visa narrativet 

på en tydlig vändning mellan vers 4b-6. Hagar börjar se ner på sin matmor Saraj. Reaktionen 

väcker avundsjuka och negativa känslor hos Saraj, påstår Turner (2009, 74) och Sjöberg (2014, 

70). Sarajs ursprungliga plan verkar misslyckas och hennes direkta reaktion kan föras tillbaka 

till hennes emotionella trauma som barnlös kvinna.  Hon tappar sin status som hushållets första 

fru och gör Abram till situationens syndabock.  

Turner lyfter Sarajs önskan att Herren må döma mellan henne och Hagar (Turner 2009, 74). 

Hennes vädjan verkar bortglömd när hon själv gör något mot Hagar efteråt. Det hebreiska ordet 

‛ânâh beskriver Sarajs görande och kan översättas med ”straffa”, ”förtrycka”, ”misshandla” eller 

”våldta” (Sjöberg 2014, 70). 

Vändpunkt 

Ökenscenens första del från vers 7-12 tolkar jag som narrativets vändpunkt. Den gravida Hagar 

bryter upp och ger sig av. Hon lämnar en känd plats samt sitt uppdrag som Sarajs slavflicka 

bakom sig. Inledningsvis är det oklart för läsaren var hon flyr men vers 7 ger kunskap om hennes 

plats i öknen. Herrens ängel hittar henne vid en källa på vägen till Shur.  

Enligt Sjöberg verkar Hagar hitta bra i öknen (Sjöberg 2014, 74). Hon hittar själv till källan och 

behöver ingen ängel som uppträder som en sorts räddare i nöden. För första gången i narrativet 

formulerar sig Hagar. Hon vet om sin härkomst men verkar sakna mål för sin flykt. Utan verklig 

hänsyn till hennes svar, uppmanas Hagar att återvända till Saraj utan någon garanti om att hon 

inte kommer bli dåligt behandlad igen, understryker Turner (2009, 74). Ängeln fortsätter med 

ett framtidslöfte om Hagars avkomma. Således bekräftar ängeln löftet Herren gav åt Abram i 

Gen 13:16 och 15:5. Ängeln talar om nuet och framtiden: Hagar är havande, ska föda löftets 

barn, en son med namnet Ismael. Namnet betyder ”Herren hör” som återspeglar Herrens 

egenskap. Herren verkar vara en hörande Herre, en Herre som har hört Hagars klagan och 

lidandet under Saraj (Sjöberg 2009, 74 och Turner 2009, 75). Fortsättningsvis ska barnet vara 

mer vildåsna än människa, slåss mot alla samt alla mot honom och bor ska öster om sina bröder. 

Turner reflekterar över motivet yâd ”hand” och understryker narrativets förändring och 

fokusskifte (Turner 2009, 74). Han betonar att Abram sa till Saraj att Hagar är i hennes yâd (vers 

6), ängeln befaller Hagar att återvända till Saraj och att överlämna sig under hennes yâd (vers 9) 

och att Ismael kommer vara med sin yâd emot alla och allas yâd mot honom (vers 12). 
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Upplösning 

Ökenscenens andra del, vers 13-14, upplever jag hör till narrativets upplösning. Jag menar att 

mötet med Herrens ängel i öknen har förändrat Hagars situation. Hon har fått möjlighet att svara 

an och reagera utifrån sig själv. Efter ängelns tal agerar Hagar och kallar Herren för ”Seendets 

Gud”. Berättelsen närmar sig sitt slut. 

Avslutning 

Läsaren får inte veta om eller när Hagar lämnar öken. Däremot blir det tydligt att löftet går i 

uppfyllelse i vers 15. Genom att författaren betonar att det är Abram som ger sonen namnet 

Ismael, kan det antas att Hagar återigen befann sig i hans hushåll. Berättelsen slutar med vers 16 

och ett konstaterande om Abrams höga ålder vid Ismaels födelse.  

 

4.3 Karaktärsanalys 

Efter narrativets strukturanalys fortsätter jag belysa narrativets karaktärer. Därför använder jag 

samma metod som i avsnitt 3.3. Texten nämner följande gestalter: Saraj, Abram, Hagar, Herren 

och Herrens ängel. Utifrån min uppsatsfrågeställning om ökenmotivets funktion och betydelse i 

Gen 16 vill jag främst analysera Hagar samt Herren och Herrens ängel.  

Hagar 

Karaktären Hagar står i centrum av narrativets handling som utspelar sig i ökenmiljön. Jag tolkar 

henne som en ”rund gestalt” med narrativets funktion som ”karaktär”. Hon genomlever en stor 

förändring. Från en förtryckt egyptisk slavflicka i ett främmande land utan rättigheter eller med 

möjligheter att uttrycka och leva sin egen vilja blir hon en individ som kallas vid namn av 

Herrens ängel. Hagar tar emot sin sons framtidslöfte och ger Herren ett namn.  

Enligt Sjöberg återspeglar Hagar styrka när hon är ensam i öken men svaghet på boplatsen 

Sjöberg (2014, 74). Detta påstående motiverar Sjöberg med att Hagar själv hittar till källan och 

inte verkar behöva någon ängel som räddar henne. Däremot förmedlar Hagars osynlighet och 

förtryckta status på boplatsen hennes svaghet menar Sjöberg.  

Jag instämmer i Sjöbergs argumentation för Hagars starka uppträdande i ökenmiljön men vill 

hävda att Hagar även på boplatsen utstrålar mod och egen drivkraft. Här vill jag lyfta Hagars 

försök att hävda sig gentemot Saraj. Hagars havandeskap utlöser en ny vilja att bryta sig ut och 

byta roll. Enligt min uppfattning vågar Hagar se en chans att förändra sitt liv som slavflicka. Hon 

vågar se ned på Saraj men försöket misslyckas. Som reaktion på hennes försök blir hon straffad 

och illa behandlad. 

Turner argumenterar för en inte helt fullkomligt positiv presentation av Hagars karaktär med 

särskilt fokus på Hagars agerande på boplatsen (Turner 2009, 76). Hennes nedlåtande beteende 

gentemot sin matmor Saraj sätter han i relation till Sarajs dåliga bemötande av Hagar.  

Fretheim betonar Hagars särskilda position i den Hebreiska Bibeln (Fretheim 1994, 454). 

Påståendet motiveras med att Hagar ger Gud ett nytt namn, något som endast hon gör i hela 
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Hebreiska Bibeln. Hon engagerar sig i en teologisk formulering genom att använda sig av sin 

egen upplevelse och kunskap om Gud. Följaktligen skapar Hagar ett nytt uttryck för Gud. 

Fortsättningsvis är Hagar den första personen i Gen som möter en ängel från Gud argumenterar 

Fretheim.  

Herren och Herrens ängel  

Narrativets ängel kommer från Herren. Jag förstår ängeln som en mera ”platt karaktär” med en 

funktion som ”typ”. Herrens ängel visar inte på någon utveckling eller ett rikt känsloliv. 

Kopplingen mellan karaktären Herren och karaktären ängeln markeras genom att texten talar om 

en Herrens ängel. Ängeln blir Herrens sändebud, förmedlar Herrens ord och verkar leta efter 

Hagar.  

Fretheim poängterar att ängeln är Guds budbärare i mänsklig gestalt och motiverar aspekten med 

intertextuella bibelställen som Gen 21:17-19, Gen 31:11, 13 och Ex 3:2 (Fretheim 1994, 452). 

Hagars beskrivning av Gud som ”Seendets Gud” i vers 13 stärker Fretheims argumentation. Hon 

har sett Herren i form av en ängel.  

Turner reflekterar över Herrens egenskaper som hörande och seende (Turner 2009, 76). I vers 

11 får Hagar veta att hennes son ska kallas Ismael ”ty Herren har hört din klagan” (Gen 16:11). 

Namnet uppenbarar Herrens självinsikt. Herren är en som hör. Sedan kallar Hagar Herren för 

”Seendets Gud” som uttrycker en återspegling av hennes erfarenhet av Herren.  

 

4.4 Platsanalys 

Den genomförda struktur- och karaktärsanalysen leder mig vidare till denna tredje analysdel. 

Analysmaterialet har påvisat olika platser: boplatsen och ökenplatsen. Denna platsanalys sker 

främst utifrån Hagars perspektiv. Med hjälp av en jämförelse vill jag klargöra platsernas likheter 

och skillnader. Karaktären Hagar befinner sig först på boplatsen och sedan i öknen vid en källa 

på vägen till Shur. Vilken funktion har textens boplats och ökenmiljö? Varför finns en källa i 

narrativets ökenmiljö?  

 

Boplatsen  

Narrativets handling börjar och slutar på boplatsen. Texten berättar om Sarajs status som Abrams 

fru och ofruktsam kvinna samt Hagars om egyptiska härkomst och sociala status som Sarajs slav 

i vers 1. Även Hagars son föds in i denna miljö. Abrams tioåriga vistelse i Kanaan i vers 3 och 

Hagars egyptiska härkomst tolkar jag som geografisk markör.  

Fretheim och Turner lyfter Abrams härkomstland Egypten (Gen 12:10-12) och Guds löfte om 

Abrams talrika avkomma som kommer leva fyrahundra år under förtryck i ett främmande land 

(Gen 15:18) (Fretheim 1994, 451) och Turner 2009, 72). Narrativets tre karaktärer, Abram, Saraj 

(Gen 12:12) och Hagar lever redan nu i ett främmande land. I motsats till Abram och Saraj är 

det endast Hagar som dessutom lever under förtryck. Därför menar jag att Hagars karaktär även 

kan tolkas symboliskt. Genom sitt liv pekar hon på Israels smärtsamma framtid.  
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Jag föreslår att boplatsens funktion i narrativet är att sätta texten i ett konkret socialt och historiskt 

sammanhang och att återspegla narrativets början och slut.  

Staden Shur 

Narrativets ökenmiljö konkretiseras med en källa på vägen till Shur samt källans namn och 

geografi. Staden Shur i vers 8 tolkar jag som en geografisk markör som sätter ökenhändelsen in 

i ett konkret sammanhang och ett visst geografiskt område.  

Fretheim säger att Shur befinner sig nära den egyptiska gränsen (Fretheim 1994, 452). 

Kunskapen om Shurs geografiska läge öppnar upp för olika tolkningsmöjligheter med tanke på 

ängelns fråga om hennes väg framåt och Hagars uteblivande svar. Fretheim sammanväver 

Hagars egyptiska härkomst och staden Shur. Han föreslår att Hagar flydde mot sitt hemland 

Egypten men kommenterar inte frågan om Hagars medvetenhet och kunskap om just denna väg.  

Turner lyfter inte aspekten om Shurs geografiska läge (Turner 2009, 74). Han menar att Hagar 

inte visste något om sin väg framåt. Hagars uteblivande svar uppenbarar hennes förtvivlade 

sinnesstämning och betonar endast flyktens syfte, nämligen att komma bort från Saraj.  

Båda tolkningarna verkar rimliga för mig. Utifrån min uppfattning av Hagars karaktär 

verkar hon däremot inte vara i ett tillstånd av förtvivlan. Hennes vilja att byta sin sociala status, 

inte längre leva som förtryckt slavflicka och att föda sin son i ett område där hon var hemma, 

driver henne framåt och hemåt. Kan ängelns ord ”Hagar, Sarajs slavflicka” (Gen 16:8) varit 

utlösande för Hagars enda fokusering på sin status som slavflicka? Kastades Hagar genast 

tillbaka i sin gamla roll? Kände hon sig inte längre så fri, som jag förmodar hon kände sig, när 

hon bestämde sig att fly från Saraj?   

Källan Beer Lachaj Roi 

Narrativets brunn får namnet Beer Lachaj Roi och blir lokaliserad mellan Kadesh och Bered i 

vers 14. Ett sådant namn på en plats kan enligt Amit bära på en viss platsfunktion. Hon menar 

att platsnamn kan betona betydelsefulla händelser i narrativet (Amit 2001, 122). För att djupare 

insikt om narrativets viktiga händelser krävs en tydlig översättning av platsnamnet.  

Sjöberg lyfter översättningssvårigheter som hänvisar till en nästan oläsbar masoretisk grundtext 

(Sjöberg 2014, 74). Hon hänvisar till olika översättningsalternativ som ”Gud som ser mig”, ”Gud 

som jag ser” och ”Har jag inte sett Gud och överlevt” (Sjöberg 2014, 75). Varje översättning 

kräver sin tolkning. Jag vill nöja mig med att sensibilisera frasens mångsidighet. Vill narrativet 

poängtera Hagars seende av Gud eller Guds seende av Hagar? Är narrativets syfte att sprida 

möjligheten att Herren kan uppenbara sig i form av en ängel för en vanlig människa som lever 

under förtryck och utanförskap? 

Tillflyktsplats  

Varför förekommer en källa i narrativet? Vad är källans funktion i relation till narrativets 

ökenmotiv? Jag undrar om källan inte kan vara ett uttryck för en tillflyktsplats i ett annars torrt 

och kargt område. En källa ger vatten och trygghet i en miljö där sådana tillgångar är sällsynta. 

I den Hebreiska Bibeln nämns källans livgivande betydelse i exempelvis Ps 36:10 och 68:27, 

Ords 13:14 och 18:4. Följaktligen kan källan i narrativet fungera ett som medel som kontrasterar 
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mot det ökenmotiv som jag anar användes i texten. Enligt mitt resonemang förmedlar narrativets 

källa trygghet och liv i en miljö som associeras med torka och hetta.  

Hagars väg till och från platserna  

Hagars väg till boplatsen tolkar jag som ofrivillig och under tvång. Knappast var det hennes 

initiativ att leva som Sarajs tjänsteflicka. Narrativet berättar om Hagars flykt ut i öknen på grund 

av Saraj som behandlade henne illa. Jag undrar om Hagars flykt kan tolkas som ett beslut som 

hon själv fattade. Det var ingen som befallde henne att gå ut i öken till skillnad från Gen 21 där 

Abraham skickade iväg henne och Ismael. Narrativet visar inte på att det var Herren som lockade 

ut henne eller liknande. Hagars överlevnadsinstinkt och starka vilja att leva utlöste hennes flykt 

ut i öknen, menar jag.  

Hur lämnade Hagar ökenmiljön? Narrativet berättar tydligt att ängeln befallde henne att 

återvända och underkasta sig Saraj. Hagar lydde och förflyttade sig till boplatsen. Varför lydde 

Hagar? Jag menar att Hagars ökenupplevelse utlöste en vilja att svara an. Denna ökenupplevelse 

innehåller fyra delar: Herrens uppenbarelse i form av en ängel utlös, löftet om Herrens närvaro 

även svåra stunder (på boplatsen), upplevelsen av att bli sedd av Herren och att se Herren samt 

Herrens löfte inför barnets framtid.  

Öken som avsiktlig bakgrund  

Varken Turner eller Fretheim fördjupar sig i narrativets ökenmotiv mera noggrant (Turner 2009, 

74-75 och Fretheim 1994, 451-455). Möjligtvis värderar dessa bibelforskare inte narrativets 

ökenmotiv som särskilt avgörande. Kanske anser de att Hagars flykt just ut i öknen verkade 

naturligt med tanke på Palestinas stora ökenområden. Varför uppenbarar sig Herrens ängel för 

Hagar i öknen och inte på boplatsen?  

Enligt Amits möjliga platsfunktioner kan avlägsna platser, som ökenmiljöer, användas för att 

demonstrera en gudomlig makt (Amits 2001, 124). Instämmande med Sjöberg vill jag säga att 

Hagars starka karaktär inte behöver en räddande ängel (Sjöberg 2014, 74). Däremot uppmanar 

ängeln henne att vända tillbaka till Saraj. Ängeln berättar för henne att hon ska föda en son med 

namnet Ismael för att Herren har hört hennes klagan. Följaktligen betonar ängeln för Hagar att 

Herren hör henne. Därefter ger Hagar Herren namnet ”Seendets Gud” i vers 13.  

Aspekten om att Herren hör Hagars klagan står i kontrast till exempelvis den klagande Elia i 1 

Kung 19:4-7 och Hagars ökenvistelse i Gen 21:15-16. Mitt i Elias och Hagars mest hopplösa 

stund och i en hotfull ökenmiljö uppenbarade sig en ängel för honom som även Eidevall 

poängterar (2011, 101). I Gen 16 betonar ängeln att Herren har hört Hagars klagan, vilket 

implicerar att Hagar faktiskt klagade trots att narrativet inte säger när och var någonstans hon 

gör det. Textens tystnad väcker funderingar och jag undrar om Hagar klagade för att hon 

tvingades att ligga med Abram, på Sarajs beteende gentemot henne, på Abram som tillät att Saraj 

bestraffade henne, på sitt eget misslyckande försök att byta på rollerna från att vara Sarajs 

slavflicka till att vara Abrams första fru eller vid källan på vägen till Shur? Elias och Hagars 

narrativ enligt 1 Kung 19:4 och Gen 21:16 uttrycker tydligt deras klagan. Jag tolkar ängelns 

uppenbarelse som ett medel för att uttrycka ett ökenmotiv där Herrens uppenbarelser kan äga 

rum.  
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Jag föreslår att narrativets ökenmotiv innebär en torr plats som kräver en källa som tillflyktsplats 

för att överleva. Platsens avlägsenhet skapar en plats för Herren att visa sig och demonstrera sin 

makt.  

 

Sammanfattning  

Hagar är en egyptisk slavflicka som tvingas att ligga med Abram för att föda fram ett barn åt sin 

ofruktsamma matmor Saraj. Min struktur-, karaktärs- och platsanalys visade hennes komplexitet 

och enastående position i den Hebreiska Bibeln. Grundläggande tolkar jag karaktären Hagar som 

en stark och modig person. Narrativets komplikation sker genom hennes modiga försök att bryta 

ut och byta sin sociala status med Saraj.  

Min platsanalys tydliggjorde en mångfald av platsfunktioner. Ökenmotivets tolkning och 

funktion försökte jag hitta genom en jämförelse mellan boplatsen och ökenplatsen. Speciellt för 

ökenmotivet var Hagars flykt till öknen, en källa som tillflyktsplats och mötet med Herrens ängel 

som ger henne ett framtidsuppdrag och framtidslöfte. Jag menar att författaren använde sig av 

ett komplext ökenmotiv. En livgivande källa kan peka på livsmöjligheter i ett område utan 

mycket skydd eller resurser. Herrens ängel återspeglar ökenplatsens möjlighet för Herren att 

uppenbara sig för människor.  
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5. Ökenmotiv i 1 Kung 19 i relation till Genesis 16 

 

I följande avsnitt kommer jag sammanföra ökenmiljöerna ur 1 Kung 19 och Gen 16. Denna 

jämförelse ska hjälpa mig att hitta ett motiv.  

Ingång och utgång  

1 Kung 19 och Gen 16 handlar om karaktärerna Elia och Hagar som flyr ut i öknen på grund av 

olika anledningar och lämnar öknen på grund av Herrens befallning.  

Elia flyr ut i öknen därför att han fruktar sitt liv. Texten säger att han vill dö i öknen men jag 

undrar om han inte endast ropar efter hjälp från Herren i sin mest hopplösa och förtvivlade stund. 

Varför hade han lagt sig under en ginstbuske i så fall? Sedan lämnar han öknen därför att Herrens 

ängel befaller honom att gå vidare.  

Hagar flyt ut i öken. På grund av hennes tidigare försök att vara normbrytande och lämna sin 

status som Saras slavflicka tolkar jag hennes flykt som ett nytt försök för att förändra sitt liv och 

att börja om. Hon är gravid och vill leva i större frihet och möjligtvis i sitt gamla hemland igen. 

Hon lämnar öken på grund av Herrens ängels befallning.  

Jag föreslår att narrativens ökenmotiv vill förmedla en miljö att fly till utifrån personliga skäl 

och en miljö att lämna igen utifrån en Herrens befallning.  

Tillflyktsplatser 

I ökenmiljön hittar båda gestalterna en tillflyktsplats åt sig: Hagar en källa och Elia en 

ginstbuske. Ginstbuskar är förekommande i faktiska ökenmiljöer och källor användes i den 

Hebreiska Bibeln bland annat som livgivande metafor. Jag föreslår att källan och busken 

avspeglar trygghet, skydd och liv. Aspekterna fungerar som medel och markering i dessa narrativ 

för att understryka deras viktiga betydelse i en sådan miljö.   

Jag föreslår att narrativens ökenmotiv vill förmedla en miljö som är svårt att vistas i och kräver 

skydd för människor.  

Herrens ängel 

Både Hagar och Elia får möta Herrens ängel. Enligt texten hittar ängeln Hagar vid en källa utan 

att hon har bett om någon hjälp. Däremot vänder sig Elia aktivt till Herren. Själva besöket 

gestaltar sig på olika vis i narrativen. Elia får två besök och två gånger blir han berörd och 

uppmuntrad med samma fras. Under det andra besöket blir intagandet av näringen motiverad 

med en lång väg som Elia har att tillryggalägga. Elia verkar inte längre trött utan stark för att 

vandra till berget Horeb där han möter Herren själv.  

Med till skillnad från Elia blir Hagar inte berörd eller uppmuntrad på samma vis. Ängeln kallar 

henne vid namn, lyfter hennes sociala status som Sarajs slavflicka och uppmanar henne att 

återvända tillbaka. Därefter får hon veta om sin och barnets framtid samt Herrens hörande 

egenskap när hon klagar. Hagars möte med Herrens ängel skapar en erfarenhet som hjälper henne 

att återvända, påstår jag. I fortsättningen påvisar berättelsen om Hagar inget direkt möte med 
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Herren själv. Aspekten om Herrens uppenbarelse i form av en ängel kan sammanvävas med 

avlägsna platser som bibliska narrativ tillämpar för att demonstrera Herrens makt och inflytande.  

Jag föreslår att narrativens ökenmotiv vill förmedla en miljö som ligger avlägsen och i vilken 

Herren kan uppenbara sig och demonstrera sin makt.   

Karaktärernas framtoning  

Karaktärernas framtoning gestaltar sig på olika vis i 1 Kung 19 och Gen 16. Elia i 1 Kung 19 

utstrålar förtvivlan och en existentiell kris. Med blick på föregående kap 17 och 18 har han 

framställts som modig och våldsam tjänare. När Elia befinner sig i ökenmiljön får han insikt om 

allt han har gjort. Jag upplever att jämförelsen med hans fäder kan tolkas som en självrannsakan. 

Ökenmiljön hjälper honom att reflektera. Jag menar att Elias dramatiska sinnesstämning behöver 

någon form av gudomlig inverkan utifrån. Elia är van vid att Herren hjälper och beskyddar 

honom på konkreta vis. Här blir han hjälpt i form av kroppslig beröring, tydlig anvisning om vad 

han ska göra och gudomlig näring. Karaktären svänger från en lust att leva via en djup förtvivlan 

till en kraftförnyelse. Tack vare ökenvistelsen är Elia förberedd att möta Herren själv påstår jag.  

Hagar i Gen 16 utstrålar styrka och självständighet. Hennes starka uppträdande i ökenmiljön 

menar jag är en fortsättning av hennes modiga försök att vara normbrytande på boplatsen. 

Ängelns yttrande i ökenmiljön om att Herren har hört hennes klagan får inte ignoreras i detta 

sammanhang. När och hur Hagar klagade blir däremot inte tydligt i texten. Hagar får ingen 

gudomlig glödkaka eller krus med vatten som Elia. Med fokus på Hagars barn får hon däremot 

konkret kunskap om sin och barnets framtid. Hennes slutliga beskrivning av Herrens seende 

egenskap tolkar jag som en nyvunnen insikt. Gen 16 talar om källans namn, något som 

återspeglar Hagars ökenupplevelse och som ställer Hagars erfarenhet med Herren i narrativets 

centrum.  

Jag föreslår att narrativens ökenmotiv förmedlar en miljö för nyvunna insikter och förberedelse 

inför det som skall komma.   

 

Resultat  

Min analys har visat ett möjligt ökenmotiv som överensstämmer med 1 Kung 19 och Gen 16. 

Ökenmotivet återspeglar följande miljö: 

• en miljö att fly till utifrån personliga skäl 

• en miljö att lämna igen utifrån en Herrens befallning  

• en miljö som är svår att vistas i och kräver skydd för människor  

• en miljö som ligger avlägset och i vilken Herren kan uppenbara sig och demonstrera sin makt  

• en miljö för nyvunna insikter och förberedelse inför det som skall komma 
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6. Sammanfattning och reflektion  

 

Genom min litteraturundersökning i kapitel 2 hittade jag svar till uppsatsens första fråga som 

handlade om betydelse och funktion av midbār i den Hebreiska Bibeln.  

Materialet gav en intressant inblick över ordet midbār, dess språkliga betydelse, ökenmotivets 

tolkning och funktion. Ökenmotivets komplexitet och mångsidighet blev mycket tydligt. I 

motivet sker en intressant sammanvävning och förening av till synes starka motsättningar och 

kontraster. Grundbetydelsen visade sig kunna vara ”att leda får på betesmark” eller ”plats där 

flocken samlas” med hänvisning till Palestinas stora ökenområden på ett geografiskt sätt. 

Ökenmotivets teologiska värde har däremot vuxit fram och formats genom sammanvävningar av 

betydelsefulla bibliska berättelsemönster. En sådan avgörande och inflytelserik händelse utgör 

Israels ökenvandring som berättas om i bibelböckerna Exodus till Deuteronomium. Intressant 

var aspekten att olika bibliska författare i olika tider använde ökenmotivet på olika sätt, för att 

få fram sina olika budskap. Ökenmotivet sammankopplas och utlöser negativa och nostalgiska 

associationer. Utifrån ett andligt perspektiv används ökenmotivet för att demonstrera andlig 

förnyelse och religiös identitetsformation.  

Genom min narrativa analys hittade jag svar till uppsatsens andra frågeställning. Det visade sig 

att 1 Kung 19 och Gen 16 innehåller en detaljrikedom och ett djup som jag inte kände till tidigare. 

Med tanke på den traditionella synen om en modig och stark profet Elia och en svag och passiv 

slavflicka Hagar blottlade min undersökning och reflektion nya sidor och karaktärsdrag. Enligt 

min uppfattning avspeglar Hagar styrka och Elia svaghet i dessa narrativ.  

Min strävan efter att hitta ett ökenmotiv gestaltade sig utmanande och fascinerande. Utmanande 

därför att platsanalysen överväldigade med alla hittade markörer, hänvisningar och möjliga 

platsfunktioner. Fascinerande därför att den särskilda betraktelsen på ökenbegreppet berikade 

berättelsens förståelse och tolkning. Ökenmiljön är inte endast Palestinas ökenområde utan bär 

på många fler lager i narrativen. I denna uppsats föreslår jag ett ökenmotiv för 1 Kung 19 och 

Gen 16 som inkluderar följande aspekter: en miljö att fly till utifrån personliga skäl och att lämna 

igen utifrån en Herrens befallning, en miljö som är svår att vistas i och kräver skydd för 

människor, som ligger avlägset och i vilken Herren kan uppenbara sig och demonstrera sin makt 

och för nyvunna insikter och förberedelse inför det som skall komma.  

Vad betyder resultatet för oss bibelvetare som bor i en stad som Uppsala? Amit skriver ”The 

choice of a place is never random” (Amit 2001, 124). Jag menar att vi behöver uppmärksamma 

och utforska Bibelns platser och miljöer i en större utsträckning. Applicerat till våra egna liv 

undrar jag var våra personliga ökenmiljöer finns? Kan platserna finnas i oss själva? Borde vi 

oftare dra oss tillbaka på något sätt för att, med avstånd till våra vanliga sysselsättningar, 

upptäcka att Gud hör och ser oss i vår klagan? Vi kommer inte stanna på denna plats utan gå 

vidare med nya krafter och insikter.  
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