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1. Inledning 

“The soldier above all others prays for peace, for it is the soldier who must suffer and bear the 

deepest wounds and scars of war.”    - Douglas MacArthur 

Alltför väl känner de som befinner sig i ett krigs frontlinje till de fasor som följer i konfliktens spår. 

Det trauma som ett krig ofta kan leda till är dock allt annat än en personlig angelägenhet enkom 

för dem som stridit på frontlinjen; familjer slits sönder, samhällets funktioner upphör och alltför 

ofta tvingas krigets offer leva under ett grymt förtryck. Livet vänds upp och ner för både individ, 

familj och samhälle. Gamla sanningar och de stora metanarrativen, människo- och världssynen, 

förmår inte längre att ge meningsfulla svar på de frågor som den nya verkligheten ställer. Ett behov 

av svar driver sökandet efter nya sanningar. Krigets fasor är värre än vad en människa någonsin 

kan ana.  

 

Att genomleva ett krig eller andra liknande psykiskt påfrestande händelser innebär för de 

inblandade ett behov av livslång bearbetning av minnen och erfarenheter. Denna uppsats tar sin 

utgångspunkt i människors erfarenheter av att krigstrauman i alla tider innebär att nya narrativ 

behöver formuleras, både under och efter olika typer av traumatiska erfarenheter, och att denna 

process också avspeglar sig i de texter som skrivs. I uppsatsen driver jag hypotesen att detta också 

gäller delar av materialet i hebreiska bibeln, då jag hävdar att texterna inte har blivit redigerade till 

den grad att sådana avtryck försvunnit. 

 

Hebreiska bibelns historiska kontext är i hög grad kantad av krig och konflikt, varvat med perioder 

av kortare och längre perioder av fred. Att dessa krig inte enbart är berättelser skrivna i ideologiska 

syften, utan faktiskt också speglar en historisk verklighet, vittnar både arkeologi och andra 

historiska artefakter om. Eftersom krig och konflikt i så hög grad har format den kontext som 

hebreiska bibeln har uppkommit i, blir studiet av dessa texter ur ett traumaperspektiv särskilt 

intressant eftersom ett sådant perspektiv kan bidra till en fördjupad förståelse av hur människor 

har upplevt sin samtid. Vad fick det för konsekvenser att man befann sig i krig? Vilka konsekvenser 

fick detta, förutom det rent realpolitiska, för människor som befinner sig utanför maktens centrum? 

De bibliska texterna är, precis som texter i allmänhet, ett sätt att tolka och hantera den situation 

och det liv man lever genom, och därav följer att texter som behandlar traumatiska händelser också 

tolkar dessa händelser genom det skrivna ordet. 
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1. 1 Disposition 

I denna uppsats kommer något större tonvikt än brukligt att ligga på det inledande kapitlet, 

eftersom den teoribildning som jag kommer använda mig av ännu är relativt ny inom svensk 

bibelvetenskaplig forskning. Av det skälet kommer jag grundligt genomlysa de teoretiska 

utgångspunkterna för den föreliggande analysen. Min förhoppning med detta är dels att de 

teoretiska ramarna ska bli begripliga och väl underbyggda, samt dessutom visa på ingångar och 

möjligheter till att tillämpa traumateori även på annat material än de texter som jag i denna uppsats 

kommer att undersöka. Av praktiska skäl kommer forskningsöversikten placeras efter en 

genomlysning av de teoretiska utgångspunkterna, detta för att underlätta läsningen. 

 

Analysen består av två avsnitt, ett för varje perikop som undersöks i denna uppsats. Analysen av 

Amos struktureras enligt den koncentriska struktur som perikopen är uppbyggd i. Analysen av 

Hosea är istället strukturerad utifrån de olika metaforerna som används och blir därför mer klassisk 

då analysen påminner om den vanliga ”vers för vers-strukturen”. Den något okonventionella 

strukturen är baserad på texternas egna retoriska uppbyggnad såsom jag förstår den, och min 

uppfattning är att det blir lättare att följa analysen genom denna ordning. 

 

Det avslutande kapitlet innehåller en sammanfattning av analysens slutsatser samt en diskussion, 

där jag bland annat kommer skissa på förslag till vidare forskning på området samt besvara några 

av de kritiska invändningar som kan riktas mot analysen och den teoribildning jag använt.  

 

Historiska årtal som nämns i denna uppsats är om inget annat anges alltid före vår tideräkning.  

1.2 Syfte 

Mitt syfte i denna uppsats är att undersöka om, och i så fall hur, effekterna av traumatiska 
upplevelser på både individuella och kollektiva plan har format de profetiska texterna i Amos- och 
Hoseaböckerna. Min arbetshypotes är att det är både möjligt och rimligt att söka efter spår av 

trauma i Hebreiska bibelns texter, och att en sådan studie innebär att vi kan få en fördjupad 

förståelse av hur sammanhang av krig, konflikt och splittring påverkat människors psykiska och 

sociala hälsa.  

 

Att säga att bibelns människor är mer lika än olika oss är kanske något av en plattityd, men i den 

plattityden ligger en sanning som är lätt att glömma bort då enbart de realpolitiska implikationerna 

av ett krig eller andra omvälvande samhällsförändringar tas i beaktande. Också enskilda människor 

och familjer drabbades, och jag vill undersöka på vilka sätt dessa erfarenheter tagit sig uttryck i de 



4 

bibliska skrifterna. Genom att undersöka dessa texter utifrån ett traumaperspektiv vill jag 

undersöka om det är möjligt att komma de människor som drabbades av händelserna omkring år 

722 närmare.  

 

Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att visa på hur trauma som hermeneutisk och teoretisk 

utgångspunkt kan användas i det bibelvetenskapliga studiet. Förhoppningsvis kommer 

genomgången av de teoretiska utgångspunkterna samt den föreliggande analysen bidra till att belysa 

dessa texter på ett nytt och spännande sätt. Det är min uttryckliga förhoppning att denna uppsats 

kan utgöra inspiration och en god utgångspunkt för den som önskar studera andra texter utifrån 

ett traumaperspektiv.  

1.3 Frågeställning 

De övergripande frågeställningarna i denna uppsats är:  

- På vilka grunder kan dessa texter sägas vara präglade av de traumatiska förhållanden som 

texterna har sina ursprung i? På vilket sätt kommer dessa erfarenheter till uttryck i texterna? 

- Vilket förhållningssätt intar texterna till den uppkomna situationen? Förekommer det 

typiska tecken på trauma såsom exempelvis fragmenterad självbild, ett stort 

skuldbeläggande av sig själv eller svårigheter att lita till varandra? 

- Har texterna genomgått en re-kontextualisering genom senare tillägg? Utifrån ett 

traumaperspektiv, vad innebär det för vår förståelse av texten? Hur har erfarenheterna från 

ett tidigare trauma kommit att användas i en senare kris eller katastrof? 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan kommer jag bygga upp och diskutera denna uppsats definition av trauma som begrepp 

och teoretiskt ramverk. Jag kommer inledningsvis göra en översikt av hur traumabegreppets 

historia och framväxt, vilket ger en möjlighet att sätta sig in i utvecklingen av begreppet och 

diskutera några av de viktiga lärdomar som går att dra från tidigare forskning. Jag kommer även 

kunna visa på hur begreppet trauma är relevant för den föreliggande undersökningen och för det 

bibelvetenskapliga studiet i stort.  

 

Med stöd av både historiska erfarenheter och insikter samt med hjälp av modern forskning från ett 

brett kunskapsfält kommer jag sedan att utforma en fungerande definition av begreppet trauma, 

som fungerar väl för det material som jag här studerar, men som förhoppningsvis också kan 

appliceras på annat bibliskt material.  
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1.4.1 Bakgrund 

Under 1900-talet har en betydande utveckling skett inom psykologin, vilket har lett till en större 

förståelse om hur människor reagerar på olika typer av kriser och trauman. Redan under första 

världskriget börjar man tala om att soldater som återvänt från slagfältet ofta tycks ha skador som 

inte enbart är fysiska, eller som saknade fysiologisk förklaring. Begreppet granatchock (också känt 

som shell shock på engelska) myntas för att beskriva det tillstånd som verkade göra dessa personer 

mentalt sköra, socialt undandragna och emotionellt instabila. När begreppet granatchock uppkom 

trodde man emellertid fortfarande att låg en fysiologisk förklaring bakom detta tillstånd. Den 

hävdvunna teorin som gav upphov till begreppet var att soldaterna blivit utsatta för ett 

mikroskopiskt splitter som misstänktes kunde ge upphov till dessa symptom.  

 

Ett litterärt porträtt av en person som lider av granatchock finns exempelvis i Virginia Woolfs 

roman Mrs Dalloway, där karaktären Septimus Warren Smith lider av diverse symptom som var 

typiska för granatchock. Detta gör honom tillsynes frånvarande från omvärlden, och istället tycks 

han befinna sig i sin egen värld där han tvingas återuppleva plågsamma minnen och där han också 

ser och talar med en död vän. Symtomen som han uppvisar skulle sannolikt idag klassificeras som 

någon form av PTSD (posttraumatiskt stressyndrom, se definition nedan), men redan 1925 då 

Woolf skrev denna roman hade man redan viss grundläggande förståelse av hur ett krig kunde leda 

till psykisk ohälsa, särskilt då teorin om mikroskopiskt splitter motbevisades redan 1916.1 

 

Den ökade förståelsen för att granatchock inte hade några fysiologiska förklaringar utan istället var 

ett resultat av de fruktansvärda förhållandena i skyttegravarna och på slagfälten ledde tyvärr inte till 

en ökad sympati för de män som drabbades av granatchock. Tvärt om; det sågs som ett 

svaghetstecken att man inte kunde klara av det som man ansåg att en riktig man skulle klara av. 

Man kan på goda grunder ställa sig frågan om vilka konsekvenser en sådan inställning kan få och 

har fått, om det är meningen att man ska hantera traumatiska upplevelser genom att lägga locket 

på?2 

 

Startskottet för dagens psykologiska forskning om trauma tycks emellertid ske i samband med de 

krigsveteraner som återvänt från Vietnamkriget med mer än bara fysiska skador. Det amerikanska 

 
1 Woolf, Virginia. Mrs Dalloway. Översatt av Else Lundgren. Stockholm: Modernista, 2017. 
Se även kort analys av karaktären på ”SparkNotes: Mrs. Dalloway: Septimus Warren Smith”. Åtkomstdatum 9 
augusti 2019. https://www.sparknotes.com/lit/dalloway/character/septimus-warren-smith/. 
2 Se exempelvis Carrs diskussion över diagnosen trauma enligt Freud eller Charcot, som ytterligare ökade 
stigmatiseringen för människor som drabbats av fruktansvärda trauman då dessa betraktades som män som inte hade 
tillräcklig självkontroll och därför var att betrakta som veka. Carr, David M. Holy Resilience Yale University Press, 
2014.s. 256-257.  
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samhället får plötsligt tusentals djupt traumatiserade krigsveteraner som inte klarar av att återgå i 

arbete, som inte längre tycks klara av sina vanliga sociala sammanhang. Dessa män, inser man, 

behöver hjälp att klara av sin vardag, och därför kom psykologin att utveckla en större förståelse 

för vilka effekter som låg bakom detta posttraumatiska tillstånd, men framför allt började de också 

undersöka vilka behandlingsåtgärder som var effektiva.3 

 

Det är alltså utifrån dessa insikter som har vunnits inom psykologin som man har kunnat dra många 

viktiga slutsatser om hur den mänskliga kognitionen fungerar i samband med olika svåra 

upplevelser.  

1.4.2 Definition av trauma utifrån psykologiska perspektiv 

Traumatiska händelser ger, i olika hög grad, bestående minnen och erfarenheter som individen 

måste hantera på något vis, genom medvetna eller undermedvetna psykiska processer. Att vara 

människa innebär oundvikligen att vi är med om sådant som vi upplever som otrevligt och stundtals 

hotfullt, men i allmänhet utvecklar vi strategier för att hantera dessa aspekter av våra liv så att vi 

inte låter oss lamslås av detta. Exempelvis kan vi söka svar på om vi kanske självmant försatt oss i 

en svår sits helt av egen vandel och i så fall lära oss av misstaget och gå vidare, eller alternativt kan 

vi tolka det inträffade som en ofrånkomlig orättvisa som vi måste acceptera. 

 

De flesta kulturer och religiösa traditioner har olika förklaringsmodeller till varför till synes 

oförklarliga orättvisor inträffar, men helt klart står det att i princip alla människor någon gång 

konfronteras med en upplevelse av att världen inte är rättvis. I andra fall kan vi tillskriva det 

inträffande som en del i något högre syfte eller mål, ett sätt att finna en förklaring som gör att det 

inträffande inte upplevs som meningslöst.  

 

Ju sämre förutsättningar som personen har för att hantera sådana traumatiska upplevelser, desto 

högre är risken för att dessa minnen ger upphov till någon form av posttraumatiskt stresstillstånd, 

förkortat PTSD. Som diagnos inom psykiatrin infördes PTSD först 1980 i amerikanska 

klassifikationsmanualen DSM.4 Utanför USA används världshälsoorganisationens (WHO) manual 

ICD för psykiska diagnoser, så även Sverige. Den senaste utgåvan ICD-11 definierar både PTSD 

men har även en underliggande diagnos kallad för komplext posttraumatiskt stressyndrom. Man 

skriver om PTSD som följer:  

 
3 Boase, Elizabeth, och Frechette, Christopher G. red. Bible through the lens of trauma. Atlanta: SBL Press, 2017. s. 
3 
4 Boase och  Frechette red. Bible through the lens of trauma s. 3. Se även Carr, David M. Holy Resilience Yale 
University Press, 2014. s. 267-270 
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Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a disorder that may develop following exposure 
to an extremely threatening or horrific event or series of events. It is characterized by all 
of the following: 1) re-experiencing the traumatic event or events in the present in the 
form of vivid intrusive memories, flashbacks, or nightmares. These are typically 
accompanied by strong or overwhelming emotions, particularly fear or horror, and strong 
physical sensations; 2) avoidance of thoughts and memories of the event or events, or 
avoidance of activities, situations, or people reminiscent of the event or events; and 3) 
persistent perceptions of heightened current threat, for example as indicated by 
hypervigilance or an enhanced startle reaction to stimuli such as unexpected noises. The 
symptoms persist for at least several weeks and cause significant impairment in personal, 
family, social, educational, occupational or other important areas of functioning.5 

PTSD som grunddiagnos innebär alltså att en individ utsatts för en eller flera traumatiska händelser 

som ger upphov till tre huvudsakliga symptom eller reaktioner. De ovan beskrivna symptomen 

berör alla förmågan att återkalla och hantera minnen av trauma, och beskriver hur åminnelsen av 

sådana minnen tenderar att inducera starka känslor av skräck, ångest eller dylikt som är associerade 

med minnet. Detta kallas för ett förändrat affektstillstånd, vilket innebär att traumaminnet är så 

starkt att själva traumat näst intill återupplevs av den drabbade. Kort sagt, den som lider av PTSD 

minns inte, de upplever sina trauman om och om igen, vilket leder till dessa minnen i möjligaste 

mån förträngs av den drabbade. 

 

Det extra lager av komplexitet som långvarigt trauma i förbindelse med krig och de följdeffekterna 

som ett krig ofta för med sig, kallas komplex PTSD och definieras som följer: 

Complex post-traumatic stress disorder (Complex PTSD) is a disorder that may develop 
following exposure to an event or series of events of an extremely threatening or horrific 
nature, most commonly prolonged or repetitive events from which escape is difficult or 
impossible (e.g., torture, slavery, genocide campaigns, prolonged domestic violence, 
repeated childhood sexual or physical abuse). All diagnostic requirements for PTSD are 
met. In addition, Complex PTSD is characterized by severe and persistent 1) problems in 
affect regulation; 2) beliefs about oneself as diminished, defeated or worthless, 
accompanied by feelings of shame, guilt or failure related to the traumatic event; and 3) 
difficulties in sustaining relationships and in feeling close to others. These symptoms 
cause significant impairment in personal, family, social, educational, occupational or other 
important areas of functioning.6 

För att det posttraumatiska tillståndet ska kunna betraktas som komplext krävs alltså förutom alla 

de villkor som finns för PTSD i sin grundform att det extrema ångest- eller stresspåslaget ska ha 

varat under en längre tid. Även effekterna av detta tillstånd blir mer svårbehandlade, särskilt som 

många av de orsaker som ligger bakom komplex PTSD ofta sammanfaller med systematiska 

 
5 ICD-11, diagnoskod 6B40 Hämtad 12 aug. 2019 
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/2070699808 
6 ICD-11, diagnoskod 6B41 Hämtad 12 aug. 2019 
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/585833559  

https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/2070699808
https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http://id.who.int/icd/entity/585833559
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övergrepp som försvårar återhämtningen då förtroendet för andra människor kan ha blivit mycket 

skadat.  

1.4.3 Uttryck och konsekvenser av trauma 

I föregående stycke har jag visat på hur begreppet trauma och PTSD används i en vedertagen 

diagnoshandbok. Dessa kriterier används idag i klinisk psykologi för att definiera och sätta 

diagnoser, och därför behöver dessa perspektiv också kompletteras med perspektiv utanför den 

kliniska psykologin.  

 

En central insikt som särskilt förtjänar att nämnas är upplevelsen av ett långvarigt och/eller mycket 

överhängande hot också kan framkalla trauma eller traumaliknade symptom. I viss mån kan 

upplevelsen av ett hot också förstås som ett minne, men det kan också vara en i stunden närvarande 

ångestfylld upplevelse. Oavsett hur man väljer att förstå upplevelsen av ett hot så tycks symptomen 

vara mycket snarlika, och eftersom det ofta kan vara svårt att säkert kunna skilja på vad som är ett 

upplevt hot och vad som är spår av rent faktiska händelser och upplevelser när studiematerialet är 

en text, så kommer jag att behandla bägge dessa som aspekter av trauma.  

 

PTSD karaktäriseras, som vi sett ovan, i hög grad av störningar och svårigheter relaterade till den 

kognitiva minnesfunktionen, det är helt enkelt svårt eller ibland näst intill omöjligt att minnas det 

som skett, och då minnet av någon anledning (oftast på grund av något externt stimuli) ändå tränger 

fram så blir situationen snart svår att kontrollera. Av detta följer att det blir väldigt svårt att kunna 

tolka dessa minnen och på så sätt skapa en mer sammanhållen bild eller sammanhängande narrativ 

om de traumatiska händelserna. Detta leder i förlängningen till ett ifrågasättande av självbilden och 

grundläggande sanningar om livet, varigenom en fragmentering av självbilden kan uppstå.  

 

Som människor har vi ett behov av att tolka och placera våra erfarenheter i större sammanhang 

och system. Vi tolkar det som sker med hjälp av vår självförståelse och självbild, som individer och 

som grupp eller samhälle, men också utifrån våra tidigare upplevelser och vårt känslomässiga 

kapital. Den typen av traumatiska händelser som utlöser PTSD eller liknande symptom ligger så 

långt utöver det vanliga att de inte kan hanteras inom ramen för de tidigare erfarenheter och den 

självförståelse som individen levt med.  

 

Detta innebär att det inte är möjligt att placera berättelsen i individens större livsnarrativ, något 

som är avgörande för att kunna ta kontroll över samt hantera minnet. Istället bryter minnen fram 

i medvetandet utan individens avsikt och kontroll, och dessa episoder karaktäriseras av att 
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känslorna som är associerade med minnena återupplevs, i vad man med psykologiska termer kallar 

ett affektivt tillstånd eller förändrat medvetandetillstånd.7 

 

1.4.4 Att ta itu med sitt trauma och gå vidare – kontextens och kulturens roll 

Som jag ovan har antytt så skapar upplevelsen av synnerligen traumatiska händelser ett behov av 

att kunna gå vidare och skapa nya berättelser, identiteter och återknyta kontakterna med andra 

människor. Någon som idag blir diagnosticerad med PTSD kan med fördel söka professionell hjälp, 

men i brist på sådan hjälp utvecklar människor egna sätt att förhålla sig till sina upplevelser. Sådana 

strategier kan vara mer eller mindre konstruktiva för individ och samhälle.  

 

En tendens som man tydligt kan se både hos enskilda individer och hos större grupper som 

genomlevt olika traumatiska händelser är att de förefaller att placera irrationellt stor börda och 

skuld på sig själv, i syfte att skapa en känsla av kontroll. Denna tendens tycks komma sig av ett 

behov av att ha, eller uppleva, att man har kontroll över det egna livet. Kontroll och förutsägbarhet 

förefaller vara starkare instinkter än att acceptera ett oförutsägbart kaos.8 

 

Ett annat, bitvis angränsade, sätt att hantera kollektiva trauman i grupp är att inte tala om dessa 

överhuvudtaget. David Carr (se forskningsöversikt för en mer ingående presentation av Carr) kallar 

detta för kollektiv amnesi, vilket alltså innebär att en grupp helt bortser från traumatiska och 

obekväma minnen. Istället förefaller minnet ligga undantryckt hos människor som tycks finna 

minnena alltför plågsamma att tala om.9 

 

De omedelbara reaktionerna som följer en traumatisk upplevelse uppvisar stora likheter oberoende 

av vilken kontext som den eller de drabbade befinner sig i. På längre sikt tycks det emellertid vara 

så att kulturella skillnader uppstår, vilket är ett resultat av att de meningsskapande processerna och 

coping-strategierna av nödvändighet utgår från individens världsbild, som ju i sin tur är formad av 

den kontext i vilken denne befinner sig i. Den här processen kan bland annat ta sig uttryck genom 

att vissa berättelser, åsikter och uppfattningar som existerade före ett trauma återanvänds på ett 

nytt sätt, medan annat material som inte längre resonerar med de upplevelserna förkastas.  

 

Vad som tycks påverka hur en människa hanterar ett trauma är alltså den grundhållning man har 

till livet, samt vilka metanarrativ och försanthållande som finns i den gemensamma kultursfären. 

 
7 Poser, Ruth. “No Words: The Book of Ezekiel as Trauma Literature and a Response to Exile” i Boase och 
Frechette. red. Bible through the lens of trauma. s. 28-32. 
8 Boase och Frechette. Bible through the lens of trauma. s. 4-8. 
9 Carr. Holy Resilience. s. 265-266. 
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Dessa är att betrakta som en form av ingångsvärde då de utgör de verktyg utifrån vilket individen 

förstår världen genom. Förmågan att hantera ett trauma är också beroende av faktorer som 

individens egen motståndskraft och kapacitet att hantera svåra minnen. 

 

Att det som vi med ett paraplybegrepp kan kalla för individens livsåskådning spelar en avgörande 

roll för hur denna kommer kunna hantera vad som i grund och botten kan förstås som en djup 

existentiell kris innebär givetvis att förutsättningarna för hur olika människor reagerar på trauma 

skiljer sig åt. Även genusmässiga frågor kan få avgörande betydelse, som i det inledande exemplet 

med granatchock – vid tiden för första världskriget betraktades de symptom som dessa män 

drabbades av som hysteri, en typisk kvinnosjukdom. Just på grund av att dessa soldater var män så 

förväntades de också vara modiga och robusta, och därigenom fanns också en förväntan på att de 

skulle klara av att genomleva de fruktansvärda förhållandena som rådde i kriget utan någon hjälp 

att bearbeta deras upplevelser.10 

 

Särskilt omvälvande upplevelser hanteras dock sällan enbart av individen själv, särskilt inte 

erfarenheter av krig, som är en kollektiv upplevelse. Traumateori enligt sociologisk teori betonar 

att också gruppdynamik och relationer människor emellan påverkas. Kai Erikson beskriver 

upplevelsen av trauma som “a blow to the basic tissues of social life that damages the bonds 

attaching people together and impairs the prevailing sense of communality.” Att genomleva ett 

trauma som en grupp kan alltså innebära stora påfrestningar på självkänsla och gruppidentitet.11 

 

Också återhämtningen efter en katastrof som drabbat ett samhälle går att förstå som en 

grupprocess. Utifrån de kollektiva erfarenheterna behöver också nya kollektiva narrativ om vad 

som skett skrivas för att återupprätta det som gått förlorat. Skapandet av dessa nya kollektiva 

metanarrativen kan förstås som ett sätt att skapa mening ur en händelse som till synes verkar helt 

meningslös. Dessa nya berättelser kan ibland innehålla direkt hoppfulla komponenter, såsom att 

det som skett var en del av en större och god plan, och/eller någon form av upprättelse för de som 

drabbats. Ofta kan detta sökande efter mening leda till att man lägger skulden på det inträffade på 

sig själv.  

 

Stora delar av den deuteronomistiska teologin är i hög grad präglad av liknande idéer.12 Motgångar 

och nederlag, såsom inflytande eller militära kampanjer från grannländer, förstås ofta främst som 

 
10 Se exempelvis den populärvetenskapliga artikeln Höjer, Henrik. ”Första världskrigets gåtfulla sjukdom – 
granatchock”. Forskning & Framsteg, 4 oktober 2011.  
11 Eriksen citerad i Boase och Frechette. red. Bible through the lens of trauma s. 8 Detta implementeras i Browning 
Helsel, Philip. ”Shared Pleasure to Soothe the Broken Spirit: Collective Trauma and Qoheleth”. s. 85-103 i ibid 
12 Se exempelvis Jenzen, David. The Violent Gift: Trauma's Subversion of the Deuteronomistic History's Narrative. 
Se också vidare under 1.5 Forskningsöversikt 
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en konsekvens av ett religiöst avfall, snarare än mer immanenta förklaringsmodeller som bygger på 

rent faktiska omständigheter. Genom någon form av straff så ska folket vända åter till Herren 

(såsom i folkets ungdom), och utifrån en traumaläsning så är det möjligt att förstå denna tendens 

som ett uttryck för människans tendens att skuldbelägga sig själv hellre än att erkänna ett 

kaostillstånd där den gudom man tillber inte har makten att stoppa det som är orättvist. 

 

Trauman som även drabbar hela grupper innebär att gruppdynamiska och sociologiska processer 

sätts igång. De individer som lider av sina traumatiska upplevelser kan få problem att lita till andra 

människor. Samtidigt är behovet av en gemensam arena för samtal nödvändig, och på så blir 

individer beroende av varandra. Det större sammanhanget innebär att människor kommer med 

olika erfarenheter, vilket också gör att det i en grupp kan finnas individer med väldigt olika 

erfarenheter, som innebär att det gemensamma narrativet blir en produkt av flera olika perspektiv.13 

 

1.4.5 Texter och berättelser som tolkningsarena 

Att formulera nya narrativ i grupp samt att skriva texter kan vara ett konkret sätt att bearbeta 

trauman på. De bibliska texterna kan därför förstås som ett sätt att skapa ett narrativt utrymme för 

bearbetning av trauman, alltså att finna ord för att kunna tala om och beskriva upplevelser som går 

långt utöver det vanliga. Ruth Poser visar exempelvis i sin studie av Hesekiel på att det är möjligt 

att tolka profetens mycket grova språkbruk som en del av en pågående helande- och 

överlevandeprocess. Hon ser boken som ett försök att skapa en litterär arena och ett språk där de 

överväldigande känslorna och upplevelserna ryms i. Det grova språket reflekterar den initiala 

oförmågan att formulera ett sammanhängande svar på vad och varför något fruktansvärt har eller 

kommer att ske. För den som betraktar detta utifrån ter sig ofta dessa tankegångar och 

förklaringsmodellerna som irrationella. Att bearbeta det som skett och sätta ord på det är en del av 

arbetet med att formulera nya försanthållanden och att bygga upp en ny världsbild.14 

 

I arbete med den sortens historiska artefakt som en text är så måste forskaren ständigt vara 

medveten om det avstånd som finns mellan oss och texterna, men även det avstånd som finns 

mellan själva texten och den verklighet som de beskriver. Författare och överlevare som fortfarande 

lever med minnen som inte har bearbetats saknar ibland inledningsvis ett språk för att kunna 

uttrycka sina traumatiska upplevelser, och därför blir det post-traumatiska tillståndet en slags kamp 

om eller för språket och orden. Kampen för att finna ord och ett språk blir nödvändig eftersom 

 
13 Se vidare 1.5 Forskningsöversikt. 
14 Poser, Ruth “No Words: The Book of Ezekiel as Trauma Literature and a Response to Exile” i Boase och 
Frechette. red. Bible through the lens of trauma. s. 27-45. 
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människor har ett stort behov av att kunna tala och skriva om det som sker för att göra omvärlden 

begriplig. Att skapa mening genom att strukturera och beskriva omvärlden tycks vara ett centralt 

behov hos människor.15 

1.5 Forskningsöversikt: Traumaperspektiv på Hebreiska bibeln 

Studier av hebreiska bibelns profetiska skrifter gjorda utifrån ett traumaperspektiv har under de 

senaste åren gjorts, men då med särskilt tonvikt på se större profeterna Hesekiel, Jesaja och Jeremia. 

Flera av de ledande forskarna inom området medverkar i antologin Bible Through the Lens of 
Trauma, ur vilken jag kommer lyfta några för denna uppsats relevanta bidrag.  

 

Ruth Posers undersökning av Hesekiel är ett av de bidrag som använder sig av ett traumaperspektiv 

som hon baserar på en psykologiska och litteraturvetenskapliga definitioner av trauma. Centrala 

begrepp för henne är intrusion symptoms, ett begrepp som hon använder helt i linje med hur ICD 

beskriver svårigheten att framkalla ett minne på ett kontrollerbart sätt vid PTSD. Det andra centrala 

begreppet är constriction symptoms, vilket hon beskriver som ett psykiskt utmattningssyndrom 

som kännetecknas av socialt tillbakadragande. Hon beskriver det posttraumatiska tillståndet som 

ett tillstånd där det är nödvändigt men samtidigt nästan omöjligt att benämna det som skett 

eftersom det saknas ett språk för att kunna tala om traumat.16 

 

Utifrån detta perspektiv undersöker Poser hur de starka, ja stundtals motbjudande, bilderna som 

används i boken reflekterar de traumatiska upplevelser som profeten själv fått erfara under kriget 

och exilen omkring år 587. Hon argumentera för att Hesekiels bok är ett försök att stilla behovet 

av att benämna och beskriva katastrofer på ett sätt som gör dem greppbara och möjliga att 

inkorporera i ett större meningsskapande sammanhang. Utifrån denna teoretiska bakgrund 

beskriver hon hur de narrativa delarna av Hesekiel går att förstå som en överlevares berättelse, en 

meningsskapande litterär arena där händelserna kan bearbetas, struktureras och på så vis också bli 

meningsfulla. Den tvärvetenskapliga teoribildningen som Poser har gjort ligger till stora delar nära 

de teoretiska utgångspunkterna i denna uppsats.17 

 

Elizabeth Boases bidrag i antologin undersöker hur grupper hanterar traumatiska minnen, och för 

detta använder hon i hög grad insikter från den sociologiska vetenskapen. Hon undersöker 

Klagovisorna som ett uttryck för behovet att sörja och dela erfarenheter tillsammans, något som 

utgör en viktig del av läkandet och återhämtningen efter en kollektivt upplevd katastrof. Hon 

 
15 Carr. Holy Resilience. s. 268-269. 
16 Poser, Ruth ”Ezekiel as Trauma Literature” i Boase och Frechette. red. Bible through the lens of trauma. s. 28-30.  
17 Ibid. s. 27-45. 
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beskriver processen från fragmenterade minnen hos enskilda individer som vävs samman till ett 

nytt narrativ, som kan benämna katastrofen och skapa både mening och struktur ur dessa 

fragmenterade röster och erfarenheter. Erfarenheterna som Klagovisorna nämner kommer från 

samhällets alla skikt vilket också gör att texten sedan kan användas som tolkningsnyckel även för 

senare trauman. I fallet med Klagovisorna påpekar hon att bruket i Tisha B’av utgör ett talande 

exempel på hur traumanarrativet även idag kan användas för att förstå varandras erfarenheter och 

skapa samhörighet och identitet mellan överlevare. 

 

I hennes forskning undersöker hon också några av de komponenter som ofta förekommer i 

traumanarrativ, särskilt värt att notera är nödvändigheten av att söka efter ett skäl till varför den 

traumatiska upplevelsen inträffade. Ofta innebär detta att en stor skuldbörda läggs på den egna 

gruppen eftersom detta ger en känsla av kontroll snarare än kaos.18 

 

Ett annat viktigt bidrag i antologin består av en undersökning av profetboken Jeremia av Louis 

Stulman. Den linje han driver tar fasta på att bokens narrativa partier också kan studeras utifrån ett 

traumaperspektiv. Insikten om att också narrativa partier kan förstås som trauma eller 

överlevandenarrativ bidrar med viktiga perspektiv på hur hanteringen av ett trauma kan se ut över 

tid i en grupp. Han vänder sig från uppfattningen om att de narrativa texterna skulle vara senare 

tillägg, istället föredrar han att tolka detta som ett uttryck för ett senare skede i bearbetningen där 

man formulerar mer systematiska gensvar på det som inträffat. Det är möjligt att föreställa sig dessa 

narrativ som en produkt från en senare tid, skrivna av de överlevandes barn och barnbarn. En 

samtida jämförelse från den svenska kontexten skulle kunna vara hur det först på 2000-talet är 

möjligt att tala om 1930- och 40-talens tyskvänlighet.19 

 

David M. Carr har skrivit en monografi där han tar ett helhetsgrepp på hela Hebreiska bibeln utifrån 

ett traumaperspektiv. En av Carrs mest signifikanta bidrag är hans kritiska reflektion över hur 

traumateorins bundenhet till vår samtida kontext innebär att en stor försiktighet måste iakttas då 

vi studerar bibliska texter för att undvika oavsiktlig överidentifiering. Bland annat betonar han 

vikten av att applicera traumateori i kombination med en förståelse över de kulturella skillnader 

som finns mellan vår samtida värld och den som bibelns människor befann sig i. Särskilt viktigt blir 

detta då återhämtningen efter ett trauma i hög grad varierar mellan olika kulturer.20 

 

 
18 Elizabeth, Boase ”Fragmented voices: Collective Identity and Traumatization in Lamentations” i Boase och 
Frechette. red. Bible through the lens of trauma Atlanta. s. 49-64. 
19 Stulman, Louis “The Prose Sermons in the Book of Jeremiah” i Boase och Frechette. s. 125-136. 
20 Carr. Holy Resilience. s. 253-270 
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Forskning på annat bibliskt material utifrån ett traumaperspektiv förekommer också, David Janzen 

har undersökt hur den narrativa framställningen i Deuteronomium - Andra Kungaboken har blivit 

påverkad av det behov av logiska svar på den nationella kris som Babyloniska exilen och 

förstörelsen av templet innebar. Janzen betonar att det inte med säkerhet går att hävda att 

författarna led av PTSD, men att traumabegreppet i vidare bemärkelse, främst utifrån 

litteraturvetenskapliga teorier, ändå kan utgöra ett användbart perspektiv. I Janzens läsning blir den 

huvudsakliga uppgiften för berättelsen att ge svar till den grupp som befann sig i exilen, på frågan 

hur och varför Gud kunde tillåta denna ondska. Svaret är välbekant; det är på grund av de brott 

mot förbundet som man begått, och en särskild skuld ligger på de, enligt den deuteronomistiska 

tolkningen, orättfärdiga kungarna.21 

 

En ansats till en undersökning av Amos och Hosea utifrån ett traumaperspektiv har tidigare gjort 

av Luis Stulman och Hyun Chul Paul Kim i You are my people: an introduction to prophetic 
literature. De menar att både Amos och Hosea går att begripliggöra om böckerna läses utifrån en 

hermeneutisk medvetenhet om hur böckernas traumatiska kontext har påverkat texten. Då detta 

endast utgör en mindre del av en större monografi som behandlar hela Hebreiska bibeln utgör 

denna bok en ansats till en undersökning utifrån ett traumaperspektiv.22 

 

Till dags dato har det inte varit möjligt att finna någon forskning som genomfört mer djuplodade 

undersökningar av varken Amos eller Hosea utifrån ett traumaperspektiv. På grund av att 

traumateori inom bibelvetenskapen fortfarande befinner sig i sin linda så fungerar alltså denna 

uppsats som en pilotstudie där ett nytt perspektiv anläggs på texter som aldrig tidigare har 

undersökts utifrån detta perspektiv.  

1.6 Textmaterial: Urval och begränsning 

I denna uppsats kommer jag primärt studera Amosboken 5:1-17 och Hoseaboken 11:1-11. 

Analysen kräver vid några tillfällen material från andra texter där det blir nödvändigt eller berikande. 

I de fall där översättningen inte är min egen använder jag New Standard Revised Version, främst 

eftersom den översättningen bättre fångar hebreiskans exakta syntax och ordalydelse. 

 

Amos 5 1–17 samt Hosea 11:1–11 utgör bägge två tydligt avgränsade texter som är möjliga att 

studera som fullvärdiga perikoper. Särskilt Hosea är annars notoriskt svår att dela upp i minde 

retoriska enheter, då bokens långa orakeltexter i kapitlen 4-14 antingen helt saknar start- och 

 
21 Janzen, David. The Violent Gift: Trauma’s Subversion of the Deuteronomistic History’s Narrative. New York, 
NY: T & T Clark International, 2012. 
22 Stulman, Louis, och Kim, Hyun Chul Paul. You are my people: an introduction to prophetic literature. Nashville: 
Abingdon Press, 2010. s. 188-202. 
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slutmarkörer, eller så är dessa markörer så pass otydliga att inget konsensus har kunnat uppnås i 

frågan om var en retorisk enhet börjar och slutar. I Amosboken är detta inte alls ett lika tydligt 

problem, och där är valet istället gjort utifrån det faktum att det valda perikopen består av en särskilt 

spännande struktur. Denna struktur har tilldragit sig en del uppmärksamhet, och som jag kommer 

återkomma till i analysen så är denna struktur särskilt intressant att studera utifrån ett 

traumaperspektiv. 

 

Valet av böckerna Amos och Hosea för denna uppsats kommer sig av två skäl, för det första så 

speglar bägge böckerna traditioner och händelser i samma historiska kontext, nämligen de skeenden 

som utspelade sig omkring år 722, då nordriket Israel faller för Assyrien medan sydriket Juda inte 

drabbas av samma öde. Det andra skälet är det faktum att de bägge böckerna speglar dessa 

skeenden genom två olika perspektiv, Hosea genom Israels och Amos genom Judas perspektiv.  

 

Bägge böckernas redaktionella överskrift vill som en läsanvisning placera dem till just 700-talets 

kontext, vilket vi får betrakta som en god indikation på att redaktörerna vill påminna läsaren i en 

senare tid om vilket sammanhang man behöver förstå texterna utifrån. Emellertid förespråkar 

också många exegeter idag att dessa texter till stora delar också består av autentiska traditioner, 

även om exempelvis profeternas namn och bakgrund endast finns belagda i redaktionella tillägg.23 

 

Dateringsfrågan är inte helt okonventionell, och att säkerhet bestämma i vilken grad de båda 

böckerna påverkats av senare tillägg blir av metodologiska och ontologiska skäl ett mycket 

spekulativt företag. Erfarenheterna som texterna vittnar om överensstämmer emellertid mycket väl 

med det som är känt om 700-talets sammanhang, och detta tillsammans med andra textkritiska 

iakttagelser gör att majoriteten av forskare idag menar att materialet återspeglar en eller flera 

profetiska traditioner från Israel respektive Juda från denna tid.24  

 

Tillägg och/eller senare redaktionella lager förekommer dock i de båda böckerna, vilket är en följd 

av de sannolikt många omgångar av tradering och redigering som böckerna genomgått. Problem 

att exakt datera och bestämma vad som är tillagt senare och vad som är äldre material är förstås 

känt sedan länge, och Amos och Hosea utgör naturligtvis inga undantag. Teorier och goda förslag 

 
23 Eidevall. Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14. s. 13.  
Eidevall Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 15-16. 
24 Eidevall Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 3-4.  
Dearman, John Andrew. The book of Hosea. The new international commentary on the Old Testament. Grand 
Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Pub. Co, 2010. s. 3.  
Eidevall. Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14. s. 6-7.  
Andersen & Freedman. Hosea: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 32-33.  
Jeremias, Jörg. The Book of Amos: A Commentary. 1:a uppl. The Old Testament Library. Louisville: Westminster 
John Knox Press, 1998. s. 1-9. 
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finns det däremot gott om, och dessa kommer jag ta upp när så krävs för analysen. Övergripande 

håller jag en linje som placerar merparten av materialet i de aktuella perikoperna till 700-talet, och 

att tillägg bäst bör förstås som resultatet av en re-kontextualiseringsprocess.  

 

Min position skiljer sig alltså på en del punkter från en klassisk redaktionskritisk ansats när det 

kommer till hur jag förstår processen bakom tilläggen. Jag menar att det är fruktbart att tänka sig 

dessa tilläggs uppkomst som en dynamisk process, där man utifrån texternas traditioner fortsatte 

ett påbörjat litterärt arbete. Det faktum att de äldre texterna sågs och användes som en viktig 

utgångspunkt när man sökte svar i en senare kontext tyder snarare på att texterna uppfattades som 

viktiga och att de därför också var värda att tas på allvar. De agerade så att säga tolkningsnycklar 

för senare händelser, något som gör att dessa tidiga texter kommer att spela en stor roll i hur senare 

bibliskt tänkande utvecklar sig.  

 

En tolkningsmässig svårighet som uppstår i arbetet med profettexter är att de inte ger några 

systematiska framställningar i teologiska frågor, varken när det kommer till gudsbilder eller 

förklaringsmodeller. Även om det kan vara frestande att försöka sammanställa en koherent Amos- 

eller Hoseateologi baserat på materialet i dessa böcker, så bör dessa göras med stor försiktighet. 

Böckerna representerar både olika egna traditioner sinsemellan varandra, men även olika partier i 

böckerna ger olika perspektiv. Därför ska den nedanstående korta inledningen ses som ett försök 

att sammanfatta de huvudsakliga trådarna i böckerna, och inte som en systematisk uppställning av 

alla aspekter av böckernas teologi.25 

 

Båda texttraditionerna i Amos och Hosea förutsätter en förbundsteologi, och det är i termer av 

förbundsbrott som de söker svar på varför Gud har låtit Assyrien att inta Israel. Det militära 

nederlaget med efterföljande ockupation och förtryck förefaller för dessa profeter vara ett direkt 

resultat av Guds ingripande, eller brist på ingripande. Förbundstelogin betonar den djupa 

samhörighet som har slutits eller bundits mellan folket och Gud, vilket förklaras genom några delvis 

överlappande metaforer som dock har sin gemensamma nämnare i olika familjerelationer. 

Profeterna såväl utgår ifrån en sådan förståelse men bygger också vidare på dessa metaforiska 

bilder.  

 

Emellertid ger skrifterna olika svar på frågan om vilka förbundsbrott som begåtts. De olikheter i 

perspektiven som finns mellan böckerna har delvis sin grund i den komplexa relationen mellan 

Israel och Juda rike vid 700-talets början. Länderna befann sig i ett ambivalent spänningsfält där 

man å ena sidan delade en kulturell och språklig samhörighet med varandra, å andra sidan verkade 

 
25 Dearman. The book of Hosea. s. 29-31. 



17 

man hysa bitterhet gentemot varandra, möjligen på grund av de omständigheter som ledde fram 

till att det enade kungariket bröts itu (även om detta är omstritt om något enat rike existerat), men 

sannolikt också beroende av mer närliggande händelser i samband med det syrisk-efraimitiska 

krisen.26 

 

Hosea verkar främst rikta skulden mot det religiösa ledarskapet och förstår i hög grad 

förbundsbrottet i termer av kultisk och/eller religiös orenhet. Hosea riktar särskilt udden mot 

präster som han menar gör sig skyldiga till synkretism och avfall, vilket är en följd av att Nordriket 

sökte olika politiska allianser och därmed också skapade kontakter med kringliggande religiösa 

traditioner och praktiker.27 

 

Hos Amos finner man en annan förklaringsmodell, där det huvudsakliga brottet är att Nordriket 

gjort sig skyldigt till att ha eftersatt sina sociala åtaganden och inte upprätthållit rättvisan. Detta 

kommer till uttryck i en svidande kritik av hur man bedriver kulten utan hänsyn till andra centrala 

delar av förbundet. Rättvisan verkar i Amos förstås som Guds gudomliga gåva till Israel, och därför 

utgör frånvaron av rättvisa ett mycket allvarligt förbundsbrott.28 

 

Förståelsen av hur profeternas kritik av både den religiösa kulten och de sociala åtagandena, som 

tillsammans utgör två av de mest grundläggande aspekterna av JHWHs förbund med Israels folk, 

är inte heller det helt klart. En traditionell linje som har många beröringspunkter med ett kristet 

tankegods är att profeterna, i kontrast till Torah, ser offerkulten som ett primitivt förstadium till 

det religiösa system där offerkulten inte längre utgör en central praktik. Sådana tolkningar har 

fungerat i ett system där profeterna ses som en förelöpare till den kommande kyrkan, där 

offerkulten inte blev en del av den kristna bekännelsen. Emellertid upphörde ju inte offerkulten i 

Jerusalem med Jesu ankomst, utan med andra templets fall, varför denna förklaringsmodell sätts i 

ett annat ljus.  

 

Det nya perspektivet betonar en helhetsförståelse av förbundet, där både kultens upprätthållande 

och renlighet ses som en lika viktig aspekt som det sociala ansvarstagandet för de som är utsatta, 

både mot de som ingår i den egna gruppen men även mot främlingen. Genom detta perspektiv kan 

vi alltså se att den linje som profeterna driver handlar om att bägge dessa aspekter behöver 

respekteras och vördas för att det äktenskapslika förhållandet mellan JHWH och Israels ättlingar 

ska vara i balans. Den sociala orättvisan gör alltså att offerkulten blir falsk och skapar obehag inför 

 
26 Jeremias. The Book of Amos: A Commentary. s. 1-5. 
27 Eidevall. Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14. s. 14. 
28 Jeremias. The Book of Amos: A Commentary. s. 4-5. 
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Gud, men det är inte offren i sig själva som är problemet. Kritiken var inte, som många kristna 

forskare har menat, riktat mot offerkult eller religiösa traditioner utan mot de som inte förenade 

både religiös fromhet och socialt ansvar.29 

 

Teologiskt sett så beskriver Hosea om att nordriket verkar forma politiska allianser med 

intilliggande länder, vilket skapar ett religiöst problem då en viss synkretism mellan olika traditioner 

tycks uppstå.30  

 
1.7 Metod 

I denna uppsats kommer jag använda en retorisk analysmetod för att undersöka texterna i Amos 5 

och Hosea 11. Valet av en retorisk analysmetod är grundat i min arbetshypotes om att dessa texter 

bär på spår av traumatiska upplevelser, och att dessa tar sig uttryck på flera plan i texterna. Texterna 

driver ideologiska och religiösa teser och agendor som är relativt tydligt framträdande då författarna 

tydligt argumenterar och tar ställning för dessa. 

 

Den retoriska metodiken som jag i denna uppsats kommer utgå från bygger på den kognitiva 

lingvistikens grundläggande antagande om att språk inte utgör en separat del av den mänskliga 

kognitionen, alltså att språkinlärning sker i en från resten av sinnets fristående del av medvetandet. 

Den kognitiva lingvistiken utgår istället från att språket utgör ett slags fönster till den mänskliga 

kognitionen och att språk på så sätt är en funktion av det mänskliga kognitionen. För att kunna 

förmedla en idé eller förklara ett koncept krävs en förmåga hos talaren att omsätta detta till 

symboliska representationer. Hos mottagaren krävs förmåga av avkoda och tolka dessa symboler, 

något som är beroende av dennes tidigare erfarenheter av liknande idéer eller koncept. För att de 

två parterna ska kunna kommunicera krävs alltså någon from av grundläggande samförstånd om 

de psykiska bilder som språket ska förmedla för att en förståelse mellan dessa ska vara möjlig.31 

 

Utifrån denna utgångspunkt så följer att en författare inte kan frigöra sig helt från sin egen kontext 

och sina erfarenheter. Eftersom de texter som undersöks i denna uppsats inte är skönlitterära 

produkter byggda av författarnas egna kreativa fiktion, utan på de konkreta erfarenheter som 

verkens författare bär på. Utifrån den kognitiva lingvistikens förståelse av språkets relation till 

kognition så följer det att språket påverkas av de upplevelser som människor som använder det, 

 
29 Eidevall, Göran. ”Rejected Sacrifice in the Prophetic Literature: A Rhetorical Perspective” i Svensk Exegetisk 
Årsbok 78, 2013 s. 31-47. 
30 Carr. Holy Resilience s. 43-ff. 
31 Evans, Vyvyan, och Green, Melanie. Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University, 
2006. s. 5-10. 
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men det innebär också att det finns erfarenheter som kan vara särskilt svåra att klä i språklig dräkt. 

Det kan antingen bero på att det saknas en gemensam förståelse av själva innehållet, alltså att den 

som talar och den som lyssnar har tillräckligt olika erfarenheter för att de ska kunna förstå varandra, 

eller på att det helt enkelt blir omöjligt att kunna finna ord som motsvarar den eller de tankar som 

man skulle önska uttrycka.  

 

En författare eller talare kan alltså inte frigöra sig från sitt eget medvetande, vilket leder till att dessa 

texter också bär på mer implicita spår av författarens egen tankevärld, såsom grundläggande 

antaganden om hur världen fungerar, ett grundläggande värderingssystem samt kulturellt betingade 

referenser som inte är uppenbara för dagens läsare.  

1.7.1 Retorisk analysmetod i bibelvetenskapen 

Utgångspunkten i denna uppsats är att offentligt tal och skrift har som syfte att kommunicera ett 

budskap, och att det den kommunikativa akten sker i mötet mellan talare, publiken och texten. En 

texts gestaltning och utformning är på så vis intimt sammanlänkat med det eller de budskap som 

författaren vill förmedla, samtidigt som texten på så vis också utgör en egen verklighet utanför 

författaren. 

 

Inom retoriken har det postmoderna ifrågasättandet av möjligheten att uppnå fullständig neutralitet 

och renhet i tanken kommit att bereda vägen för en förståelse av retoriken som en integrerad del 

av den kommunikativa akten, där själva budskapet inte kan skiljas från gestaltningen, och vise versa.  

 

Den retoriska analysen bygger alltså på att alla texter i någon mån vill förmedla något, och att det 

finns olika grepp att göra detta på. I den här uppsatsen driver jag tesen att dessa texter är 

nedtecknade i syfte att kommunicera ett eller flera budskap, och att både själva språket, 

utformningen och den litterära gestalten är ett resultat av de tankar och idéer som författaren 

och/eller talaren vill förmedla.32 

 

Rent konkret kan två huvudsakliga retoriska mönster utskiljas i texterna, dels bruket av metaforer 

samt dels uppställningen i ett kiastiskt eller koncentriskt mönster. Texterna tycks också i hög grad 

bygga på intertextuella relationer till andra bibeltexter.  

 

 
32 Gitay, Yehoshua. “Rhetorical criticism” i  
Haynes, Stephen R. och McKenzie, Steven L. To each its own meaning : an introduction to biblical criticisms and 
their application. 2 uppl. Westminster: John Knox Press, 1999. s. 135-137. 
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För just dessa texter är den retoriska analysmetoden särskilt lämpad att undersöka spår av trauma 

då den tillåter en analys där det inte förutsätts att form och budskap går att skilja på, vilket är en 

central utgångspunkt för analysen i denna uppsats. Eftersom formulerandet av texter (eller 

muntliga berättelser som sedan nedtecknats) går att förstå som en del av den meningsskapande 

processen så bör det vara möjligt att finna spår av trauma i textens budskap, form och dess 

övergripande narrativ. 

 

Texter, eller de muntliga traditioner som dessa baseras på, kan ge uttryck för ett värderingssystem 

eller en livshållning som utgår från författarens egna livserfarenheter. Författaren eller den 

ursprunglige talaren vill kommunicera sina tankar och idéer i syfte att få en publik att förstå och 

kanske också sympatisera med det budskap som framförs. Det är också en tes att de båda texterna 

är skrivna för att ge svar på de problem som författaren, och sannolikt också människor i dennes 

omgivning, upplevde och som författarna genom att skriva och bearbeta dessa texter på så sätt 

brottas med.33 

 

Retoriska grepp och former är att betrakta som inneboende egenskaper i texten, men 

kommunikationen är både implicit och explicit i den bemärkelsen att en författare kan 

kommunicera något om sig själv eller sin kontext eftersom denne inte fullt ut kan skilja på sig själv 

och det han skriver. I arbetet med dessa texter innebär det att spår av trauma inte behöver framgå 

explicit i texterna i form av direkta uttalanden eller (meta-)reflektioner över det känsloläge och de 

tankar som rörde sig i profetens huvud. Spår av trauma antas finna i hela texten, dess uppbyggnad, 

dess frågeställningar, dess implicita och explicita budskap och så vidare.34 

 

En rimlig tolkning 
För att kunna dra rimliga slutsatser om den kontext som texterna befinner sig i så kommer jag 

basera en stor del av arbetet på tidigare historisk-kritisk forskning som gjorts på Amos och 

Hoseaböckerna. Syftet med detta är att jag vill få en så god förståelse som möjligt av texternas 

kontext samt att text- och redaktionskritiska kommentarer kan få en stor betydelse för den retoriska 

analysen, särskilt i de fall då texter innehåller flera olika redaktionella lager och därför bär spår av 

flera hundra års historia.35 

 

Profetisk litteratur i hebreiska bibeln har både likheter och skillnader mellan andra samtida 

grannländers profetiska texter som är bevarade. Samtliga texter som finns i den bibliska 

 
33 K. Tull, Patricia. “Rhetorical Criticism and Intertextuality” i To each its own meaning: an introduction to Biblical 
criticisms and their application, 1993. s. 156-157. 
34 Gitay. “Rhetorical criticism” i To each its own meaning. 2 uppl. s. 137, 146. 
35 Gitay. “Rhetorical criticism” i To each its own meaning. 2 uppl. s. 136. 
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profetlitteraturen innehåller fragment av äldre material som sedan bearbetats och därigenom har 

det äldre textmaterialet också re-kontextualiserats utifrån de behov som fanns i senare tidsperioder. 

Marti Nissinen påpekar att det vi kan se i det material som vi idag har tillgång till endast är det som 

medvetet har blivit bevarat, och att det urvalet inte sker av en tillfällighet. Därför innebär det att 

det inte går att rekonstruera hela samhällets Sitz im Leben enbart utifrån det materialet bland 

profeterna, materialet är snarare att betrakta som ett nyckelhål in i ett mer begränsat perspektiv: 

världen sedd genom författarens ögon.36 

 

Utgångspunkten för den retoriska analysen är dock att texterna inte uppstår i ett vakuum, och det 

faktum att texterna är bevarade innebär också att det har varit mödan värt att skriva ner de 

profetiska orden och föra dessa vidare. Det faktum att texterna sedan fått tillägg i form av 

kommentarer eller andra typer av bearbetningar visar också på att man sett de äldre texterna som 

en viktig dialogpartner (utifrån reciprocitetsprincipen så kan man säga att nya texter uppstår i en 

slags dialog med äldre texter) även flera hundra år senare. Därför vill jag vara försiktig med att 

förkasta de yngre redaktionella lagren som ”heretiska” eller drabbas av frestelsen att se dessa tillägg 

som ett försök till att förvanska den äldre texten.  

 

En klar risk då en teoribildning som på ett så tydligt sätt framkommit i vår samtid appliceras på 

antika texter är att en slags överidentifiering uppstår. Avståndet mellan texten och den samtida 

exegeten gör att vi inte så att säga kan placera författare och redaktörer på psykologens liggsoffa 

och ställa en säker diagnos.  

 

Min avsikt är inte heller att urskulda det ibland grymma, misogyna och våldsamma bildspråket i 

den profetiska litteraturen i den hebreiska bibeln. Däremot önskar jag fördjupa förståelsen för hur 

texterna präglas av respons/reaktion på individuella och kollektiva trauman och på så sätt präglas 

av att de är skrivna av författare som befunnit sig under extraordinär press och kris. Målet är att 

bidra till en större rikedom av tolkningar och perspektiv och på så sätt möjliggöra djupare insikt i 

de olika sätt som trauman har påverkat gestaltningen i dessa texter.  

 

1.7.2 Metaforteori 

Särskilt i Hoseaboken används metaforer som ett retoriskt grepp. Bruket av metaforer är en 

funktion i människans kognition och dess förmåga att kreativt associera mellan olika upplevelser, 

och bilder, och skapa språk som förmår att uttrycka en sak med hjälp av en annan.  

 
36 Nissinen, Martti. Ancient Prophecy: Near Eastern, Biblical, and Greek Perspectives. Oxford: Oxford University 
Press, 2017 s. 52-55. 
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Utifrån kognitiv metaforteori beskrivs detta som att en bild blir hämtad från en källa och applicerad 

i en målbild. Dessa två kallas logiskt nog för käll- respektive måldomän. Ofta är källan för 

metaforbilden hämtad från en konkret bild som många kan relatera till, medan det som metaforen 

syftar till att uttrycka ofta är något abstrakt.37 

 

En metafor fungerar ofta på så sätt att det endast är en viss aspekt av källdomänen som åsyftas i 

sitt sammanhang i måldomänen, eller annorlunda uttryckt så uppstår det en filtrering mellan käll- 

och måldomänen. Ta som exempel ordet förgreningskabel som ju använder en metaforisk bild från 

en källdomän i växtriket, närmare bestämt bilden av ett träd eller en buske. Dessa har ofta en stam 

som delar upp sig i många mindre grenar, alltså av en stam blir det flera grenar. Däremot betyder 

det inte att alla aspekter av en stam och en gren används, till exempel så ser den inte alls ut som en 

gren i någon fysisk bemärkelse. Stickkontakten följs av en kortare kabel fram till en låda där själva 

förgreningen sker. Vi kallar inte de apparater som vi ansluter till förgreningskabeln för löv eller 

kvistar. Stickkontakten i förgreningskabeln är, till skillnad från riktiga grenar, lika stora som 

stickkontakten, medan en stam ju är större än grenarna.38 
 

Metaforer är från början en konstruktion som uppstått genom människans kognition. Det innebär 

också att många metaforiska bilder är kontextbundna och baserade på de upplevelser och 

erfarenheter som dess brukare kan anknyta till. Är det inte uppenbart vilken aspekt av källdomänen 

som åsyftas i metaforen kan det leda till att metaforens innebörd går förlorad eller blir annorlunda 

än vad som var tänkt.39  

 

Ett exempel på en metafor som tycks vara kontextbunden är Hosea 9:10 ”Som druvor i öknen 

fann jag Israel”.  Vilken aspekt har författaren syftat på, det oväntade i att finna druvor i öknen, 

vad råder det för något förhållande mellan druvor och människor som författaren har sett? 

Metaforen kan alltså vara ett sätt att få en blick in författarens kognitiva och psykologiska förståelse 

av sin samtid.  

 

Metaforer kan, liksom grammatiska genus, påverka det sätt som vi uppfattar en viss företeelse eller 

sak.40 Man använder exempelvis inom akademin metaforiska bilder som har krig och militär som 

sin källdomän, där man försvarar en uppsats eller text vilket ju i sin tur innebär att opponenten blir 

 
37 Kövecses, Zoltán. Metaphor: a practical introduction. 2 uppl. New York: Oxford University Press, 2010 s. 17-18, 
40-46. 
38 Kövecses. Metaphor: a practical introduction. s. 91-103. 
39 Kövecses. Metaphor: a practical introduction. s. 79-88. 
40 Grammatiskt genus tycks kunna inverka människans sätt att uppfatta objekt. Se exempelvis en komparativ analys 
av grammatiskt genus i polska och franska: Haertlé, Izabella. ”Does Grammatical Gender Influence Perception? A 
Study of Polish and French Speakers”. Psychology of Language and Communication 21, nr 1 (2017): s. 386–407. 
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en fiende som ska attackera. Bilden av att kriga för den sanna vetenskapens skull må vara storslagen, 

men det är kanske inte idealt att en opponent ser det som sin uppgift att förgöra den text som 

denne ska framföra kritik över. Inte heller är det tanken att respondenten ska försvara sig mot ett 

totalanfall, när meningen snarare ska vara att få till ett gott samtal som gynnar det kritiska och 

vetenskapliga samtalet. Frågan är om bruket av krigsmetaforer i detta sammanhang ändå inte 

förstärker ett tankesätt som i grund och botten är osunt för den vetenskapliga diskursen.41 

 

1.7.3 Kiasmer och koncentriska strukturer 

En kiasm är en retorisk stilfigur som bygger på att uttalanden är placerade i en korsställning 

gentemot varandra. Ett klassiskt exempel på en kiasm är John F. Kennedys bevingade ord ”Fråga 

inte vad ditt land kan göra för dig, fråga vad du kan göra för ditt land”. Kiasmen innebär alltså ett 

omvändande av satsdelarna, antingen i form av något motsatsförhållande eller en kompletterande 

fras. Ett exempel på det senare är ”En för alla, alla för en”, ur De tre musketörerna, där de två 

leden i kiasmen inte står i motsats till varandra utan snarast kompletterar varandra. I den här enkla 

formen tycks kiasmen ta sig uttryck som en ordlek.42 

 

Även större texter kan vara uppbyggda enligt en struktur som påminner om kiasmen i vad som kan 

benämnas både som en konceptuell eller utökad kiasm, eller som en koncentrisk struktur. 

Skillnaden mellan en enkel och utökad kiasm består dels i antaget lager eller skikt som sätts i 

korsställning till varandra, och dels i längden av själva skikten. I den komplexa formen kan ett skikt 

bestå av flera verser, och dessa verser relaterar till varandra tematiskt och/eller stilistiskt, men 

däremot sällan grammatiskt. En metaforisk bild över hur skikten förhåller sig till varandra är att 

likna den vid lagren i en lök, bestående av yttre och inre lager. Alla lager är viktiga, och de hålls 

samman i en struktur där de inte är likadana, men däremot utgör de alla en del av löken.   

 

I bibeln förekommer några exempel på texter som är ordnade utifrån en koncentrisk struktur, 

såsom exempelvis flodnarrativet, samt i Amos 5:1-17. Det är inte alltid uppenbart om dessa 

strukturer har uppstått genom författarens avsikt, eller om de är resultat av olika inlägg som lagts 

ihop. Ibland har sådana inlägg gjorts i en redan befintlig struktur, såsom Gordon Wenham menar 

att strukturen i Genesis flodnarrativ kan ha uppstått.43 

 

 
41 Lakoff, George. Metaphors we live by.  Chicago: University of Chicago press, 1980. s. 3-6. 
42 Wiseman, Boris och Paul, Anthony. red. Chiasmus and Culture. Studies in Rhetoric and Culture  New York: 
Berghahn Books, 2014 s. 1-2. 
43 Ibid, samt Wenham, Gordon J. ”The Coherence of the Flood Narrative”. Vetus Testamentum 28, nr 3 (1978): s. 
336–348. 
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Den koncentriska strukturen karaktäriseras av en förmåga att uttrycka olika innehåll eller 

motsägelsefulla påståenden. Genom att fylla de olika skikten med olika innehåll kan man låta flera 

perspektiv komma fram. Ibland, som i flodnarrativet, tycks själva strukturen föra narrativet framåt 

till en punkt då varje händelse efterföljs av en motsvarande omvänd händelse.  

 

På så vis är den koncentriska strukturen ett uttryck för mänskors förmåga att tänka komplext, 

uttryck i ord. Ibland kan den till och med uttrycka paradoxer och/eller olika svar på olika frågor. 

Kiasmen som form har alltså en förmåga att ge komplexa svar på stora frågor, där det ofta kan 

saknas givna och enkla förklaringar.  

 

Exempelvis kan man ställa upp Matteus 6:24 enligt följande 

A  No one can serve two masters;  
B  for a slave will either hate the one 

C  and love the other,  
C´ or be devoted to the one  

B´ and despise the other.  
A´ You cannot serve God and wealth. 
 

Den allmänt vedertagna uppställningen av en koncentrisk struktur bygger alltså på att de olika 

skikten är ordnade i par med varandra (förutom det innersta skiktet). Dessa skikt benämns i 

bokstavsordning, där A utgör det yttersta. Dess motsvarande lager betecknas ´A.  

 

1.7.4 Analysfrågor 

För att kunna jämföra de båda perikoperna på ett så rättvist vis som möjligt kommer jag ta hjälp 

av följande batteri av analysfrågor. Det är avsedda som ett raster, framtagna för att analysen av 

texterna ska vara jämförbara.  

1. Hur påverkar den retoriska gestaltningen och framställningen textens innebörd? Vilka möjliga 

spår av trauma går att utläsa i den retoriska gestaltningen?  

2. Hur verkar författaren uppfatta den situation som denne befinner sig i? Finns det särskilt 

kännetecknande drag i textens beskrivning av den upplevda verkligheten som indikerar någon form 

av trauma? Vem riktar sig domsorden till, vad förväntas de tilltalade göra? 

3. Vilken självförståelse, kollektiv såväl som individuell, framträder i texterna? Förekommer det 

personifieringar, liknelse och/eller metaforiska beskrivningar av personer eller kollektiv? 

Förekommer det några ”fiendebilder” av de andre, och i så fall, hur ser de ut? 
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2 Analys 

2. 1 Amos 5:1-17 

ל׃1 ית ִיְׂשָרֵאֽ א ֲעֵליֶכ֛ם ִקיָנ֖ה ֵּב֥ י ֹנֵׂש֧ ר ָאֹנִכ֜ ה ֲאֶׁש֨ ר ַהֶּז֗  ִׁשְמ֞עּו ֶאת־ַהָּדָב֣

ּה׃2 ין ְמִקיָמֽ ּה ֵא֥ ה ַעל־ַאְדָמָת֖ ל ִנְּטָׁש֥ ת ִיְׂשָרֵא֑ יף ֔קּום ְּבתּוַל֖ א־ֹתוִס֣ ֹֽ ְפָל֙ה ל  ָנֽ

3 ה לְ  יר ֲעָׂשָר֖ ה ַּתְׁשִא֥ את ֵמָא֛ ה ְוַהֹּיוֵצ֥ יר ֵמָא֑ ֶלף ַּתְׁשִא֣ את ֶא֖ יר ַהֹּיֵצ֥ ה ָהִע֛ ה ָאַמ֙ר ֲאֹדָנ֣י ְיהִו֔ י ֹכ֤ ל׃ סִּכ֣ ית ִיְׂשָרֵאֽ ֵב֥  

4 י  ְחֽיּו׃ִּכ֣ ל ִּדְרׁ֖שּוִני ִוֽ ית ִיְׂשָרֵא֑ ר ְיהָו֖ה ְלֵב֣ ה ָאַמ֛ ֹכ֥  

5 י ַהִּגְלָּג֙ל ָּג֣�ה ִיגְ  רּו ִּכ֤ א ַתֲעֹב֑ ֹ֣ ַבע ל ר ֶׁש֖ אּו ּוְבֵא֥ א ָתֹב֔ ֹ֣ ל ְוַהִּגְלָּג֙ל ל ית־ֵא֔ ל־ִּתְדְרׁשּ֙ו ֵּבֽ ֶון׃ְוַאֽ ל ִיְהֶי֥ה ְלָאֽ ית־ֵא֖ ה ּוֵבֽ ֶל֔  

6 חְ  ל׃ִּדְרׁ֥שּו ֶאת־ְיהָו֖ה ִוֽ ית־ֵאֽ ה ְלֵבֽ ה ְוֵאין־ְמַכֶּב֖ ף ְוָאְכָל֥ ית ֹיוֵס֔ ח ָּכֵאׁ֙ש ֵּב֣ ֑יּו ֶּפן־ִיְצַל֤  

יחּו׃7 ֶרץ ִהִּנֽ ה ָלָא֥ ט ּוְצָדָק֖ ים ְלַלֲעָנ֖ה ִמְׁשָּפ֑  ַהֹהְפִכ֥

8 א ְלמֵֽ  י� ַהֹּקוֵר֣ ְיָלה ֶהְחִׁש֑ ום ַל֣ ֶות ְוֹי֖ ֶק֙ר ַצְלָמ֔ � ַלֹּב֨ יל ְוֹהֵפ֤ ה ּוְכִס֗ ה ִכיָמ֜ ו׃ ס ֹעֵׂש֨ ֶרץ ְיהָו֥ה ְׁשֹמֽ ם ַעל־ְּפֵנ֥י ָהָא֖  ִּיְׁשְּפֵכ֛ ם ַוֽ י־ַהָּי֗  

וא׃9 ר ָיֹבֽ ד ַעל־ִמְבָצ֥ ז ְוֹׁש֖ ד ַעל־ָע֑ יג ֹׁש֖  ַהַּמְבִל֥

בּו׃10 ים ְיָתֵעֽ ר ָּתִמ֖ יַח ְוֹדֵב֥ ַער ֹמוִכ֑  ָׂשְנ֥אּו ַבַּׁש֖

11 ל ּוַמְׂשַאת־ַּב֙ר ִּתְק֣חּו ם ַעל־ָּד֗ ֵכן ַיַ֣ען ֹּבוַׁשְסֶכ֞ א ִתְׁשּ֖תּו  ָל֠ ֹ֥ ם ְול ֶמד ְנַטְעֶּת֔ ם ַּכְרֵמי־ֶח֣ ְׁשבּו ָב֑ ם ְולֹא־ֵת֣ י ָגִז֛ית ְּבִניֶת֖ ּנּו ָּבֵּת֥ ִמֶּמ֔
ם׃  ֶאת־ֵייָנֽ

12 ים ַּבַּׁש֥  ֶפר ְוֶאְבֹיוִנ֖ י ַצִּדי֙ק ֣�ְקֵחי ֹכ֔ אֵתיֶכ֑ם ֹצְרֵר֤ ֹֽ ים ַחּט ם ַוֲעֻצִמ֖ ים ִּפְׁשֵעיֶכ֔ ְעִּת֙י ַרִּב֣ י ָיַד֨ ּו׃ַער ִהּֽט ִּכ֤  

יא׃13 ה ִהֽ ת ָרָע֖ י ֵע֥ ם ִּכ֛ יא ִיֹּד֑ ת ַהִה֖ יל ָּבֵע֥ ן ַהַּמְׂשִּכ֛  ָלֵכ֗

ם׃14 ר ֲאַמְרֶּתֽ ות ִאְּתֶכ֖ם ַּכֲאֶׁש֥ י־ְצָבֹא֛ ן ְיהָו֧ה ֱא�ֵהֽ ְח֑יּו ִויִהי־ֵכ֞ ַען ִּתֽ ע ְלַמ֣ וב ְוַאל־ָר֖  ִּדְרׁשּו־ֹט֥

15 ַער יגּו ַבַּׁש֖ וב ְוַהִּצ֥ ֱהבּו ֹט֔ ף׃ ס ִׂשְנאּו־ָר֙ע ְוֶא֣ ית ֹיוֵסֽ ות ְׁשֵאִר֥ י־ְצָבֹא֖ ֱחַנ֛ ן ְיהָו֥ה ֱא�ֵהֽ י ֶיֽ ט אּוַל֗ ִמְׁשָּפ֑  

16 ו ְוָקְר  ות יֹאְמ֣רּו ֹהו־ֹה֑ ד ּוְבָכל־חּוֹצ֖ ות ִמְסֵּפ֔ י ְּבָכל־ְרֹחֹב֣ י ְצָבֹאו֙ת ֲאֹדָנ֔ ה ֱא�ֵה֤ ר ְיהָו֜ ה־ָאַמ֨ ֵכן ֹּכֽ ד ָל֠ ֶבל ּוִמְסֵּפ֖ ֤אּו ִאָּכ֙ר ֶאל־ֵא֔
וְדֵעי  ִהי׃ֶאל־ֹי֥ ֶנֽ  

 17 ים  ד ּוְבָכל־ְּכָרִמ֖ ר ִמְסֵּפ֑ י־ֶאֱעֹב֥ ר ְּבִקְרְּב�֖  ִּכֽ ה׃ ָאַמ֥ ס ְיהָוֽ  

 

Amos 5 1-17 uppställd enligt den koncentriska eller kiastiska modell som de Waard och sedermera 

Eidevall har använt. Uppställningen består av fyra skikt eller lager, här nedan uppställda i ordningen 

A-D, där A är det yttersta lagret och D är det innersta. Då ett lager återkommer betecknas detta 

med hjälp av A´. 
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A 1 Hear this word that I take up over you in lamentation, O house of Israel: 

2 Fallen, no more to rise, 
    is maiden Israel; 
forsaken on her land, 
    with no one to raise her up. 

3 For thus says the Lord GOD: 
The city that marched out a thousand 
    shall have a hundred left, 
and that which marched out a hundred 
    shall have ten left.  

B 4 For thus says the LORD to the house of Israel: 
a) Seek me and live; 
5    b)  but do not seek Bethel, 
          c) and do not enter into Gilgal 
              d) or cross over to Beer-sheba; 
          c’) for Gilgal shall surely go into exile, 
     b’) and Bethel shall come to nothing. 

6 a’) Seek the LORD and live, 
     or he will break out against the house of Joseph like fire, 
     and it will devour Bethel, with no one to quench it. 
 

C 7 Ah, you that turn justice to wormwood, 
     and bring righteousness to the ground! 

D 8 The one who made the Pleiades and Orion, 
    and turns deep darkness into the morning, 
    and darkens the day into night, 
who calls for the waters of the sea, 
    and pours them out on the surface of the earth, 
the LORD is his name, 
9 who makes destruction flash out against the strong, 
    so that destruction comes upon the fortress. 

C´ 10 They hate the one who reproves in the gate, 
    and they abhor the one who speaks the truth. 
11 Therefore because you trample on the poor 
    and take from them levies of grain, 
you have built houses of hewn stone, 
    but you shall not live in them; 
you have planted pleasant vineyards, 
    but you shall not drink their wine. 
12 For I know how many are your transgressions, 
    and how great are your sins— 
you who afflict the righteous, who take a bribe, 
    and push aside the needy in the gate. 



27 

13 Therefore the prudent will keep silent in such a time; 
    for it is an evil time.44 

B´14 Seek good and not evil, 
    that you may live; 
and so the LORD, the God of hosts, will be with you, 
    just as you have said. 
15 Hate evil and love good, 
    and establish justice in the gate; 
it may be that the LORD, the God of hosts, 
    will be gracious to the remnant of Joseph. 

A´ 16 Therefore thus says the LORD, the God of hosts, the Lord: 
In all the squares there shall be wailing; 
    and in all the streets they shall say, “Alas! alas!” 
They shall call the farmers to mourning, 
    and those skilled in lamentation, to wailing; 
17 in all the vineyards there shall be wailing, 
    for I will pass through the midst of you, 
says the LORD.45 

2.1.1 Inledning och utgångspunkter 

Den koncentriska strukturen i Amos 5 1-17 har länge förbryllat på grund av textens komposition 

som uttrycker flera till synes motsägelsefulla tankegångar och idéer. Som läsare blir man lätt 

förbryllad, finns det något hopp eller är framtiden bara mörk? Som deWaard har visat, och som 

både Jeremias och Eidevall sedan har tagit fasta på, så verkar strukturen i denna perikop fungera 

som ett sätt att låta dessa olika tankegångar brytas och kontrasteras mot varandra.46 

 

Den kanske mest framträdande frågan som behandlas i Amos 5:1-17 tycks beröra förhållandet 

mellan å ena sidan dom och straff, å andra sidan hopp och återupprättelse. Spänningen mellan 

dessa två kontrasterande perspektiv behandlas genom den koncentriska formen som ett komplext 

problem som drabbat folket, och vars svar inte tycks vara en självklarhet. 

 

För att ytterligare betona detta drag i perikopen så kan man med fördel jämföra med hur många av 

de senare profetiska skrifterna i Hebreiska bibeln tycks uppfatta spänningen mellan dom och hopp. 

 
44 Vers 13 utmärker sig i Amosperikopen eftersom den inte tycks passa i det koncentriska mönstret. Mer om versens 
plats följer nedan. 
45 Översättning enligt NRSV. Uppställningen enligt den koncentriska strukturen gjord utifrån Eidevall Amos: A New 
Translation with Introduction and Commentary. s. 151-152  
Waard, J. De. ”The Chiastic Structure of Amos V 1-17”. Vetus Testamentum 27, nr 2 (1977). s. 170. 
https://doi.org/10.2307/1516994. s. 172 
46 Waard. “The Chiastic Structure of Amos V 1-17” s. 172. 
Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 151-152. 
Jeremias. The Book of Amos: A Commentary. s. 81-84. 
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Den helt klart mer vanligt förekommande ordningen, som återfinns både i många av 

profetböckerna såsom Jesaja, Hesekiel, Sakarja med flera, men faktiskt även i Amos 9, kan beskrivas 

som en linjär process.  

 

I denna linjära uppställning går riktningen från avfall, dom och straff till tröst, upprättande och 

framtidshopp. Den linjära ordningen innebär också att man förstår ett straff som en nödvändig del 

av en renande process vars mål är återvändandet till ett idealtillstånd.  

 

I denna perikop ur Amos är dessa istället uppställda enligt en modell som både inleds och avslutas 

med misströstan och klagan men som inemellan dessa partier också bryter av med mer hoppfulla 

inslag. Här blir ordningen döds-/begravningsklagan, uppmaning om att vända åter till Gud, 

anklagelser, doxologi (lovprisning), anklagelser, en uppmaning om att vänta åter till Gud, samt 

avslutningsvis tillbaka till dödsklagan. Nedan vill jag pröva denna uppställning utifrån ett 

traumaperspektiv, både dess enskilda delar men också utifrån perikopens sammansatta 

komposition. 

 

Skikt A 
Det första skiktet, verserna 1-3 samt 16-17, utgör perikopens inramning och sätter grundtonen för 

resten av texten, och de efterkommande lagren utgör på detta vis svar på grundproblemet. Det 

övergripande temat i detta skikt är sorg och död, vilket blir synligt i två framträdande drag: dels 

personifieringen av Israel som en fallen jungfru i vers 2, samt dels i begravningsklagan (särskilt i 

vers 16 och 17), som beskriver det inträffade i ett metaforiskt sammanhang hämtat från en 

begravningsakt, vilket utgör källdomänen. Dessa två utgör skiktets två huvudsakliga metaforer. 

 

Den fiktiva begravningen förefaller vara ett iscensättande av den nyligen inträffade katastrofen. 

Profetens bruk av just en begravning som litterär gestaltning av ett trauma visar på en språklig 

analogi mellan nordrikets fall och den sorg som är associerad med en begravning. Wolff beskriver 

hur vers 2 utgör ”[a]fictitious funerary lament, singing in the traditional mourning rhythms of the 

recently transpired death of “Virgin Israel” who, […] is a personification of the “house of Israel”.47  

 

I vers 3 tycks vi se en beskrivning av ett krigstillstånd med en katastrofal utgång, vilket passar väl 

in i begravningsmetaforen. Personifieringen av Israel som en ungmö som är hjälplös och 

oförmögen att själv hjälpa sig upp är en bild som tycks antyda en total hopplöshet och kanske även 

skam. Bilden av en jungfru som dött kan också vara en bild för en förspilld möjlighet och förstärker 

 
47 Wolff, Hans Walter, och McBride, Dean S. Joel and Amos: A Commentary on the Books of the Prophets Joel and 
Amos Hermeneia. Philadelphia: Fortress Press, 1977. s. 231. 
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den förtvivlan som skiktet förmedlar. Detta inskärper ytterligare de traumatiska omständigheter 

som beskrivs i detta skikt.  

 

Vers 3 samt 16-17 är skrivna som en profetia, emellertid verkar det osannolikt att dessa verser 

skulle vara något annat än en återspegling av händelserna omkring 722.48  

 

Om vi undersöker begravningsmetaforen med hjälp av traumaperspektivet så ser vi att den 

sorgeprocess som beskrivs också sammanfaller med bearbetning av trauma. Annorlunda uttryckt, 

det som Israel har blivit utsatt för är ett trauma, vilket ger upphov till sorg, och att bearbeta denna 

sorg är detsamma som att förhålla sig till och bearbeta ett kollektivt trauma. Den metafor som vi 

här undersöker förstår alltså krigstrauman och nederlag i termer av en begravning.  

 

Metaforen kan uppfattas som dubbel i sitt framställande av hur nordrikets krigstrauma har drabbat, 

å ena sidan beskriver den metaforiska begravningen hur allvarligt kriget har drabbat människor i 

Israel i termer som blir begripliga även för de som inte drabbades. På så sätt fungerar bilden som 

en varning, och begravningen beskriver Israels förlust på ett sätt som väcker fruktan och ska mana 

Juda till att inte begå samma misstag. Det är även sannolikt att metaforen också ger uttryck för en 

faktiskt sorg som fanns i Juda, över att systernationen gått under. Bilden av hur hon likt en ung 

flicka har fallit verkar ge uttryck för sorg eller bestörtning. Även om relationerna mellan de tu som 

tidigare nämnt inte alltid präglad av vänskaplighet, så talar mycket för att de band som fanns mellan 

länderna var starka nog för att man på goda grunder ska läsa in en genuin sorg.49 

 

En begravning har inte enbart som sitt syfte att sörja att någon har avlidit, en begravning innebär 

också ett viktigt steg i sorgeprocessen och speglar ett behov av att få gå vidare och sätta punkt. En 

begravning utgör också början på livet som blir efter dödsfallet, och i det metaforiska dödsfallet så 

kan vi också förstå begravningen som början på ett nytt narrativ som följer efter dödsfallet. Att 

använda sig av begravningsmetaforen leder oss till en insikt om att man här har börjat beskriva och 

acceptera det trauma som inträffat. Det utgör själva grunden till återhämtning efter ett trauma. 

 

Det tycks också som att den kollektiva självbilden har fått en törn då Israels nederlag lett till ett 

ifrågasättande av grundläggande övertygelser om samhällets stabilitet och säkerhet. I den 

övergripande begravningsmetaforen förstår vi detta som det i någon mån oförklarliga som inträffat, 

något som är särskilt tydligt när det gäller en ung persons bortgång. Den unga personen speglar 

 
48 Wolff och McBride Joel and Amos: A Commentary on the Books of the Prophets Joel and Amos. s. 156. 
49 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary s. 155. 
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kanske det välstånd som ändå rådde i Israel, till viss del beroende på Jerobeam II:s politiska 

framgångar.50 

 

Detta nederlag som Israel led måste med tanke på den till synes välmående norra riket ha upplevts 

som särskilt svårbegripligt, och därför är det möjligt att den unga flickan här representerar alla de 

möjligheter som gått till spillo. Att det till synes framgångsrika landet ändå föll måste ha inneburit 

ett ifrågasättande av en viktig grundtrygghet i samhällets kropp, och tilltron till att Gud inte skulle 

låta en sådan olycka drabba Israel måste ha ifrågasatts.  Problemet som uttrycks här har flera likheter 

med teodicéproblemets formulering. 

 

Skiktet ger också en tvetydig när det gäller frågan om upprättelse. I vers 3 omnämns några städer 

som ska decimeras, men som ändå får en tiondel av sin befolkning eller sina arméer tillbaka. Frågan 

är om detta är avsett att vara en trösterik bild eller om det är ett hot, eller möjligen båda delar? 

Sannolikt beror svaret på om man betraktar dessa ord som skrivna före eller efter den katastrof 

som texten tycks behandla. Utifrån det senare (mer sannolika) alternativet skulle det vara möjligt 

att betona att en tiondel av dessa städers befolkning kommer att komma tillbaka. Frågan om folkets 

överlevnad torde inte varit helt oviktig, och möjligen kunde folkets fortsatta överlevnad också 

utgöra en hoppfull bild. Det skulle luckra upp förståelsen av skiktet, då det finns en möjlighet till 

återupprättelse, om än bara för ett litet fåtal.  

 

I verserna 16-17 är åter motivet mer entydig klagan. Av särskilt intresse här är uttrycket ר י־ֶאֱעֹב֥  ִּכֽ

 Jag ska passera genom er mitt” som tycks bära på konkreta spår av trauma. Stycket uppvisar” ,ְּבִקְרְּב�֖ 

en påfallande likhet med några verser i Exodus, emellertid är den intertextuella länken mellan Amos 

och Exodus svår att föra i bevis. I kommentarslitteraturen har den eventuella kopplingen 

undersökts, och oavsett om det finns en länk eller ej så är den parallella formuleringarna i Exodus 

12:12 samt 33:18-23 påfallande lika. Oavsett om dessa texter delar en intertextuell länk mellan 

varandra så verkar det underliggande budskapet vara detsamma.51 

 

Om vi förstår dessa verser utifrån Exodustraditionen så skulle JHWHs närvaro så kan vi se att 

Guds närhet utgör en förgörande kraft, ingen människa kan överleva att se Guds härlighet. Herrens 

höghet/helighet skulle alltså utifrån denna tolkning utgöra ett direkt hot mot människan, och det 

är i sin tur ett uttryck för guds väldiga storhet i förhållande till människan. Ordet ָעַבר (att passera, 

gå igenom eller över) är ett vanligt ord i hebreiska bibeln som helhet och det ligger sålunda inget 

hotfullt i ordet som sådant. 

 
50 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary s. 16-17. 
51 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary s. 162. 
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JHWHs närvaro (eller passerande) i Exodus 12:12 leder till döden för allt manligt förstfött, förutom 

de som märker sina dörrposter med lammblod. Utifrån Exodusnarrativet så menar jag att vi kan 

tolka detta dödande som nödvändigt för att Farao skulle släppa israeliterna, men det är också 

möjligt att föreställa sig en tolkning som mer liknar en dom med ett rättmätigt straff.  

 

Emellertid tycks Exodus 33 också visa på att JHWHs närvaro är tätt sammanlänkad med godhet 

och rättvisa, precis det som Farao (och i förlängningen hela Egypten) i Exodus och folket i Amos 

inte har varit. Enligt Eidevall så kan vi tänka oss att det i detta fallet rör sig om att Israel själva 

liknas vid JHWHs arroganta fiende. Jag menar att ”passera genom er mitt” i det här faller också 

fyller en slags domsfunktion. Utifrån den övergripande begravningsscenen som tycks rama in detta 

lager så förefaller denna antydan om en dom visa att profeten har påbörjat sitt letande efter svar på 

vad som skett och varför det blev som det blev.52 
 

Att den kommande, eller i det här fallet mer sannolikt redan fullbordade, katastrofen uppfattas som 

ett gudomligt sanktionerat straff tyder på spår av trauma, där den drabbade måste söka efter ett 

svar på det inträffade. Att världen vänds upp och ner som efter ett krig leder till en prövning av 

tidigare livsåskådningar, och i det här fallet så är det inte osannolikt att författaren har fått ompröva 

sin gudsbild. Att överge hela sin tro är svårt, men att ompröva den utifrån erfarenheterna kan vara 

en något lättare väg. Att tolka kriget som ett gudomligt straff kan vara meningsskapande på det 

plan att den katastrof som skett ändå tillskrivs viss mening, även om denna mening är tragisk.  

 

Sammanfattning 
Utifrån traumaperspektivet menar jag att det är fruktbart att förstå begravningsmetaforen som ett 

sätt att inskärpa allvaret och att beskriva och begripliggöra det som har skett på ett konkret sätt i 

termer som går att relatera till. Denna metafor uttrycker alltså två kännetecken, dels behovet av att 

kunna beskriva och begripliggöra för att kunna leva vidare, och dels utgör den ett konkret avstamp 

utifrån vilket nya narrativ kan byggas.  

 

 

Skikt B 
Kiasmens skikt A och B tycks stå i en motsägelsefull och kontrastbetonad dialog i förhållande till 

varandra. Där A domineras av sorg, förlust och begravning så sätter skikt B ett klart annorlunda 

tonläge. Skikt B betonar vikten av att söka Herren för att leva, men samtidigt varnar för att gå till 

 
52 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 162. 
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Gilgal eller Bet-El. 53 Talaren skiftar mellan JHWH och profeten själv, verserna 4-5 (ev. 6a) är ett 

profetiskt tilltal från Gud medan övrigt tycks vara från profetens egen mun. 

 

I samtliga verser i detta skikt så verkar texten vända sig till överlevare, mest sannolikt är att tänka 

sig att orden är riktade till Juda rike, men det skulle också kunna vara riktat till överlevare som flytt 

från Israel till Juda. Sannolikt är att skiktets primära ärende är en varning till Juda rike, skriven som 

en profetia från Gud trots att de händelser som omnämns i själva verket redan har skett. Som 

Eidevall påpekar så kan det röra sig om ett medvetet val eftersom ger sken av att man hade fått en 

varning från JHWH före Assyriens anfall, vilket i så fall skulle skapa ett tydligt incitament att lyssna 

på profetens varningar; samma öde kan annars vänta även för sydriket.54  

 

Gilgal och Bet-El syftar sannolikt till fysiska platser i nordriket, i enlighet med exempelvis 

Josuaboken 5:9 samt 4:19, som också placerar Gilgal öster om Jeriko. Tolkningsmässigt uppstår 

här ett potentiellt problem, för om varningen är riktad åt Juda rike så kan man verkligen fråga sig 

om de skulle bege sig till ockuperade Israel. Emellertid tycks den retoriska funktionen vara att  

Gilgal och Bet-El utgör en representation av offerplatser för främmande gudar, eller där offren 

avvisas på grund av att JHWH finner dem misshagliga, exempelvis genom brott mot rättvisan.  

 

DeWaard har påvisat att dessa verser tycks utgöra en liten koncentrisk struktur, vilket ytterligare 

ger stöd för att anta att dessa städer bör tolkas som en retorisk arketyp för platser där särskilda 

förbundsbrott begåtts, vilket gör att frågan om exakt vilka fysiska platser som åsyftas blir tämligen 

ointressant. Vers 5-6 tycks onekligen insinuera att ett av problemen var att man sökt JHWH på fel 

platser, eller i metaforisk bemärkelse, på fel sätt.  

 

Det tycks som att profeten har identifierat två huvudsakliga förklaringar över vilket sätt Israel har 

väckt Herrens vrede, eller kanske snarare presenteras två olika aspekter av samma grundproblem. 

Verserna 4 och 5 betonar ett mer rituellt och religiöst problem, medan vers 14 (i viss mån) och 15 

istället betonar sociala orättvisor. Det ligger därför nära till hands att vers 15 plockar upp ett spår 

av de domsord som förekommer i  skikt C.  

 

Dessa två bör sannolikt förstås som två sidor av samma mynt eftersom den underliggande 

förbundsteologin kräver både en rätt förvaltad kult och trohet mot JHWH, likväl som ansvar för 

att upprätthålla de sociala lagarna (ofta uttryckt i arketypen för utsatta, främlingen, änkan och den 

föräldralösa).  

 
53 Notera gärna den snillrika ordleken med glh avtäcka, gå undan, som också används för att benämna exil.  ַהִּגְלָּגל֙  ָּג֣�ה 
ה   .ִיְגֶל֔
54 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 156. 
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Skikt B avslutas i vers 15 med en mer tvetydig bild, där JHWHs barmhärtighet mot spillran/resten 

av Josef beror på Guds välvilja. Detta inskärper ytterligare allvaret eftersom de begångna synderna 

verkar vara så stora att det inte är säkert att Gud kommer att gripa in även om rättvisa får råda.  

 

Vilken denna spillra av Josefs ätt är förtäljer inte texten, men en teori skulle kunna vara att det rör 

sig om de flyktingar som torde ha kommit till Juda rike under den här perioden. Möjligtvis menar 

profeten att det finns ett hopp om ett återvändande och ett framtida återupprättande av Israel, eller 

möjligen ett nytt enat kungarike. 

 

I skikt B tycks grundproblemet som diskuteras vara vad det innebär att vandra Herrens vägar, och 

det är avfallet från den rätta Gudsvägen som anges som främsta skäl till varför Israel har dött. Att 

följa Herrens vägar är också en uppfodrande uppmaning till Juda, och därför verkar det som att 

det finns en oro för att man inte själva lever upp till de högt ställda kraven på rättvisa. Det skulle 

alltså i det här fallet vara så att Juda upplever ett överhängande hot om krig, något som vi genom 

traumaperspektivet också vet kan orsaka starka reaktioner och känslor.  

 

Därför är det inte osannolikt att skikt B vittnar om en djup osäkerhet inför framtiden. Innebär det 

kanske att den här tiden är en tid av rannsakan för Juda, speglad genom denna uppfodrande 

uppmaning? Detta skikt kan, belyst genom traumaperspektivet, ge fördjupande perspektiv över hur 

den tid som efterföljde detta trauma kunde ha sett ut.  

 

Skikt C 
Verserna 7 samt 10-12 verkar hänga samman, och verkar utgöra en helhet som skikt D senare brutit 

av. Skiktet domineras av den för profetlitteraturen klassiska kritiken mot sociala orättvisor, och det 

är Amosperikopens enda tydliga anklagelse. Det spår av kritik mot den religiösa kulten som 

diskuterats ovan tycks inte alls förkomma här. Anklagelsen är förefaller vara riktad mot de styrande 

i Samarien, men i sitt sammanhang i Amosboken är den tänkt att varna motsvarande klass i 

Jerusalem.55 

 

Metaforen som här används är samhället som en kropp som blir sjuk av orättvisa. Metaforen tycks 

vara tämligen självförklarande, liksom kroppen blir sjuk av att göra den illa så blir den kollektiva 

kroppen sjuk när orättvisor begås. Inte nog med att kroppen blir sjuk helt av sig själv, det tycks 

även som att förbundsbrottet gör kroppen än sjukare.56  

 

 
55 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 157-160. 
56 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 158. 
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Tilltalet i detta skikt är huvudsakligen böjt i andra person plural, men växlar i vers 10 till tredje 

person, alltjämt i plural. Betydelseskiftningen i detta är till synes inte så stor, men det finns en 

antydan om att orden kanske har olika avsändare. I vers 7 samt 11-12 förefaller avsändaren vara 

Gud, vilket särskilt markeras i vers 12 där talaren tycks ha en allvetande kunskap om hur många 

synder och överträdelser som folket begått.  

 

Vers 10 är emellertid riktad till ett ”de”, vilket kan signalera ett tilltal med en människa som tilltänkt 

avsändare. Utifrån den hypotesen så skulle det vara möjligt att se anklagelsen som slags avbön eller 

ett uttryck av stark vämjelse gentemot de som profeten tilltalar. I så fall skulle vers 10 innebära att 

profeten här vill markera ett visst avstånd till dem som han riktar anklagelsen emot.  

 

Som tidigare nämnt som verkar det finnas en länk mellan Herrens väg i skikt B, och anklagelsen i 

skikt C. Att hålla sig till Herren vägar tycks vara intimt sammankopplat med att upprätthålla rättvisa 

och barmhärtighet. Dessa orättvisor verkar utgöra skiktets huvudsakliga förklaring till Israels 

nederlag, och att detta nederlag var en av JHWH sanktionerat rättvist straff.  

 

I vers 11 formuleras ett orsakssamband ( יען לכן ) ”därför på grund av” som binder samman 

anklagelserna med ett straff. Straffet består av att det välstånd som har byggts upp ska raseras. 

Orsaken formuleras kort som att man tagit ifrån människor deras hus och deras skörd, men 

formuleringen יען לכן  är ovanlig. Eidelvall menar att denna vers fungerar väl tillsammans med vers 

10. Jag menar att det kan finnas skäl att tänka sig att versen också anknyter till formuleringarna i 

skikt B. Skikt B och C ger två lite olika perspektiv men som tillsammans ger en mer heltäckande 

bild.57  

 

Detta verkar vara densamma rättvisa som är förknippad med att hålla sig på/till Herrens vägar, och 

den koncist formulerade anklagelsen kan antagligen kopplas till bilden av att folket är på väg bort 

från denna rättvisans väg. 

 

Skikt C betonar förhållandet mellan rättvisa och fortsatt välstånd. På detta sätt visar texten här på 

att det i Amosboken finns en uppfattning om att social orättvisa är  ett andligt problem som drabbar 

hela befolkningen.   

 

 
57 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 159 
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Traumaperspektivet i det här skiktet kan bidra med förståelse kring vilket syfte som skiktet har i 

perikopen, nämligen på grund av ett behov av att finna en förkrigsmodell som kan rymma de nya 

erfarenheterna. Det nya traumanarrativet som här formuleras utgår från en grundprincip som hävda 

att det inte är ekonomiskt välstånd som skapar trygghet för Israel, utan trohet till förbundet och 

upprättandet av rättvisa.  

 

 

Skikt D 
Doxologin i verserna 8-9 utgör perikopens mittpunkt, men detta centrum har sannolikt tillkommit 

långt senare än resterande delar av denna perikop. Det ligger nära till hands att anta att den 

tillkommit på grund av att Amosboken har används för att tolka ett händelseförlopp i ett senare 

skede, och därför kommer analysen av denna perikop att i viss mån röra sig bort från 700-talets 

kontext. Skiktet är onekligen annorlunda jämfört med resten av denna perikop. En helt ny stil 

introduceras i och med denna doxologi (lovprisning), och den kan lätt upplevas malplacerad i 

sammanhanget. 

 

Av de två verserna utgör vers 8 den stora kontrasten jämfört med den föregående versen. Det är 

ett tvärt kast att gå från den kanske mest allvarliga anklagelsen i vers 7, och den upphöjde Herren 

som prisas. Vers 9 å andra sidan knyter i viss mån an till övriga perikopen genom att knyta samman 

Guds rättvisa med hans makt att förgöra ”de starka”, i sammanhanget alltså de som sätter sig upp 

mot Gud.  

 

Doxologier i profetlitteraturen förekommer bland annat i Jesaja 6 (med epicentrum i vers 3), och 

det går att dra vissa spännande paralleller mellan Jesaja och Amos.  

 

I Jesaja föregås den himmelska visionen av en hotfull situation, där en fiende är nära att attackera. 

Skälet tycks också där vara relaterat till social orättvisa, och i Jesaja kommer straffet i form av att 

Gud kallar fienden för att göra upp med alla de brott som begåtts. Mitt i detta bryter visionen in 

och leder fram till att profeten får ta emot sin kallelse. Precis som i Jesaja innebär skikt D ett 

uppvisande av Guds allmakt och storhet, vilket fyller en funktion av reflektion över vem Gud är 

och hur han närvarar och handlar.  

 

Vers 9 utgör en brygga till omkringliggande text. Doxologin verkar i detta sammanhanget fungera 

som en påminnelse av Herrens allmakt mitt ibland domsorden och uppmaningarna att söka Herren 

– alltså en anmärkningsvärd kontrast gentemot perikopen i stort.  
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Jag menar att två olika tolkningsmöjligheter kan urskiljas. Skikt D skulle dels kunna fungera som 

en varning då vers 9 definitivt innehåller ett potentiellt hot om våld mot de orättfärdiga. Om man 

läser vers 9 tillsammans med domsorden i skikt B och begravningsklagan i skikt A så blir detta en 

direkt hotfull vers. Om man istället läser den med uppmaningarna att söka Herren i skikt B så blir 

bilden rent av hoppfull eftersom den som söker Herren då kommer åtnjuta den allsmäktiges 

beskydd.  

 

Enligt Eidevall är skikt D sannolikt inskjutet under den persiska perioden, vilket placerar det till 

tiden efter exilen i Babylon, vilket är den period då man kan förvänta sig att man sökte svar på vad 

som låg bakom den katastrofen, och de svar som Amos gav blev sannolikt intressanta att lyssna 

in.58 

 

Frågan är om texten ansågs inkomplett utan detta tillägg. En möjlighet är att tillägget blev ett sätt 

att spegla en erfarenhet av gudsingripandet som ledde till befrielsen under Persien och på så sätt 

återspegla ett besannat hopp om återupprättelse. 

 

Perikopen får med tillägget ett annat centrum och det övergripande perspektivet blir mer 

gudscentrerat. Själva formen i versen påminner om psaltartexter (men också Job 9) som betonar 

människans litenhet och Herrens storhet. 

 

Traumaperspektivet kan hjälpa oss att stå ut med denna tvetydighet i frågan om huruvida den 

Gudsbild som presenteras är positiv eller negativ. Det beror på vem man är så läser.  

 

 

Vers 13 

Vers 13 får utgöra sin egen rubrik i denna analys. Med sin uppmaning om att vara tyst i en ond tid 

förefaller denna vers vara ett tillägg som passar mindre bra i texten som helhet, särskilt eftersom 

profetens uppgift är att förmedla Herrens vilja i ord.  

 

En möjlig, mycket spekulativ tolkning, är att versen kan förstås utifrån traumateori som ett uttryck 

för den paradox som finns mellan behovet av att tala om upplevelsen, samtidigt som upplevelsen 

är omöjlig att fullt ut klä i språk. Det kan också vara ett sätt att uttrycka ett upplevt förtryck från 

profetens sida, där den som talade rättvist och gott kunde drabbats av problem hos folket. Det 

skulle i så fall tyda på ett utbrett problem för profeten, nämligen att det var få som ville lyssna, 

kanske därför att det sågs som en väldig uppoffring att leva såsom profeten ansåg var rätt. Den 

 
58 Eidevall. Amos: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 153. 
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förtryckta får som bekant sällan sin frihet genom att vänta på att något ska förändras, det behövs 

ofta någon form av kamp för att bli fri. Tolkningen av vers 13 utifrån en sådan hypotes gör helt 

klart versen något mindre malplacerad i sammanhanget eftersom den verklighet den speglar 

återfinns just vid porten.  

 

Sammanfattning och resultat 
Min undersökning av Amos 5:1-17 har visat på flera konkreta spår av trauma. Amos tycks ge flera 

möjliga svar på hur profeten har uppfattat situationen. Det är i sig ett tecken på den fragmenterade 

självbild som tycks följa i spåren efter ett trauma, där få eller inga av de gamla sanningarna och 

uppfattningarna om världens beskaffenheter längre går att lita på.  

 

I Amos blir det ambivalenta förhållandet mellan de två rikena tydlig, men i enlighet med flera 

kommentarer menar jag att texten uttrycker en krisreaktion relaterad till nordrikets politiska och 

militära missöde. Det kollektiva Israel i Amos 5 kan syfta både till nordriket men skulle ju även 

kunna åsyfta det bredare ”Israels folk” i stort. Ungmön ל ְּבתּוַל֖ת ִיְׂשָרֵא֑  som gestalt återkommer i 

flertalet profetiska böcker där folket är ett femininum med Gud är maskulin. En vanlig tolkning av 

denna symbolik har varit att betrakta de misogyna draget i dessa texter, där profeten ska sätta dit 

en symbolisk ohederlig och promiskuös kvinna. Profeten, som ju ofta verkar vara en kritiker som 

befinner sig utanför det samhälle som denne kritiserar, tar sig friheten att uttrycka de misogyna 

åsikter som fanns i luften.   

 

Amos, som ju tillsammans med Hosea, utgör en av de tidigaste profetböckerna i hebreiska bibeln 

och det är därför troligt att dessa böcker har inspirerat senare profetlitteraturs utformning. De 

förklaringsmodeller som Amos och Hosea lägger fram har sannolikt använts för att förklara andra 

traumatiska händelser i Israels historia. Jag menar att vi här kanske ser ett tidigt frö till det som ska 

utveckla sig till det reningsmotiv 59 som förekommer i flera av de senare profeterna. 

 

Spår av trauma framträder på olika sätt i Amos 5 1-17. Dels utgör de individuella skikten olika svar 

på vad vi på mycket goda grunder kan säga speglar erfarenheter av krig, men den sammansatta 

kompositionens karaktär är också möjlig att första som helhet utifrån ett traumaperspektiv. 

Ingenstans blir det så tydligt att Amos tillkomst är präglad av en djup osäkerhet inför vad som 

skulle ske, som i den oklara följden i profetens resonemang. Finns det ett hopp, hur ser det i så fall 

ut? Detta sedan kombinerat med dödsklagan som mycket väl kan vara ett tecken på att profeten 

här har gett upp hoppet, men att det finns ett liv även efter ett det inträffade.  

 

 
59 Alltså att straffet fyller som syfte att rena folket så att de vänder åter till förbundet och JHWH. Exempelvis Hes 
16:59-62. 
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Jag vill därför föreslå en tolkning av denna perikops kompositions sammansättning som en 

litterär arena där man försöker skapa mening, i brist därpå ordning, och i brist därpå en möjlighet 

att få utrycka sorg, bestörtning eller bara förvirring. 
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2.2 Hosea 11:1-11 

י׃1 אִתי ִלְבִנֽ ִים ָקָר֥ הּו ּוִמִּמְצַר֖ ל ָוֹאֲהֵב֑ י ַנַ֥ער ִיְׂשָרֵא֖  ִּכ֛

2 ם ַלּבְ  ן ָהְל֣כּו ִמְּפֵניֶה֔ ם ֵּכ֚ ים ְיַקֵּטֽרּון׃ ָקְר֖אּו ָלֶה֑ חּו ְוַלְּפִסִל֖ ים ְיַזֵּב֔ ָעִל֣  

ים׃3 י ְרָפאִתֽ א ָיְד֖עּו ִּכ֥ ֹ֥ יו ְול וֹעָת֑ ם ַעל־ְזֹרֽ ִים ָקָח֖ ְלִּת֙י ְלֶאְפַר֔ י ִתְרַּג֨  ְוָאֹנִכ֤

4 ם וְ  ל ְלֵחיֶה֑ ל ַע֣ יֵמי ֹע֖ ם ִּכְמִר֥ ה ָוֶאְהֶי֥ה ָלֶה֛ ות ַאֲהָב֔ ם ֶאְמְׁשֵכ֙ם ַּבֲעֹבֹת֣ י ָאָד֤ יל׃ְּבַחְבֵל֨ יו ֹאוִכֽ ט ֵאָל֖ ַא֥  

י ֵמֲא֖נּו ָלֽׁשּוב׃5 ו ִּכ֥ ִים ְוַאּׁ֖שּור ֣הּוא ַמְלֹּכ֑ ֶרץ ִמְצַר֔ א ָיׁשּו֙ב ֶאל־ֶא֣ ֹ֤  ל

ם׃6 וֵתיֶהֽ ֹּמֲעֹצ֖ ָלה ִמֽ יו ְוָאָכ֑ ה ַבָּד֖ יו ְוִכְּלָת֥ ֶר֙ב ְּבָעָר֔ ה ֶח֨  ְוָחָל֥

7 י ְוֶאל־ַע֙ל  ים ִלְמֽׁשּוָבִת֑ י ְתלּוִא֖ א ְיֹרוֵמם׃ְוַעִּמ֥ ֹ֥ הּו ַיַ֖חד ל ִיְקָרֻא֔  

8 � ָעַלי֙  ם ֶנְהַּפ֤ יְמ֖� ִּכְצבֹאִי֑ ה ֲאִׂשֽ י� ֶאֶּתְנ֣� ְכַאְדָמ֔ ל ֵא֚ ִים ֲאַמֶּגְנ֙� ִיְׂשָרֵא֔ י� ֶאֶּתְנ֣� ֶאְפַר֗ י׃ֵא֞ י ַיַ֖חד ִנְכְמ֥רּו ִנחּוָמֽ   ִלִּב֔

9 ת א ָאׁ֖שּוב ְלַׁשֵח֣ ֹ֥ י ל ון ַאִּפ֔ ֱעֶׂש֙ה ֲחֹר֣ א ֶאֽ ֹ֤ יר׃ ל וא ְּבִעֽ א ָאֹב֖ ֹ֥ וׁש ְול יׁש ְּבִקְרְּב֣� ָקֹד֔ ֹנִכ֙י ְולֹא־ִא֔ ל ָאֽ י ֵא֤ ִים ִּכ֣ ֶאְפָר֑  

ים ִמָּיֽם׃10 ג ְוֶיֶחְר֥דּו ָבִנ֖ י־֣הּוא ִיְׁשַא֔ ג ִּכֽ י ְיהָו֛ה ֵיְל֖כּו ְּכַאְרֵי֣ה ִיְׁשָא֑  ַאֲחֵר֧

11 ֶרץ אַ  ִים ּוְכֹיוָנ֖ה ֵמֶא֣ ה׃ סֶיֶחְר֤דּו ְכִצֹּפו֙ר ִמִּמְצַר֔ ם ְנֻאם־ְיהָוֽ ים ַעל־ָּבֵּתיֶה֖ ּׁ֑שּור ְוֹהוַׁשְבִּת֥  

 

1 When Israel was a child, I loved him, 
    and out of Egypt I called my son. 

2 The more I called them, 
    the more they went from me;  
they kept sacrificing to the Baals, 
    and offering incense to idols. 

3 Yet it was I who taught Ephraim to walk,  
    I took them up in my arms; 
    but they did not know that I healed them. 

4 I led them with cords of human kindness, 
    with bands of love. 
I was to them like those 
    who lift infants to their cheeks  
    I bent down to them and fed them. 

5 They shall return to the land of Egypt, 
    and Assyria shall be their king, 
    because they have refused to return to me. 
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6 The sword rages in their cities, 
    it consumes their oracle-priests, 
    and devours because of their schemes. 

 
7 My people are bent on turning away from me. 
    To the Most High they call, 
    but he does not raise them up at all  

8 How can I give you up, Ephraim? 
    How can I hand you over, O Israel? 
How can I make you like Admah? 
    How can I treat you like Zeboiim? 
My heart recoils within me; 
    my compassion grows warm and tender. 

9 I will not execute my fierce anger; 
    I will not again destroy Ephraim; 
for I am God and no mortal,  
    the Holy One in your midst, 
    and I will not come in wrath.  

10 They shall go after the Lord, 
    who roars like a lion; 
when he roars, 
    his children shall come trembling from the west. 
11 They shall come trembling like birds from Egypt, 
    and like doves from the land of Assyria; 
    and I will return them to their homes, says the Lord.60 

 

2.2.1 Inledning och utgångspunkter 

Hoseaboken 11 skiljer sig både språkligt och retoriskt från Amos 5, särskilt då Hosea i hög 

utsträckning bygger på metaforer och intertextuella länkar till andra berättelser som ett sätt att 

bygga upp metaforer och liknelser, baserat på berättelser som i någon grad torde ha varit allmänt 

kända för åhörarna.  

 

Rent språkligt finns det en rad frågetecken i Hoseaboken, dock är denna perikop i hög grad 

begriplig. De oklarheter som finns får vid några tillfällen en särskild betydelse i den retoriska 

analysen, vilket jag kommer diskutera vid varje enskilt fall nedan. Där texten i hög grad är begriplig 

 
60 Översättning enligt NRSV. 
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så är inte metaforerna alltid fullt lika enkla att förstå. Det återspeglas genom den höga grad av 

oenighet som tycks råda bland kommentarer angående dessa metaforer och deras innebörd. Den 

stora svårigheten som jag kommer diskutera i analysen nedan är relaterad till frågor som rör just 

bruket av metaforer. I kommentarerna tycks man skönja en rad olika tolkningar av hur metaforiken, 

framför allt i vilken grad som det olika bilderna relaterar, eller inte relaterar, till varandra. Frågan 

blir alltså hur gränsdragningen ska göras, när har en bild definitivt ersatt en annan, och vad sker 

emellan dessa bilder? Jag kommer nedan att argumentera för att det i hög grad går att förstå kapitel 

11 i Hosea som styrd av en övergripande metafor, bruten mot flera mindre bilder relaterar till den 

övergripande metaforen. 

 

Francis Landy har på ett ställt upp en modell för hur kapitel 11 fungerar som en spegel till kapitel 

9, där skeendena i nionde kapitlet får ett eko i kapitel 11. Särskilt värt att notera är den riktning från 

dom till frikännande som tycks finnas mellan kapitel 9 och 11, särskilt då hotet i 9:15-17 dras tillbaka 

i och med löftet om att få återvända hem i 11:10-11.61

 

Vers 1 - 4 – föräldrametaforen introduceras 
Den övergripande metaforen som används i Hosea, påpekar Dearman, är att Israel är JHWHs 

hushåll. Det innebär att relationerna mellan Gud och hans folk överlag förstås som relationer inom 

en familj, med allt vad det för med sig. I denna övergripande metafor framträder sedan två 

huvudsakliga relationer, dels den mellan en man och en hustru, hädanefter kallad 

äktenskapsmetaforen, och dels relationen mellan ett barn och dess förälder, hädanefter 

föräldrametaforen. En av de grundläggande komponenterna som återfinns i både äktenskaps- och 

föräldrametaforen är att Gud alltid tycks utgöra familjens överhuvud, vilket Dearman påpekar 

innebär att hushållets ledare förväntar sig lydnad av sina subjekt.62 

 

 
61 Landy, Francis. The book of Hosea. Readings: a new commentary, 2 uppl. Sheffield: Sheffield Phoenix Press, 2011. 
s. 157-158. 
62 Dearman. The book of Hosea. s. 44-49. 
 

Kapitel 9 
9:10a Israel blir funnen i vildmarken 
9:10b Israels avfall; offer åt Baal 
9:11-14 Efraims får inga barn, barnen dör 
9:3–6 Tillbaka till fångenskap i Egypten 
 
9:14 Profetens fråga (vad ska du göra?) 
9:15-17 Fördriven från Herrens hus, all 
deras ondska börjar i Gilgal 

Kapitel 11 
11:1 Israel blir kallad ut ur Egypten 
11:2 Israels avfall, offer åt Baal 
11:1–4 Israels barndom; Herren förälder 
11:5 Israel ska inte till Egypten; Assyrien ska 
vara deras kung 
11:8 Herrens fråga (hur skulle jag kunna?) 
11:10-11 Återkomst till deras hem 
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Äktenskapsmetaforen utgör den mer dominanta av de två metaforerna i Hoseaboken som helhet, 

vilket gör att kapitel 11, som på goda grunder får säga domineras av föräldrametaforen, utgör en 

klar kontrast gentemot resten av boken. Även om föräldrametaforen används som den 

övergripande metaforen i Hosea 11, så kombineras den med annat bildspråk.63 

 

Den första versen introducerar bilden av en idealisk barndom, där Gud beskriver sin kärlek till 

Israel, som benämns som ַנער, vilket har en konnotationen tjänare, ung pojke eller ung man. 

Betydelsefältet verkar finnas någonstans mellan svenskans grabb och yngling i det här fallet, även 

om det sannolikt upplevs mer vardagsspråklig än hebreiskan. Eftersom בן används senare i versen 

(från Egypten kallade jag min son) förefaller betydelsen vara helt inriktad på att förmedla en 

metaforisk bild av relationen mellan Gud och Israel i termer av relationen mellan föräldern och 

barn. 

 

Relationen mellan denna pojke och Gud beskrivs i idylliska termer, och här använder sig Hosea av 

Exodustraditionen, vilket ger spännande dimensioner till föräldrametaforen. Exodus sägs ju ofta, 

och på goda grunder, vara Hebreiska bibelns stora berättelse om befrielse. Samtidigt är det också 

en berättelse om hur Gud handlade med Israels folk trots att de inte alltid var samarbetsvilliga.  

Bland annat kan nämnas det återkommande temat, att Israels folk visar motvilja över att ha fått 

lämna Egypten, och klagan över att livet var hårt även i friheten. Berättelsen om Aron och kalven 

i Exodus kapitel 32 innehåller ett direkt avfall, men trots detta så kommer Israels folk tillslut fram 

till Kanaans land (om än kraftigt försenade).  
 

I föräldrametaforen befästs och förstärks alltså föräldra-barnrelationens styrka och uthållighet. 

Exodustraditionen verkar i denna vers förstås just som Israels barndom, och det är kanske också 

därför Gud kan förlåta – likt en småbarnsföräldrar som blir arg på ett ungt barn som inte rättar sig 

efter förälderns vilja.  

 

I vers 1b finns en möjlig dubbeltydighet i verbet קרא ”från Egypten kallade/ropade jag på min son” 

(min översättning). Två, delvis överlappande, tolkningar förefaller möjliga – dels kan versen vara 

en allusion till Guds kallande av Israels folk ut ur Egypten, eller så syftar det till en adoptions- eller 

utkorelse i ödemarken. Landy skriver ”is paternity a matter of recognition or procreation?”.64 

 

 
63 Dearman. The book of Hosea. s. 278. – Dearman verkar, i alla fall delvis, stödja linjen om att flera metaforiska 
bilder används i Hosea 11, men att dessa är underställda den övergripande föräldrametaforiken. 
64 Landy. Hosea. s. 158. 
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Eftersom vers 1 verkar anknyta till Hosea 9:10a, där Gud på ett högst enigmatiskt vis finner Israel 

likt druvor i vildmarken, så kan det finnas goda skäl att anta att Hosea alluderar till 

vildmarkstraditionen.65 Även om bilden för adoption i Hosea 9:10 kan slå oss som svårbegriplig så 

verkar grundpoängen klar; vildmarken kan vara en plats för oväntade händelser, inklusive 

upphittandet av ett folk. Metaforiken i Hosea 9:10 uttrycker också en slags idealisk ungdomstid, 

och bilden av druvor i vildmarken är en glädje för Gud.66 67 

 

En läsning som betonar adoptionsmotivet behöver inte ske på bekostnad av Exodustraditionen, 

men däremot kan den förändra metaforens innebörd något. Metaforen föräldrar-barn bygger på 

det starka band som formas mellan dessa, och även om det oftast är så att denna kärlek är lika stark 

då barnet blivit adopterat, så är det inte säkert att det också stämmer här. Den övergripliga bilden 

av den idylliska barndomen tycks däremot fungera för bägge dessa tolkningar. 

 

Vers 2 utgör en skarp kontrast mot den idylliska barndomsskildringen, och utgör en tydlig 

anklagelse – trots att Gud upprepat har kallat på Israel så har de gått ifrån honom, och de har offrat 

åt främmande Baalsgudar. Ställt i relation till Hoseabokens helhet hänger detta samman med den 

övergripande förklaringsmodellen för Hosea, att det är på grund av religiös orenhet som Israel 

drabbas av ett gudomligt straff.68 

 

Denna skarpa kontrast tycks innebära att något har förändrats i relationen mellan Gud och Israel. 

I metaforen har vi rört oss närmre en relation som liknar ett vuxet barn, där föräldern nu verkar gå 

på en hårdare linje. När Gud kallar på sitt folk upplevs det som att de istället går ifrån honom. 

Guds kallande och folkets olydnad är mycket möjligt en slags tonårsrevolt, där det som föräldern 

säger ställs mot (det unga vuxna) barnets självständighet. Här uppstår naturligtvis lätt en krock då 

relationen plötsligt förändras, och förälderns absoluta maktananspråk gäller inte längre.  

 

Vers 3 introducerar bilden av hur  Gud har lärt Efraim att gå, och versen är ytterligare en 

tillbakablick på barndomen. Den ömhet som ligger i föräldrametaforen blir än mer intensiv och 

det gudomliga handlandet i barndomen förefaller vara både fysiskt och konkret. Egenskaperna som 

Gud tillskrivs är rent av feminina och moderslika, något som Helen Schüngel-Straumann har 

påpekat. Att Gud tillskrivs både maskulina och feminina egenskaper är i sig inte unikt, men de 

moderslika egenskaperna ger föräldrametaforen en något mjukare ton.69 Emellertid innehåller 

 
65 Landy. Hosea. s. 158-159. 
66 Dearman. The book of Hosea. s.251 
67 Andersen och Freedman. Hosea: A New Translation with Introduction and Commentary. s.577. 
68 Eidevall. Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14. s. 167-170. 
69 Schüngel-Straumann, Helen ”God as Mother in Hosea 11” i Brenner, Athalya, red. A feminist companion to the 
latter prophets. Sheffield: Sheffield Acad. Press, 1995. s. 194-219. 
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gudsbilden i Hebreiska bibeln spår av både maskulina och feminina drag. För analysen av Hosea 

utifrån ett traumaperspektiv blir distinktionen mellan dessa två onödig.70 

 

Vers 4 är svårtolkad vilket också reflekteras i kommentarslitteraturens oenighet i tolkningsfrågan. 

Frågan gäller om man läser ֹעל (ok) i enlighet med den masoretiska texten, eller om man läser עּול 
(spädbarn) som Biblia Hebraica Stuttgartensias notapparat föreslår.71 Eftersom föräldrametaforen 

redan har blivit introducerad så finns det goda skäl att fortsätta att läsa även vers 4 som en 

fortsättning av föräldrametaforen, och därför kommer jag läsa i enlighet med BHSapp. 

 

Både Landy, Dearman och Eidevall föredrar emellertid vokaliseringen enligt den masoretiska texter 

vilket innebär att metaforen här blir ett avbrott från föräldrametaforen i och med introduktionen 

av en arbetsdjursmetafor. I så fall blir fortsättningen med band av kärlek som det band som sätts 

runt djuret då man använder det i jordbruket.72  

 

De första stroferna i vers 4 antar två olika funktioner beroende på om man läser ok eller spädbarn. 

Det gäller särskilt frågan om hur banden eller repen (עבת) fungerar i metaforen. Hebreiska 

grundordet används ofta för att beskriva fysiska band eller rep, men utifrån föräldrametaforen så 

kan bandet istället förstås som ett känslomässigt band.  

 

Om man istället läser vers 4 i enlighet med den masoretiska texten får vi istället rep som blir 

påtagligt fysiska. Även om metaforen herde och boskap också uttrycker ett beroende så blir 
kärleksbandet mellan de tu inte alls lika starkt.  

 

Spår av trauma förekommer i dessa fyra första verser på flera punkter. Särskilt tydligt verkar 

kontrasten mellan den idylliska barndomen och den besvärliga relationen mellan det alltmer vuxna 

barnet vara ett uttryck för ett behov hos Hosea, att finna en förklaringsmodell för det som har skett 

eller hotar att ske.  

 

De återkommande allusionerna till äldre traditioner som Hosea tycks återkomma till, använda för 

att karakterisera Israels historia och gudsrelation, vildmarks- och exodustraditionen, sätts i ett nytt 

sammanhang i föräldrametaforen. Här uttrycks en relation mellan Gud och Israel som bestående 

av starkare band än vad som förekommer i den tidigare använda äkenskapsmetaforen. 

 
70 Kakkanattu, Joy Philip. God’s enduring love in the book of Hosea: a synchronic and diachronic analysis of Hosea 
11,1-11. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006. s. 129. 
71 Vilbokstav vav krävs för vokaliseringen, men ursprunglig text har sannolikt inte krävt ett vav här.  
72 Dearman. The book of Hosea. s. 282-283. 
Eidevall. Grapes in the Desert: Metaphors, Models, and Themes in Hosea 4-14. s. 172-174. 
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Kärleken mellan ett bar och en förälder bygger på mindre ömsesidighet än kärleken i ett äktenskap, 

eftersom det i de flesta fall är underförstått att en förälders kärlek till sitt barn inte brukar ta slut, 

åtminstone inte på samma sätt som ett äktenskaps kärlek kan. Bruket av föräldrametaforiken ger 

därför ett än större allvar i Hosea just på grund av att den kärlek som finns i den inte tar slut utan 

goda skäl. Katastrofen som beskrivs i Hosea kan alltså förstås som ett barn som blir förskjutet  - 

det ger en god indikation på hur allvarligt Hosea verkade förstå situationen.  

 

I Exodus förekommer också en kallelse i och med att Gud kallar sitt folk Israel ut ur Egypten. 

Exodus, som ju är hebreiska bibelns stora befrielsenarrativ, kan både beskrivas som en fysisk flytt 

från Egypten (som fungerar som en arketyp för ofrihet och fångenskap), men också en social 

förflyttning. Utifrån en social förflyttning så ligger det också en förväntan i att Israel ska göra något 

gott av den frihet de fått. Exodusnarrativet är ju mer tvetydigt än så, med religiös avfall såsom 

skapandet av guldkalven, som leder till att tiden från flykten och intåget i Kanaans land dröjde en 

hel generation. När Hosea använder sig av exodustraditionen som grund för sitt resonemang är det 

troligt att han ser stora likheter med Exodusnarrativet.  

 

Kontrasten till följande verser blir också tydlig, då åberopandet av Exodusnarrativet tycks göras 

för att kontrastera mot det upplevda misslyckandet som Israel här har gjort sig skyldiga till. 

Verserna 1-4 fungerar som en historisk exposé över de misslyckanden som man gjort sig skyldiga 

till. Vers 5 övergår till ett framtida perspektiv, där profeten menar att folket för sina misslyckandens 

skull ska återvända till Egypten. 

 

Vers 5-7 Israels dom därför att de vänt sig bort från Gud 
Verserna 5-7 förefaller vara en skildring av en direkt traumatisk katastrofscen. I verserna 5-7 skrivs 

också perikopens mer konkreta domsord också fram. Skildringen verkar bestå av två strofer av 

beskrivningar av oerhört traumatiska skeenden, med en tredje strof som förklarar varför.  

 

Vers 5 alluderar åter igen till Exodustraditionen, vilket också återkommer i Hosea  9:3-6. Det krig 

som här skildras beskrivs i termer av att den räddning som Gud har åstadkommit i Exodus dras 

tillbaka. Magnituden av den nationella katastrof som här beskrivs är av så allvarlig art att den här 

beskrivs som att Herren medvetet låter Israel få gå tillbaka till själva arketypen för fångenskap och 

slaveri. I den här versen förefaller temat med återgången till slaveri och ofrihet användas som en 

förklaringsmodell. Hosea verkar alltså förklara och tolka sin samtid med hjälp av den redan 

befintliga Exodustraditionen, vilket visar på hur en äldre tradition har använts och re-

kontextualiserats på ett sätt som hjälper Hosea att skriva ett traumanarrativ. 
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Vers 6 Språket som används i denna vers uppvisar tydliga likheter med krigsskildringar. Svärden 

som slungar (חול) i städerna slukar städerna (אכל). Dearman menar att bruket av חול och אכל särskilt 

är förknippade med just krigsmetaforik, vilket inskärper ett särskilt allvar – de händelserna som här 

omtalas vittnar om ett mycket intensivt krig. Versen är på detta vis en återspegling av ett militärt 

anfall och efterföljande belägring.73 

 

Vers 7 består av Guds klagan över upplevelsen av att Israel gång på gång vänder sig från honom. 

Detta verkar vara en smärta som är okontrollerbar, och det är denna smärta som verkar göra straffet 

så brutalt och hårt.  

 

Utifrån traumaperspektivet så förefaller dessa verser vara skildringar av djupt traumatiska 

händelser. Genom bruket av Exodustraditionen berättas någon som kanske skulle vara onämnbara 

utan möjligheten att använda ett tidigare narrativ för att finna en förklaring. 

 

Eftersom föräldrametaforen i min läsning utgör en överordnad funktion för att beskriva relationen 

mellan Gud och Israel så vill jag också undersöka hur dessa verser kan fungerar i den metaforen. 

Skildringen i verserna 5-7 verkar i så fall visa en relation som fullständigt rasat samman. Den synd 

som nu har begåtts är oförlåtlig och relationen har därför skadats på detta sätt. 

 

Här verkar Hosea göra någon projektion av sin situation och överföra den på gudskaraktären. Det 

är Gud som inte kan kontrollera det faktum att dennes barn är på väg bort, och detta orsakar en 

oerhörd och stark vrede. Jag menar att detta verkar vara ett sätt för Hosea att skapa ordning, när 

han söker efter en orsak till varför han varit med om dessa brutala händelserna så verkar den mest 

logiska förklaringen vara att Gud måste vara fruktansvärt upptänd av ilska och vrede. 

 
Vers 8 –Israel - Sodom och Gomorra 
I vers 8 liknas Israel vid Admah och Zeboiim, två avsevärt mindre välkända grannstäder till Sodom 

och Gomorra, som enligt traditionen också ödelades som Herrens straff. Fredrik Lindström menar 

att Sodom och Gomorra i denna text representerar en arketyp för den totala ondskan. Den avsedda 

associationen skulle i så fall vara att Israel här liknas vid en plats där total ondska och förtappelse 

har blivit resultatet.74 

 

 
73 Dearman. The book of Hosea. s. 186. 
74 Lindström, Fredrik. ”“I am God and Not Human” (Hos 11,9): Can Divine Compassion Overcome our 
Anthropomorphisms?” Scandinavian Journal of the Old Testament 29, nr 1 s. 135–51. Särskilt s. 143. 
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Vers 8 skulle i en sådan tolkning blir en varning för att Israel har blivit så ondskefullt och befinner 

sig i ett katastrofalt läge att det finns en direkt risk för att man ska drabbas av samma öde. Sodom-

traditionen blir alltså en slags litterär stilfigur.  

 

Gud våndas över sitt beslut 
I vers 8 ställs också föräldrametaforen till sin spets när texten ger en insikt i gudskaraktärens 

innersta tankar. Här tycks gudskaraktären själv framstå som en projektion eller en gudomlig 

spegling av det trauma som Israels folk har genomlevt. Enligt Landys uppställning så utgör versen 

ett svar på profetens fråga i Hosea 9:14, där profeten själv tycks önska olycka över folket med en 

bön. Frågan är profetens egen, och den tycks vara grundad i dennes egna upplevelse av förfall och 

antyder att ett sådant hårt straff är rättmätigt. 

 

Emellertid verkar den känslomässiga reaktion som denna fråga får i Guds inre monolog antyda att 

frågan för gud själv på ingalunda sätt är självklar och på förhand avgjord. Gudskaraktären uppvisar 

ett starkt känslomässigt och ångestfyllt svar, som vi i utifrån metaforbruket förstår är relaterad till 

den ambivalens som en förälder står inför när det gäller sitt barns övertramp. Dilemmat som Gud 

här brottas med visar en ambivalens mellan en brännande ilska, kanske också tillsammans med 

någon form av svartsjuka över dyrkan av främmande gudar, samt en stark föräldrakärlek som trots 

ilska kan övervinna de största känslostämningarna. 

 

Här kan vi genom traumaperspektivet på ett särskilt sätt se den osäkerhet som man brottades med 

i de mycket omvälvande tider som man befann sig i. Man behöver en förklaringsmodell som kan 

rymma de nya erfarenheterna, men samtidigt tycks det nästan omöjligt att formulera ett riktigt 

säkert svar. 

 

Svartsjuka inom ramen för relationen mellan föräldrar och barn har onekligen en annan karaktär 

än den kunde ha haft i en äktenskapsmetafor. Inom ramen för föräldrarelationen kan den istället 

förstås som en förälders missnöje och oro över ett barn som inte lever upp till ett ideal. 

Kännetecknande för källdomänen är att ju barnet växer upp, vilket också innebär att förhållandet 

mellan förälder och barn förändras.  

 

Något som särskilt utmärker sig i perikopen är hur Gud tycks kämpa med sig själv, i en känsla som 

närmast kan beskrivas som olust, som att Herren resonerade med sig själv och väger mellan två 

likaledes dåliga alternativ. Å ena sidan kunde Herren välja att utmäta det straff som han hotat med, 

men följden av det är smärtsamt. Jämförelsen mellan Efraim och Israel till Admah och Zebojim, 

två mindre städer som förgjordes samtidigt som Sodom och Gomorra, kan beskriva hur Gud 

överväger en total ödeläggelse av Israel.  
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Den interna kamp som Gud här tycks föra med sig själv uppvisar möjligen vissa likheter med den 

dialog som för mellan Gud och Abraham i Genesis 18:22-32, där Abraham vill rädda städerna i 

händelse av att det skulle finnas rättfärdiga människor i dem. Vidare är de bakomliggande skälen 

till domen främst sociala, i form av ogästvänlighet och bristande hänsyn till utsatta människor.  

 

Det finns dock en avgörande skillnad mellan texterna i och med att Hosea beskriver hur Gud får 

kämpa med sina känslor. Herren ställer sig själv retoriska frågor om hur han skulle kunna göra som 

med dessa två städer. 

 

Utifrån ett traumaperspektiv så är det möjligt att förstå detta som en reflektion över det som har 

skett eller ska komma att ske. Utifrån den kontext som texten är skriven i så ligger det nära till 

hands att tro att profeten, och kanske även delar av folket, i skuggan av ett annalkande hot har 

kämpat med sin gudsbild. Man tycks inte vara säker på utgången.   

 

Vers 9 – Herren är Gud och ingen människa 
Denna vers utgör själva vändpunkten i Hoseaperikopen då Gud besinnar sig med orden ”Jag är 

Gud och inte människa”. Den mest sannolika tolkningen är att Gud beskriver sig som annorlunda 

än människan och därför ändå har makten att besinna sig och inte utföra det grymma straff som 

han hotat med. Denna tolkning föredrar jag, särskilt eftersom den fungerar väl tillsammans med 

föräldrametaforen. 

 

Trots att den masoretiska texten inte tycks innehålla någon korruption i vers 9ab, så väljer Andersen 

och Freedman att gå ifrån alla övriga kommentarer och istället översätta ”I will certainly act out my 

burning anger. I will certainly come back to destroy Ephraim” i den här versen. Skälet till detta är 

främst att de anser att det stämmer bättre överens med textens övergripande tema och riktning. De 

läser לא som en förstärkande artikel här istället, vilket är mycket udda eftersom det alltid annars 

betyder just inte. 

 

Vers 8 blir i så fall beskrivningen av Guds ambivalens, medan vers 9 skulle bli ett verkställande av 

de tidigare hoten. I den här läsningen skull det innebära att Gud förgör Efraim, men att han gör så 

med sorg och smärta, inte för att utkräva hämnd.75 

 

Deras läsning måste på goda grunder förkastas, men den sätter fingret på ett tolkningsmässigt 

problem, nämligen varför det uppstår ett sådant glapp mellan vers 9 och 10? Andersen och 

 
75 Andersen och Freedman. Hosea: A New Translation with Introduction and Commentary. s. 587-589. 
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Freedmans tolkning löser ett av perikopens stora problem på ett smidigt sätt, eftersom deras 

översättning passar onekligen rätt väl in på det faktiska historiska skeendet.  

 

Tolkningen av 9b är fortsatt komplicerad då Guds yttrande ”Jag är Gud och ingen människa” har 

tolkats på flera olika sätt. Exempelvis har Fredrik Lindström argumentera för att man kan tolka 

versen som att JHWH här trots att han borde utdöma ett straff istället visar barmhärtighet, och på 

så vis också visar sig mänsklig. Herren sätter sig i Efraim/Israels plats och känner sympati inför 

dem. 

 

En annan tolkningsmöjlighet skulle ge vid handen att denna fras istället bör tolkas som ett sätt för 

Gud att distansera sig från det mänskliga, vilket alltså innebär att förlåtelse och storsinthet i ljuset 

av ondska och oförrätter ändå kan, alltså har kapacitet till, att förlåta och avstå från vrede och straff.  

 

Vers 9 uppvisar också en intressant likhet med doxologin i Amos 5 skikt D. Bägge dessa texter kan 

på goda grunder sägas lyfta in nya perspektiv i de sammanhang där de är placerade. De svarar på 

en sannolikt mycket viktigt fråga för en djupt traumatiserad grupp, nämligen vem är denna Gud 

och vad vill han med oss? För bägge dessa texter blir fokus något annorlunda när perspektivet 

förskjuts och blir avsevärt mer gudsfokuserat.  

 

Funktionen som gudsperspektivet kan fylla har att göra med en känsla av säkerhet och 

förutsägbarhet. Påminnelsen om att Gud trots allt är allsmäktig, annorlunda än människan, blir en 

trygghet för den som utsatts för trauma eftersom det ständigt innebär en möjlighet till ett nytt liv. 

Just på grund av Guds allsmäktighet så verkar det finnas ett hopp om att saker skulle kunna bli 

annorlunda.  

 

Vers 10-11 Israel ska följa bakom ett lejon, likt fåglar 
Perikopen avslutas med en bild av JHWH som ett lejon, en bild som onekligen har en hotfull klang. 

Men den stora frågan som först slår läsaren här torde vara att det tycks fattas material här. Den 

föregående versen har just slutat med (den enda rimliga tolkningen) att Gud inte kommer utföra 

sitt straff. Här verkar någon katastrof ändå ha skett.  

 

Det som verkar ha skett mellan dessa verser förefaller vara en onämnbar katastrof. Skildringen av 

krigsscenerna i vers 5-7 kan ge en indikation om vad som kunde ha stått här.  

 

Lejonmetaforen för Gud förekommer tidigare i Hosea 5:14, 13:7-8. I bägge dessa fallen är lejonet 

ett direkt hot då det står berett att sluka och slita sönder och döda Israel. Metaforen om fåglar 
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förekommer också tidigare i Hosea, exempelvis i 7:12, där Israel liknas vid en fågel som fångas i ett 

nät.  

 

Den hotfulla bilden av Gud som lejon och Israel som en fågel blir enligt den här läsningen ett sätt 

att bearbeta den kris som har uppstått i gudsrelationen. I den ideala fredsbilden som här 

förekommer verkar det som att relationen mellan Israel och Gud har antagit en för stunden fredlig 

karaktär. Denna bild utgör ett nytt traumanarrativ som rymmer de nya erfarenheterna, och en av 

dessa erfarenheter som man har uttolkat är att Gud tycks kunna straffa eller låta en stor ondska gå 

ut över sitt älskade Israel. Denna insikt är dock svår att benämna, en fragmentering av både guds- 

och självbild har uppstått.  

 

Detta nya traumanarrativ kommer till uttryck i bruket av ett överhängande hot som är 

underförstådd, även om tillståndet i dessa verser illustrerar ett idealt tillstånd. Bilden kan tänkas 

vara att om man håller sig inom de ramar som finns så är lejonet fredligt, men annars står det brett 

att sluta och döda. 

 

Ett alternativ skulle istället kunna vara att betrakta Israel som lejonets unge, och som därigenom 

skulle åtnjuta sin moders starka beskydd. Utifrån den grundläggande föräldrametaforen skulle 

kunna vara en annan tolkning. Den passar däremot dåligt in på vad bilden av ett lejon representerar 

i resten av boken.  

 

Sammanfattning och diskussion 
Utifrån Hoseaboken som helhet så framstår kapitel 11 en tydlig kontrast, där föräldrametaforen 

sätter en annan ton för förhållandet mellan Gud och Israel. Skiftet i metafor från 

äktenskapsmetaforen betonar en relation som uttrycker en annan robusthet. En relation mellan en 

förälder och ett barn kan generellt sägas kunna utstå större prövningar än relationen mellan två 

parter i ett äktenskap. 

 

I Hoseas användning av föräldrametaforen så framträder flera möjliga tolkningar. Källdomänen 

som bilderna är hämtade från, relationen mellan barn och förälder, kännetecknas av flera 

dimensioner. Den kanske mest framträdande aspekten av den relationen är den villkorslösa 

kärleken, som också kan överleva och överbrygga stora meningsskiljaktigheter. I Hoseas kontext 

innebär också ett barn en tryggad försörjning för föräldrarna.  

 

Relationen mellan en förälder och ett barn kan också spegla en ojämlikhet i relationen. Relationen 

är utsatt för stora påfrestningar när de olika rollerna omförhandlas, som när ett barn växer upp och 

frigör sig från föräldern.  
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Det lilla barnet förstår man inte alltid varför ens förälder gör som den gör, och det kan ofta upplevas 

som en orättvisa. Det lilla barnet har i förhållande till sin förälder ett underläge på grund av 

skillnader i kognitiva förmågor och i erfarenheter. Relationen kan också bära spår av auktoritet, 

makt och underordning, vilket också utmanas då barnet blir äldre.  

 

Relationen mellan föräldrar och deras barn kan ju givetvis också präglas av en dysfunktionalitet, 

det finns många som kan vittna om detta. Kännetecknande för relationen mellan barn och föräldrar 

är att de känslomässiga banden är väldigt starka. Ibland kan det leda till irrationella utslag, såsom 

att det för en förälder kan vara svårt att acceptera sina barns egna val, en oförmåga att lita till 

barnens eget omdöme. Omvänt gäller det naturligtvis att ett barn inte alltid kan förstå varför en 

förälder ibland fördömer eller avråder från vissa livsval, när det för barnet med begränsad 

erfarenhet kan framstå som sunt, medan en förälder med sin större livserfarenhet ibland kan ha 

rätt i att avråda från vad som i ett senare skede kan visa sig vara ett dåligt val. 

 

När starka känslor är inblandade flyter också gränsen mellan rationella argument och rent 

känslomässigt baserad retorik lätt samman, och det kan (ofta oavsiktligt) leda till någon form av 

känslomässig utpressning. De starka känslorna gör det svårt för bägge parter att inta ett mer 

nyanserat förhållningssätt i en konflikt.  

 

Den föreliggande perikopen inleds emellertid med en föräldra-/barnmetafor som även återkommer 

flera gånger. Inledningsvis tycks metaforen bygga på en förståelse av att barn när de är unga i hög 

grad har ett mer direkt beroende av sina föräldrar när det gäller konkreta val. Ett ungt barn har 

också förmågan att på ett förbehållslöst och, med en vuxens ögon, naivt förhållningssätt till sina 

föräldrar.  

 

När barnet sedan blir äldre så ändras förhållandet mellan förälder och barnet, vilket i många fall 

kan bli uppslitande och svårt för bägge parter. Emellertid kan man också säga att trots uppslitande 

skillnader så är ofta banden mellan en förälder och dennes barn en av de starkaste band tänkbara, 

en relation som kan utstå mycket och ändå bestå.  

 

I jämförelse med övriga Hoseaboken är föräldrametaforen ett tydligt avbrott från den 

äktenskapsmetaforik som annars dominerar boken. Dessa metaforer överlappar i viss mån 

varandra, men några skillnader finns emellertid. Skilsmässa verkar ha varit möjliga vid den här tiden, 

men Hoseas metaforiska äktenskap med Gomer tycks ändå inte upphöra. Möjligen beror detta på 

att det helt enkelt endast är en litterär konstruktion av ett dysfunktionellt förhållande, men jag 

menar att det är mer sannolikt att poängen i metaforen snarare är att kärleken är bestående, och att 
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vi istället skulle kunna förstå den som ett svartsjukedrama. Den bedragna bär på en önskan om att 

återvända till en någon ungdom då förhållandet var rent, och att den bedragnas kärlek är för stark 

för att kunna lämna förhållandet.76 

 

Precis som i fallet med föräldrametaforen så finns det onekligen en grad av kontrollbehov i 

relationen också i äktenskapsmetaforen. Poängen tycks vara att Israel ska underordna sig sin man 

eller sin far, och att denne kommer straffa folket till dess att så skett. Jag menar att vi kan förstå 

detta som ett uttryck för den vånda som författaren tycks ha haft inför det som skedde omkring 

honom som han ansåg vara moraliskt och religiöst förkastligt.  

 

Källdomänerna äktenskap och förälder har den gemensamma nämnaren att de är bägge är nära 

relationer där starka känslor är i omlopp. De som står oss närmast är också de som vi är mest 

förtroliga med, men de är också relationer där vi avsiktligt eller oavsiktligt kan skada varandra i. I 

Hosea tycks det finnas en stark känsla av att relationen mellan folket och JHWH hade gått utför 

ordentligt. Skuldfrågan löses genom att folket får ta på sig skuld för sitt avfall, där oroligheterna i 

landet ses som ett direkt resultat av Herrens vrede, snarare än en mer politisk motiverad 

förklaringsmodell.  

 

Bilden av en förälder som straffar, eller anser sig ha rätt att straffa, ja rent av känner att det 

egentligen hade varit rätt att straffa, kan utgöra ytterligare ett lager av komplexitet i Hoseas bruk av 

metaforer. 

 

Domsorden i Hosea som helhet tycks fokusera på att Israels folk på grund av sitt avfall ska berövas 

från de gåvor som Herren genom förbundet ger till folket, men att de ”i kommande dagar” ska 

vända åter till Herren. Det tycks alltså som att förbundet står fast, men att otroheten som folket 

gjort sig skyldiga till har väckt Herrens vrede. En något mer egendomlig del av Hosea är att domen 

främst tycks vara riktade mot prästerskapet, som anklagas för att ha fört folket på villovägar och 

övergivit kunskapen om Gud. Inemellan dessa förekommer dock verser som 6:1-3, vilket leder till 

att motiven i boken växlar mellan dom och hopp. De rena oraklen som följer tycks dock alltmer 

intensivt betona dom och vad denna ska leda till, bland annat att folket ska förvisas från Herrens 

land.  

 
 

 

 
76 Jämför 5 Mos 24:1-4. 
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 3 Sammanfattning och diskussion 

De övergripande frågeställningarna i denna uppsats har varit  

- På vilka grunder kan dessa texter sägas vara präglade av de traumatiska förhållanden som 

texterna har sina ursprung i? Får dessa erfarenheter konkreta uttryck i texterna? 

- Om ovan är riktigt, vilket förhållningssätt intar texterna till den uppkomna situationen? 

Förekommer det typiska tecken på trauma (exempelvis fragmenterad självbild)? 

- Har texterna genomgått en re-kontextualisering genom senare tillägg? Utifrån ett 

traumaperspektiv, vad innebär det för vår förståelse av texten? Hur har erfarenheterna från 

ett tidigare trauma kommit att användas i ett senare dito? 

 

I denna uppsats har uppgiften varit att undersöka Amos- och Hoseaböckerna utifrån tesen att dessa 

böcker har uppkommit i en traumatisk kontext, och att denna kontext avspeglar sig i texterna. Den 

partikulära kontext som de bägge böckerna har sitt ursprung i är den militära kampanj som Assyrien 

genomförde omkring år 722, vilket också avspeglas i de bägge böckerna. 

 

Med andra ord har de tolkningarna och de svaren som Amos- och Hoseaböckerna har gett på de 

frågor som uppkommer i individuella och kollektiva kriser som utlösts av traumatiska upplevelser. 

Eftersom det inte är möjligt att säkert datera dessa texter är det emellertid inte möjligt, och inte 

heller denna uppsats mål, att avgöra vilken period som respektive text är skriven i. 

 

Jag har i denna uppsats funnit det särskilt användbart att pröva texterna både utifrån möjligheten 

att enskilda verser och uttalanden kan reflektera ett tillstånd före ett trauma likaväl som ett tillstånd 

efter ett inträffat trauma. Det är också mycket möjligt att en del av texternas material har 

uppkommit mitt under ett pågående skede.  

 

Ett uttalat mål för denna uppsats var att undersöka andra aspekter av krig och våld, nämligen utifrån 

rent mänskliga reaktioner, känslor och upplevelser. Det främsta skälet till detta har varit att den del 

av historieskrivning som har gjorts i hög grad fokuserat på rent politiska, teologiska och praktiska 

konsekvenser av krig och maktkamper. Profetlitteraturen har ofta blivit styvmodigt behandlad, där 

profeterna har reducerats till att vara blott kultkritiker och sociala rättskämpar. De partier som varit 

svåra att förstå har avfärdats som resultatet av psykisk sjukdom, exempelvis de närmast groteska 

kvinnobilderna i Hesekiel. 

 

Utan att försvara dessa bilder har jag emellertid sökt efter alternativa förklaringsmodeller för att ge 

svar på varför dessa perikoper i Amos och Hosea kan ha varit skrivna på detta sätt.  
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Amos och Hosea tillhör de äldsta bland profeterna och har på så sätt kommit att bli stilbildande 

för de senare böckerna i samma genre, vilket gör studiet av dessa böcker särskilt intressant. 

 

Jag har funnit att en läsning utifrån ett traumaperspektiv är en framkomlig väg för att finna mer 

fullödiga svar på frågor om varför texterna ofta är våldsamma, hotfulla och till synes svåra att 

relatera till. Svaret är helt enkelt att böckerna är barn av sin tid och sin kontext.  

 

Med hjälp av en modern teoribildning kan dessa texter förstås utifrån ett nytt ljus, och genom de 

insikter som dagens psykologer har kunnat uppnå om vilka effekter som långvariga trauman såsom 

krig, svält, ockupation har på det mänskliga psyket så framträder en mer mänsklig bild av de 

personer som talat de ord och sett de saker som dessa texter idag kan berätta om. Genom noggrann 

analys av de retoriska grepp som används, och utifrån förutsättningen att människans 

kommunikativa förmåga baseras på de upplevelser vi har varit med om, kan vi som läsare idag se 

att det genom dessa texter går att se en annan människa. 

 

Det är naturligtvis omöjligt att alltför säkert dra tvärsäkra slutsatser om de människor som 

tillsammans ligger bakom dessa texter för snart 3000 år sedan, led av posttraumatiskt stressyndrom, 

och i så fall hur allvarligt drabbade de var av denna sjukdom. På grund av att det är omöjligt att 

veta så särskilt mycket alls om de människor som har komponerat dessa texter, mer än att de på 

flera påtagliga sätt har drabbats av de omtumlande händelserna omkring särskilt år 722, så har jag 

studerat hur trauma uttrycks i en text. Med hjälp av de breda teoretiska utgångspunkterna har jag 

kunnat tolka texterna ur Amos 5 och Hosea 11 som kollektiva erfarenheter av trauma, utan att jag 

för den sakens skull har behövt lägga de diagnoskriterier som används för PTSD helt åt sidan. 

 

Det är däremot möjligt, och i denna uppsats påvisat, att likheter mellan de kriterier som idag finns 

uppsatta för dessa diagnoser och det bibliska källmaterialet. Dessa likheter är tillräckligt tydliga för 

att avfärda möjligheten att dessa texter är framställda utifrån en i förväg bestämd teologisk eller 

ideologisk utgångspunkt, eller att dess innehåll skulle vara en fiktion.   

 

Det är alltid förenat med en viss osäkerhet att uttala sig om exakt vilka orsaker som ligger bakom 

dessa trauman. Det gör att alla tvärsäkra uttalanden om författarens/-nas psykiska tillstånd bör 

rannsakas kritiskt – trots allt så har vi inte möjligheten att undersöka de bibliska författarna hos en 

psykolog, hur givande det än hade varit. 

 

Den tredje frågeställningen har under arbetets gång kommit att spela allt mindre roll eftersom jag 

endast, men på grund av det ändå intressanta tillägg från persisk tid som förekommer i Amos 5, 

skikt D, så har jag valt att behålla frågan. I fallet med Amos men  har sannolikt vid senare tillfällen 
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genomgått någon form av redigeringsprocess där tillägg och kommentarer tillfogats. I denna 

uppsats har jag argumenterat för att detta tillägg sannolikt är gjorda i samband med att texterna har 

återanvänts och re-kontextualiserats i samband med andra konflikter och trauman, då dessa 

samlingar av profetord ansetts kunna ge svar åt senare tiders erfarenheter av krig, ockupation och 

förtryck.  

 

Det mer övergripande fenomenet med att texter återanvänds och re-kontextualiseras har också 

visat sig i arbetet med Hoseaboken, men där främst som ett sätt att tolka den nuvarande situationen 

med hjälp av berättelser från äldre traditioner. Det är emellertid också möjligt att se hur traditioner 

från Hosea har använts i senare profetlitteratur.  

 

Metodologiskt sett finns en fråga kvar; och det är hur stor säkerhet vi kan använda trauma som 

hermeneutiskt tolkningsperspektiv på detta texter. Är det möjligen så att det uppstår en 

överidentifikation mellan vår samtid och de bibliska författarna? Diagnosen PTSD och begreppet 

trauma har bägge två uppkommit i en västerländsk modern kontext, och utifrån observationer och 

erfarenheter hämtade i denna kontext. Den kanske mest påtagliga skillnaderna som finns mellan 

dessa kontexter i frågan om psykologi är spänningen mellan gruppidentitet och individualism. 

PTSD som diagnos tycks lägga en stor tonvikt vid individens reaktioner på trauma, vilket onekligen 

lägger ett stort fokus vid individen själv snarare än den de kollektiva aspekterna. 

 

Det är omöjligt att fullt ut rekonstruera den kontext i vilka de profetiska oraklen har uppkommit i. 

Därför får vi utgå från sådant som vi rimligen kan vara ganska säkra på, nämligen att både Amos 

och Hosea är djupt påverkade av de onekligen traumatiska händelser som speglas i dessa böcker. 

På grund av hur texterna benämner och talar om trauman så kan vi vara säkra på att kontexten som 

beskrivs är just hotfull och traumatisk.  

 

De enskilda analyserna i denna uppsats är omöjliga att föra i bevis på grund av det avstånd som 

finns mellan oss och den eller de profeter som uttalade de orakel som idag finns bevarade. Mellan 

dessa två led finns otaliga skrivare samt en grundläggande princip; ingen text blir bevarad och införd 

i en kanon utan att det funnit en vilja till att bevara dessa texter. På så vis blir dessa texter inget mer 

än ett nyckelhål eller en dörrspringa varigenom vi endast kan se en liten del av den verklighet som 

texterna har sina ursprung i.  

 

Trots de svårigheter som uppstår i och med det historiska avståndet så menar jag att det ändå är 

möjligt att se en överraskande stor likhet mellan de teoretiska insikter av hur trauma kan påverka 

människans psykiska tillstånd, samt vilka effekter det får i ett större socialt sammanhang, och som 

också återspeglas i litteraturen. Därför, menar jag, är det både meningsfullt och hederligt att 
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använda trauma som ett hermeneutiskt perspektiv på dessa texter ur Amos och Hosea. De spår av 

trauma som jag har visat på i texterna är många, och utifrån det som vi känner till om den kontext 

i vilken dessa texter är skrivna i så kan vi rimligen dra slutsatsen att detta naturligtvis också avspeglar 

sig i det skrivna materialet.  
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