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1 Inledning
I Josua (Jos 2 och  6:17, 22-25) berättas om hur Rahab hjälper Josuas spejare och hur hon 

därför skonas av israeliterna när hennes stad vigs åt förintelse. I berättelsen presenteras hon 

som "den  andra",  i  förhållande  till  de  karaktärer  och  grupper  som annars  utgör  navet  i 

Josuaboken och den hebreiska bibeln, på flera sätt. Hon är icke-israelit, kvinna och har ett 

yrke som starkt avviker från normen. Hon sviker sitt folk och samarbetar med fienden av vad 

som, åtminstone vid första anblicken, tycks vara opportunistiska skäl. Ändå beskriver texten 

hennes gudsfruktan, som även upphöjs i Nya testamentets Hebreerbrev 11:31 och Jakobsbrev 

2:25. När Matteus listar Jesu släkttavla i Matt 1 är Rahab (Matt 1:5) en av de endast fem 

nämnda kvinnorna. (Övriga är Tamar i Matt 1:3, Rut i Matt 1:5, Urias här namnlösa hustru i  

1:6 samt Maria i 1:16). Josua erkänner hennes insats genom att benåda henne. Hennes bidrag 

till israeliternas seger i Jeriko anses vara så viktigt att hon tillägnas ett relativt långt stycke i 

Josuas bok. Vad vill texten säga med denna beskrivning av henne? 

1.1 Syfte och frågeställning
Mitt syfte med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för karaktären Rahab och hennes roll i 

berättelsen. Genom en narrativ analys av texten vill jag undersöka hennes betydelse, hur hon 

beskrivs och hennes ställning som avvikande. Den postkoloniala kritiken belyser förhållandet 

mellan normen och det avvikande och med dess hjälp vill jag se hur texten behandlar frågan 

om hennes ställning gentemot israeliterna. På samma sätt kan en feministisk analys belysa 

vilken roll hennes kön spelar.

De frågor jag vill försöka besvara är:

1. Vilken  narrativ  funktion  har  karaktären  Rahab  i  Jos  2  och  6:17,  22-25?  Vilka 

egenskaper tillskrivs henne?

2. Hur kan postkolonial och feministisk teori hjälpa att förstå hur Rahab framställs och 

varför?

1.2 Disposition
I  detta  inledande  avsnitt  beskrivs  hur  undersökningen  kommer  att  genomföras.  Ett  andra 

avsnitt beskriver de teorier som jag använder mig av och textavsnittets plats i  Josuas bok. 

Dessutom  ges  en  översikt  över  forskningsläget.  Det  tredje  avsnittet  innehåller  min 

undersökning och det fjärde sammanfattar resultaten samt söker besvara frågeställningen.
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1.3 Material
Alla översättningar som citeras i uppsatsen är mina egna om inget annat anges. Rahab som 

karaktär visar sig tydligast i det andra kapitlet av Josua. Hon medverkar även i bokens sjätte 

kapitel och det är dessa två kapitel som jag har valt att fokusera på i denna uppsats. I analysen 

utgår jag från den narrativa metod som beskrivs av Richard G Bowman. Jag utgår även från 

Uriah  Kims  framställning  av  postkolonial  kritik  och  J  Cheryl  Exums  beskrivning  av 

feministisk kritik.

1.4 Metod och kritik

Narrativ metod
Bowman har följande utgångspunkter i sin syn på narrativ analys som även jag väljer att göra 

till mina egna: Den narrativa kritiken syftar till att utforska texten i den form vi har tillgänglig  

idag, dess egna poänger och emfas. Alla textens delar, inklusive eventuella motsägelser och 

glapp,  anses  vara  betydelsebärande för  texten  i  förevarande  form.  Även om analysen  tar 

hänsyn  till  konventioner  och  kontext  för  att  förstå  textens  budskap,  lämnas  frågan  om 

ursprung och tolkningshistoria därhän. En narrativ metod kan därför med fördel kombineras 

med andra i en analys.1

Jag  kommer  här  att  följa  Gérard  Genettes  distinktion  mellan  berättelse  och  diskurs. 

Begreppet berättelse innefattar innehållet,  vad som berättas, händelserna. Begreppet diskurs 

innefattar istället texten, hur innehållet berättas, det narrativa. 2

Bowman beskriver olika element som förekommer i narrativ.3 Här presenteras de i min 

egen sammanfattning: 

• Rum: Var utspelar sig händelserna? Är platserna kopplade till olika stämningar?

• Händelseförlopp: Vilka är de grundläggande momenten och hur hänger dessa ihop? 

Vilken är berättelsens röda tråd? Vilket är problemet som löses i berättelsen?

• Tid och struktur: I vilken ordning berättas händelserna? Vid vilka händelser dröjer 

berättaren kvar? Vilka händelser beskrivs i form av en scen, där exempelvis dialog 

citeras,  och  vilka  händelser  sammanfattas?  Hur  är  förhållandet  mellan  tiden  i 

berättelsen och tiden i diskursen? Förekommer repetitioner?

• Berättaren och perspektiv: Vem berättar? Vilket perspektiv har denne, och därmed 

texten  i  sig?  Vilka  åsikter  och  bedömningar  uttrycker  berättaren?  Vad  berättar 
1 Bowman 2007, 20-22
2 Mettinger 2007, 12
3 Bowman 2007, 22-32
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berättaren med egna ord?

• Karaktärerna: Hur beskrivs de och vem/vad beskriver dem? Är de dynamiska, det 

vill säga föränderliga under berättelsens gång, eller statiska? Är de komplexa eller 

stereotypa? Har de flera egenskaper? Vem handlar, ser och talar?

I min narrativa analys kommer jag att gå igenom dessa punkter, söka identifiera dem i 

texten och på så vis få ökad förståelse för textens uppbyggnad. Eftersom min frågeställning 

handlar om karaktären Rahab kommer undersökningens fokus att vara på henne. 

Postkolonial kritik
Boken Josua handlar om hur en viss grupp, här kallad israeliter, kommer till ett landområde 

och intar  det,  del  för  del.  Min postkoloniala  läsning kommer att  analysera hur grupperna 

"israeliterna"  och  "icke-israeliterna"  beskrivs  samt  hur  mötet  mellan  dessa  gestaltas.  Den 

innehåller även en diskussion om det postkoloniala begreppet "den andre" i Josuas andra och 

sjätte kapitel. Postkolonial kritik kan bedrivas på många plan, exempelvis tolkningshistoria. 

Denna analys kommer dock enbart att göras i relation till den hebreiska texten, som den ser ut 

idag.

Feministisk kritik
I min feministiska läsning av berättelsen vill jag undersöka hur Rahab beskrivs i egenskap av 

att vara kvinna och vilken betydelse hennes kön har för berättelsen.

2 Bakgrund

2.1 Postkolonialism
När  Väst  beskriver  världshistorien  blir  ofta  Väst  subjekt.  Då  Väst  har  subjektstatus  får 

följaktligen den övriga världen objektsstatus och benämns som "den andre". Kim kallar dessa 

andra för  the Rest, i motsats till  West.4 När en grupp väl har klassificerats som "den andre" 

innebär  det  ofta  att  dess  kunskaper  nedvärderas  och  inte  tas  på  allvar.  Den  feministiska 

kritiken har exempelvis uppmärksammat hur kunskap från kvinnor har betraktats som trivial 

och mindre  objektiv än den från män.  På samma sätt  har  det  "neutrala"  Västs  vetenskap 

betraktats som mer trovärdig än övriga kulturers vetenskap.

Genom att beskriva "den andre" som någonting fundamentalt annorlunda, positivt eller 

negativ, förstärker man distinktionen mellan den egna gruppen och den främmande. En sådan 

distinktion förstärker även den egna självbilden. Genom att framställa det som inte inkluderas 

4 Kim 2007, 161
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i den egna gruppen, och dess egenskaper, som exotiskt, definieras den egna gruppen utan att 

själv  direkt  beskrivas.  Normen  tydliggörs  när  det  avvikande  beskrivs  som  undantag. 

Orientalismen definierade Väst  genom att  beskriva  det  icke-västliga  som annorlunda,  och 

därmed distansera det. 5

Termen  postkolonialism  kan  ha  olika  betydelser.  Begreppet  kan  ha  en  kronologisk 

innebörd och hänvisa till tiden efter kolonialismen. Termen kan även knyta an till rörelsen för 

antikolonialism  som  kämpade  för  minoriteternas  jämlikhet  med  majoriteten  Väst.  Fokus 

hamnar då på minoriteters olika beroende av Väst. Den postkoloniala kritiken tog sig in i 

akademiska sammanhang för ca 30 år sedan och syftar till att uppmärksamma tendensen att 

distansera och objektifiera omvärlden. Att avslöja de kolonialistiska uttrycken ligger i allas 

intresse, även i Västs. Kim definierar sig själv som Asia American, någonting annorlunda än 

American. Han anser att den amerikanska historieskrivningen gör American till subjektet och 

övriga minoriteter till objekt. 6

Inom bibelvetenskapen används postkolonialism till att uppmärksamma de kolonialistiska 

drag  som finns  i  de  bibliska  texterna,  tolkningshistorien  och  vilka  konsekvenser  det  får. 

Israeliternas  rike har betraktats som en modell för den västerländska nationalstaten och den 

deuteronomistiska historien, vilken Josuaboken är en del av, har betraktats som en modell för 

den västerländska historien. Detta trots att det finns kronologiska problem mellan exempelvis 

Josua och Domarboken. Det våld som israeliterna brukar mot andra folk inte bara förtydligar 

övriga folks roll som objekt: våldet mot dessa skapar objektsstatusen. Israeliterna brukar våld 

mot besläktade kananeiska folk, distanserar sig därigenom från dem och förvandlar dem till 

"de andra". Väst har identifierat sig som subjektet kallat "Israels folk" i den hebreiska bibeln.7

Den postkoloniala bibelkritiken läser texterna utifrån både ett västligt och "de andras" 

perspektiv.  Den  är  medveten  om att  den  klassiska  tolkningen  av  bibeltexterna  har  gjorts 

utifrån ett västligt perspektiv.

2.2 Feministisk kritik
De flesta texterna i Bibeln har skrivits av män, för män, om män. I den mån de har handlat om 

kvinnor har dessa i regel porträtterats utifrån ett manligt perspektiv, antingen som förkastliga 

eller  exemplariska  i  sin  roll  gentemot män.  Olika grupper  har  exkluderats  från makt  och 

historieskrivning  men  kvinnor  har  exkluderats  på  grund  av  sitt  kön.  Män  har  aldrig 

5 Kim 2007, 164
6 Ibid., 162-163
7 Ibid., 170-171
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exkluderats på grund av de är män. 

Detta är några viktiga utgångspunkter inom den feministiska bibelkritiken, enligt Exum.8

Den feministiska  bibelkritiken  har  till  syfte  att  synliggöra  hur  kvinnor  förskjuts  från 

maktpositioner i berättelser och i berättandet. Ojämlikheten har setts som "naturlig", vilket 

den  feministiska  kritiken  argumenterar  emot.  Istället  argumenterar  man  för  historiska 

förklaringar. Den vill även visa hur det har gått till, hur både män och kvinnor har bidragit till  

maktförskjutningen. Feministisk kritik är ett interdisciplinärt verktyg som kan användas inom 

många sammanhang. Det kan med fördel användas inom bibelvetenskapen då Bibeln är ett av 

de dokument som har haft störst påverkan på världshistorien. 

Den feministiska bibelkritiken ställer  frågor till  texten angående dess framställning av 

kvinnor. Hur porträtteras de kvinnliga karaktärerna? Vilka underförstådda antaganden finns 

om kvinnor? Vilken makt har de? Vad vill de och hur får de sin vilja igenom? Beskriver texten 

hur män ansåg att kvinnor är?

2.3 Litterär kontext
Josuaboken kan delas in i tre delar: Erövringen av Kanaans land (Jos 1-12), uppdelningen av 

landet mellan de israelitiska grupperingarna (Jos 13-21) samt avslutningen (Jos 22-24) som 

innehåller förhandlingar med stammarna öster om Jordan, förbundet vid Sikhem och Josuas 

död. 

Efter Moses död instruerar JHVH Josua att ta med sig sitt folk över Jordan för att motta 

landet där. (Jos 1:2). Denna övergång sker under ceremoniella former och ger Josua ett tydligt 

mandat att leda folket. Jos 3:16-17 påminner om hur Mose leder folket genom Sävhavet i 2 

Mos 14:21-22 och understryker därmed Josuas roll som Moses efterträdare. Folket förbereds 

för invasionen av Jeriko genom omskärelse och påskfirande i Jos 5:2-12. När Josua möter 

härföraren för JHVH:s härskara (Jos 5:13-15) är tiden inne för erövringen av Jeriko, vilken 

sker i Jos 6. Därefter fortsätter israeliterna sitt segertåg genom landet.

Etiologi är ett viktigt tema i Josuaboken. Boken innehåller flera förklaringar till  andra 

folks  vanor  och  egenheter  (9:27,  13:13,  14:14,  15:63,  16:10),  platsers  namn  (5:9)  och 

utseenden (4:9, 7:6, 8:28) som är "till denna dag". Exempelvis ges bakgrunden till en viss 

stensättning  i  Jos  4:5-7  och  en  förklaring  till  varför  kananéer  ”fortfarande”  bor  bland 

efraimiterna i Jos 16:10.

Ett annat dominerande tema i boken är det heliga kriget.9 Josua och folket genomförde 

8 Exum 2007, 65-66
9 Boling 1982, 27-37
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kultiska ceremonier, efter instruktioner av JHVH, och JHVH gav folket seger. Det är JHVH 

som strider och vinner, folket får del av Hans seger genom kulten och Josua är medlaren 

mellan  dem.  När  folket  hade  genomfört  de  kultiska  förberedelserna  i  Jos  3-5,  lät  JHVH 

Jerikos murar falla (Jos 6:20). I Jos 6 nämns inte om Jerikos folk gjorde motstånd. 

Berättelsen i det andra kapitlet sticker ut i detta sammanhang.  Som Boling observerar, 

innebär berättelsen i det andra kapitlet ett brott mot den ideologi som dominerar i Josuaboken 

och som presenteras i  Moses  krigslagar  i  5  Mos 20:10-20.10 5  Mos 20:16 tillåter  inte  att 

individer i städer som JHVH vill ge till israeliterna skonas. Man kan även ifrågasätta Josuas 

önskan  att  sända  ut  spioner  för  att  kontrollera  staden  när  JHVH  upprepade  gånger  har 

försäkrat att staden är tillgänglig för israeliterna (Jos 1:2-5, 8). När folket väl intar staden i Jos 

6 låter JHVH stadens murar falla och israeliterna behöver inte använda krigslist. Det andra 

kapitlet  tycks  ha  skrivits  för  andra  ändamål  än  att  motivera  det  heliga  krigets  ideologi. 

Tvärtom når dess karaktärer framgång när de inte helt håller sig till reglerna. Spejarna lovar 

att benåda Rahab, på vissa villkor, trots förbudet mot det i 5 Mos 20 och löftet uppfylls av 

Josua. Rahab ljuger och vägrar order och bidrar på så sätt till att Josua får den rapport han 

väntar på innan han intar Jeriko.

I Jos 24:11 talas om ett militärt slag som inte nämns i Jos 6. Det är möjligt att berättelsen 

om  Jeriko  har  funnits  återgiven  på  olika  sätt,  med  olika  grader  av  gudomlig  praktisk 

delaktighet i erövringen. Den eller de beskrivningar av händelserna som innehåller mänskliga 

strider kan ha lämnat spår i Josuas bok i dess andra och 24:e kapitel.

Varför valde redigeraren att ta med berättelsen om Rahab i boken? Berättelsen har tolkats 

som ett exempel på trons makt (Heb 11:31) och gärningars betydelse för rättfärdighet (Jak 

2:25). Åhörarens tro och handlingskraft uppmanas, i de nytestamentliga breven, att vara minst 

lika stark som Rahabs. 

Trots de israelitiska spejarnas passivitet lyckades de med sitt uppdrag, att avlägga rapport 

till Josua som dessutom bringade glada nyheter för israeliterna. Det är typiskt för ideologin 

runt det heliga kriget att framställa mänskliga karaktärer som passiva, då det betonar JHVH:s 

del i segern. Berättelsen understryker dessutom att JHVH har gett landet till israeliterna och 

att dessa därmed har rätt och skyldighet att inta det.

I enlighet med Josuabokens andra karaktärsdrag, att förklara fenomen som är "till denna 

dag", förklarar bokens andra kapitel hur det gick till när Rahab benådades och varför hennes 

folk finns kvar i israeliternas närhet, "till denna dag". 

10 Boling 1982, 150-152
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Josuas andra kapitel  utgör en egen berättelse och påminner därmed om Domarbokens 

självständiga  berättelser  som  fogats  samman  under  den  deuteronomistiska  redigeringen. 

Domarbokens hjältar  är  många och deras  berättelser  är  tumultartade.  Josuaboken i  övrigt 

domineras av karaktären Josua, vilken beskrivs som den idealiske ledaren och förmedlaren 

mellan JHVH och folket. Fokus ligger på kommunikationerna mellan JHVH och Josua samt 

mellan Josua och folket. 11

2.4 Forskningsläget

Den grekiska översättningen Septuaginta berättar en förkortad version av händelserna, vilket 

märks i noterna till Biblia Hebraica Stuttgartensia. Fragment från två Josua-böcker hittades i 

Qumran,  4QJosha  och  4QJoshb.  Dessa  visar  stora  likheter  med  den  mer  omfattande 

Masoretiska  texten  men  även  med  kortare  versioner,  vissa  mer  lika  de  grekiska 

översättningarna och vissa helt unika för Qumran. Det är alltså möjligt att olika hebreiska 

förlagor har funnits.12

I judisk religiös tradition (exempelvis Baba Bathra, 14b-15a) har boken Josua tillskrivits 

mannen Josua,  med undantag för verserna som beskriver Josuas död, vilka har tillskrivits 

Eleazar, Arons son, och för verserna gällande Eleazars död, som har tillskrivits Pinehas. Den 

dominerande  uppfattningen  numera  är  att  boken  är  en  del  av  det  Deuteronomistiska 

historieverket.13

Berättelsen om Rahab har varit populär att koppla ihop med både feministisk kritik och 

postkolonial teori. Det har diskuterats huruvida hennes prostitution hade en religiös funktion 

vid Jerikos tempel och varför berättaren valde att lyfta fram hjältinnan, ocensurerat, som just 

prostituerad.14 Det har poängterats att alla fem kvinnor som nämns i Jesu släkttavla, varav 

Rahab antas vara en, var exceptionella då de var icke-israeliter eller bröt med gängse bild av 

hur kvinnor "borde" vara.15 Postkoloniala analyser har gjorts av bland andra McKinlay och 

Maluleke, vilka visar hur erövrares ord läggs i Rahabs mun.16

11 Boling 1982, 150
12 Curtis 1994, 13-14
13 Viberg 2009, 98
14 Bird 1989, 127
15 Hanson 1978, 53
16 McKinlay 1999, 51-52 och Maluleke 2007, 503-507
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3 Undersökning

3.1 Narrativ analys 

Rum
Berättelsen rör sig rumsligt i en cirkel: den börjar i Shittim, rör sig vidare till Jeriko, sedan till 

bergen och Jordan, för att därefter återvända till Shittim. 

I berättelsen får läsaren följa Josuas utsända från det trygga Shittim (Jos 2:1), där Josua 

finns,  genom den farliga  staden,  till  säkerheten  i  Rahabs hus.  Senare är  även Rahab och 

hennes närstående skyddade i samma hus när Josua håller löftet att skona de som finns där  

(Jos 2:17-19, 6:25). Rahabs hus finns i en farlig omgivning där antingen Jerikos kananeisk 

kung eller  Josuas israeliter  utgör ett hot.  Huset i  stormens öga blir  en fristad och står för 

trygghet. Denna trygghet upprätthålls av Rahabs handlande och de löften som ges till henne i 

tacksamhet.   Att  hennes  hus  finns  i  stadsmuren underlättar  konkret  spionernas  flykt  från 

staden och understryker visuellt  Rahabs roll  som israeliternas länk in  i  staden (Jos 2:15). 

Husets avstånd från stadens centrum antyder dessutom utanförskap. Rahab tycks äga och bo i 

huset (Jos 2:1) och det nämns inte att andra prostituerade också bor där. Huset skulle kunna 

vara en bordell men vi får i så fall inte veta vad som hände med de andra prostituerade som 

bodde där. Kanske skonades de, tillsammans med Rahabs familj, om de befann sig i huset när  

israeliterna tog över staden. Av texten framgår inte om övernattning av främmande män hörde 

till  vanligheterna  i  huset,  om  huset  var  att  betrakta  som  ett  värdshus.  Eftersom  Rahab 

uppmanas att samla sin familj i huset kan vi anta att de inte bodde där (Jos 2:18).

Shittim är Josuas fäste och Jeriko dess kungs. Emellan ligger området runt Jordan som i 

Jos 2 tycks vara under Jerikos politiska kontroll men som står för hot för alla karaktärer i  

kapitlet.  När Josuas spejare vilar ut hos Rahab letar kungens män förgäves, utestängda av 

murens port (Jos 2:7). Platsen är en av de farligaste för Josuas spejare på deras väg tillbaka till 

Shittim (Jos 2:22-23). Området runt Jordan blir en hotfull motpol till Rahabs trygga hus. Även 

bergen som spejarna gömmer sig i utgör en säker punkt för dem där de kan vänta ut fienden, 

upphöjda från vattnets kaos.

Efter att  israeliterna har intagit  Jeriko är kartan omritad.  Jeriko vigs åt  förintelse (Jos 

6:26) och israeliternas läger är det nya centrumet. I vers 6:23 tillåts Rahab och hennes släkt bo 

utanför israeliternas läger. I vers 6:25 bor de "till denna dag" bland israeliterna. Rahab och 

hennes familj är alltså mer accepterade bland israeliterna i vers 25 än i vers 23. De situationer 

som beskrivs i verserna kan tolkas som olika stadier av en utveckling, där Rahabs närvaro 
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med tiden blir mer och mer accepterad. Huruvida verserna har olika källor spekulerar jag inte 

om i denna narrativa undersökning.

Händelseförlopp
Josua vill ha upplysningar om Jeriko och sänder därför ut sina spejare. Berättelsen beskriver 

hur deras uppdrag utfördes fram till deras slutliga rapport till Josua.

Hur mötet mellan Rahab och spejarna sker är höljt i dunkel. Vi vet inte om de hade avtalat 

ett möte eller hur mycket Rahab visste om dem innan hon släppte in dem i sitt hus.  Boling 

skriver att lin antagligen inte odlades vid tiden för textens tillkomst och att det antagligen var 

bland vilda linstjälkar  som Rahab gömde spionerna.17 Detta  skulle  kunna understryka hur 

snabbt och oplanerat allt skedde. Rahab hade i så fall inte förberett deras gömställe i förväg. 

Vi vet inte heller om de besökte henne i egenskap av att vara prostituerad, för att hon ägde 

ett hus i muren eller om hon ansågs vara en potentiell förrädare av sin stad. Om många män 

passerade hennes hus, skulle omgivningen inte reagera på deras besök, vilket skulle kunna 

tyda på att de inte behövde utgå från hennes sympati. Om hennes hus var en välbesökt bordell 

vore det en strategisk utgångspunkt för spejarna att få höra nyheter i staden.

Kungen skickar bud till Rahab i Jos 2:3 men hur detta bud meddelas Rahab förklaras inte. 

I 2:4 gömmer hon Josuas män och svarar på budet. Om kungens budbärare är desamma som 

sedan jagar spejarna i 2:7 borde hon rimligen redan ha gömt dem innan dialogen mellan henne 

och budbärarna börjar. Citatet i 2:3 bör då tolkas som kungens instruktioner till budbärarna, 

snarare än budbärarnas faktiska framförande av budet till Rahab, vilket medför en intressant 

rumslig övergång i berättandet. I ett andetag förflyttas läsaren från kungens palats till Rahabs 

hus. I Jos 2:6 används perfekt av ordet עלה, med betydelsen ”föra upp” i hifil-stamformen18, 

för att beskriva hur Rahab gömde spejarna. Det skulle kunna tolkas som pluskvamperfekt och 

syfta tillbaka på tiden innan budet kom.19

Innan Josuas män har lagt sig för natten besöker hon dem på taket och håller ett tal (Jos  

2:4). Direkt efter talet, och männens svar på det, firar hon ner dem genom fönstret (Jos 2:15). 

Spionerna tycks ha planerat att sova hos Rahab innan de fortsätter sin färd men ändrar sig 

efter deras samtal med henne och ger sig istället av omedelbart. Är deras uppdrag i staden 

avslutat i och med hennes yttrande i Jos 2:9? Är deras tidigarelagda avfärd till Josua i Shittim 

ett sätt att skydda Rahab från faran det innebär att ha efterlysta, utländska spioner i hemmet?   

17 Boling 1982, 146
18 Clines 2009, 325
19 Nyberg 1972, 264
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Vad resulterade spejarnas äventyr i? Av texten framgår inte om spejarna överlämnar några 

av Jerikos försvarshemligheter till Josua. De tycks inte ha utfört sabotage mot stadens försvar, 

vilket heller inte ingick i deras uppdrag. De tycks ha begett sig direkt till Rahabs hus efter att 

ha kommit in i staden och de genomförde inte mer spaning inne i staden efter sitt besök hos 

Rahab. Utifrån denna redogörelse av händelserna tycks spejarnas enda gärning i staden ha 

varit deras besök hos Rahab. De berättar allt de varit med om i Jeriko (Jos 2:23) för Josua men 

det enda textens berättare anser vara viktigt nog att återge är två faktauppgifter (Jos 2:24): 

JHVH har gett israeliterna landet. Folket är i skräck för israeliterna. Båda dessa upplysningar 

kommer från Rahab (Jos 2:9).

Josuas andra kapitel väcker många frågor. Många detaljer saknas och omständigheterna 

som  ledde  till  att  spejarna  befann  sig  gömda  i  Rahabs  hem  har  komprimerats  i  denna 

framställning av händelserna. Det som återstår är vad texten vill poängtera: Rahabs handlande 

under denna tidsrymd, hennes ställningstagande och hennes avtal med spejarna.

Tid och struktur 
I Jos 2:1 och 23 omnämns Josua och presenteras som Nuns son. Denna presentation bildar en 

inramning till berättelsen i Jos 2. Även de bägge resor som genomförs i berättelsen tjänar som 

inramning. Den första går från Shittim till Jeriko, den andra från Jeriko till Shittim. Resorna 

går mellan två relativt säkra punkter och över farlig terräng.

Strukturen i berättelsen är uppbyggd runt Rahabs tre dialoger. Dessa dialoger är inramade 

och separerade av kortfattade sammanfattningar av händelser med mycket dramatik.

• Första sammanfattningen: Spionerna sänds ut och hamnar i fara. (Jos 2:1-3)

• Första dialogen/monologen: Mellan Rahab och kungens bud. Rahab lurar iväg dem. 

(Jos 2:4-5)

• Andra sammanfattningen: Rahab gömmer spionerna. Kungens män letar på fel plats. 

(Jos 2:6-7)

• Andra dialogen: Mellan Rahab och spejarna, på taket. Rahab redogör för sin tro och 

begär ett löfte om att hon ska skonas tillsammans med sin familj. (Jos 2:8-14) 

• Tredje sammanfattningen: Rahab firar ut spionerna genom sitt fönster. (Jos 2:15)

• Tredje dialogen: Mellan Rahab och spejarna, i samband med att spejarna släpps ut 

genom fönstret. Rahab ger dem instruktioner för den fortsatta färden. Spionerna ställer 

motkrav. (Jos 2:15-21)

• Fjärde sammanfattningen: Spionerna följer Rahabs instruktioner och rapporterar för 
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Josua. (Jos 2:22-24) 

I de två första dialogerna har Rahab kontrollen och sätter villkor som uppfylls. Kungens 

bud lurar hon iväg och Josuas spioner är helt i hennes hand. Dessa scener utspelar sig i hennes 

hus. I den tredje dialogen ställer spionerna motkrav i samband med att de lämnar Rahabs 

domäner. Motkraven är en förutsättning för att kunna hjälpa henne. Situationen i den tredje 

dialogen är inte helt klar. Samtalet bör ha ägt rum, viskande, innan eller under det att Rahab 

firar ner spejarna. Det förefaller otroligt att de skulle ropa till varandra utmed muren efteråt,  

när spejarna vill ta sig obemärkta ur den sovande staden. Den dialog då spejarnas underläge är 

som minst kan alltså ha ägt rum när de hänger utanför muren och Rahab håller i deras livlina.

Rahab medverkar i samtliga dialoger och i två av händelsesammanfattningarna. I den sista 

sammanfattningen följs hennes råd och hon påverkar således utan att själv vara närvarande. 

Spionerna närmast citerar Rahab när de meddelar Josua resultatet av sitt äventyr (Jos 2:9, 24). 

Endast  den  första  sammanfattningen  beskriver  händelser  helt  utanför  Rahabs  kontroll. 

Förhållandet  mellan  tiden  för  händelseförloppet  och  tiden  som dessa  berättas  på,  lägger 

betoningen på Rahabs verk och hennes hus under den beskrivna tidsrymden.

Spejarnas andra resa, från Jeriko till Shittim, beskrivs mer utförligt än deras första, från 

Shittim till Jeriko. Det är svårare för en inkräktare att undkomma en fiende som aktivt söker 

efter denne än en som inte gör det. Bragden att ta sig levande ut ur Jeriko kan ses som större  

än att ta sig in i staden och därför intressantare att beskriva. 

Berättarens val att fokusera på uttåget snarare än intåget kan även vara ett sätt att lyfta 

fram Rahabs person.  Det  är  bland annat  vid de israelitiska spejarnas  uttåg ur  Jeriko som 

Rahabs insats visar sig och genom att beskriva just den resan lyfts hennes handlande fram 

som avgörande för spionernas resultat. En annan tolkning är att berättaren på detta sätt vill  

understryka Rahabs karaktärsdrag i förhållande till Josuas spioners. Jerikos kung fick redan 

följande dag kännedom om, inte bara spejarnas närvaro i Jeriko, utan att de hade kommit till 

just  Rahabs  hus  (Jos  2:3).  Spejarnas  uppdrag  är  mycket  svårt  och  deras  kompetens  som 

spioner kommenteras inte i  kapitlet.  I  Jos 6:25 omnämns de dock istället  som budbärare. 

Berättaren i Jos 2 konstaterar att spionerna blev upptäckta så fort de kommit in i staden och att 

de vägleddes ut därifrån av Rahab. Rörelsen från Jeriko till Shittim blir därför mer utförligt 

beskriven än rörelsen från Shittim till Jeriko: den visar på Rahabs intelligens och tillför därför 

historien mer information om henne.
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Berättaren och perspektiv
Berättelsen i Josuas andra och sjätte kapitel berättas av en utomstående, allvetande berättare. 

Spejarnas resa är navet i berättelsen och spejarnas uppdrag, att ”se [på] landet och Jeriko” (Jos 

2:1),  är  den  röda  tråd  som berättaren  följer.  Det  är  spionernas  problem som ska  lösas  i 

berättelsen, det vill säga deras uppdrag och den fara de hamnar i. Trots att Rahab dominerar 

scenen är det därför ur spejarnas perspektiv som vi upplever historien.

Berättaren dröjer kvar vid Rahab och hennes handlingar i utförliga scener. De händelser 

som inte kan kopplas till henne återges mycket kortfattat. Hennes handlingar och dess positiva 

effekter beskrivs sakligt och mer noggrant än exempelvis spejarnas. Förutom att presentera 

karaktärernas funktion i sina respektive sammanhang, exempelvis ”spion” och ”prostituerad”, 

tillskriver inte berättaren dem några egenskaper eller personlighetsdrag. Inte heller får vi veta 

karaktärernas tankar. Läsaren lär känna dem endast genom deras egna tal och genom deras 

handlingar som, utan värdering, återges av berättaren.  

Det  sjätte  kapitlet  berättar  att  JHVH är  med Josua,  vilket  mer  uttalat  visar  att  Josua 

handlar rätt (Jos 6:27). Sjätte kapitlet försvarar och upphöjer Josuas handlingar såsom utförda 

med ett gudomlig mandat. I det andra kapitlet nämns inte JHVH i förhållande till  Rahabs 

handlingar. Berättaren i det sjätte kapitlet är på så vis mer värderande än berättaren i den 

andra kapitlet.

Karaktären Rahab

Adjektivet ב ח�  betyder bred, vid och omfattande.20 Boling anser att hennes namn antagligen ר�

är en kortform av Rahab-N, där N kan ersättas med ett namn på en gudom. Namnet betyder då 

”N har  öppnat/vidgat”.21 Detta  gudsnamn är  i  så  fall  antagligen  ett  annat  än  JHVH och 

förkortningen kan vara en familjär sådan eller en medveten censurering från berättarens sida. 

Nelson påpekar att hennes namn påminner om substantivet חוב	ר, vilket betyder ”bred plan” 

eller  ”torg”22,  något  som förkommer i  Sodom (1 Mos 19:2) och Gibeah (Dom 19:15-20). 

Även dessa kapitel har ett tema runt främlingar i fara som blir hjälpta.23

Karaktären Rahab beskrivs av berättaren (Jos 2:1) som en  Ordet är den feminina .זוָנ�ז Ordet är den feminina participformen av verbet med stammen .ה 

participformen av verbet med stammen זנה vilket, enligt Clines, betyder att  prostituera sig, 

20 Clines 2009, 418
21 Boling 1982, 145
22 Clines 2009, 419
23 Nelson 1997, 43
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alternativt  att  bedriva  otukt.24 Bird  skriver  att  ordets  egentliga  betydelse  är  att  ha 

utomäktenskapliga, sexuella relationer och att det i regel används för kvinnliga subjekt. En 

gift man hade rätt till monopol till sin hustrus sexualitet. Gifta män hindrades däremot inte 

från utomäktenskapliga relationer, såvida det inte inkräktade på en annan mans rättigheter. De 

prostituerade hade inga makar  vars  rätt  kunde kränkas och därför  kunde män legitimt ha 

utomäktenskapliga  relationer  med  dem.  Både  en  ogift  dotter,  som  hade  ett  illegitimt 

förhållande,  och  en  prostituerad  var  subjekt  för  verbet ,זנה   i  det  att  de  båda  hade 

utomäktenskapliga relationer. 25

Eventuellt förekom även kultisk prostitution, som utövades för religiösa syften, i landet. 

Osäkerheten härom är dock mycket stor.26  

Huruvida sakral prostitution praktiserades i textens Jeriko, och om Rahab i så fall var 

involverad i den, förtäljer inte Josuas andra kapitel. Att hon är prostituerad är berättarens enda 

utlåtande om henne och det görs utan värdering. Kungen sänder bud till henne personligen 

(Jos 2:3) men det framgår inte om kungen kände till henne sedan tidigare eller inte. Både 

omtalade profana prostituerade och, i den mån dessa fanns, sakrala sådana skulle kunna vara 

kända  vid  hovet.  Varken  hon  själv  eller  någon  annan  karaktär  yttrar  sig  om  hennes 

personlighet och egenskaper.

Möjligheten finns att Josuas spejare tvingade sig in hos henne, tvingade henne att gömma 

dem, att hon av rädsla för männen prisar deras gud och ber om nåd. Verbet שבכב används i Jos 

2:1 och har översatts till att spejarna ”lade sig för att vila”27 och ”låg över”28. Verbet kan även 

ha  en  sexuell  innebörd  och kan  användas  i  samband  med  våldtäkt.29 Det  är  naturligt  att 

berättaren inte  kritiserar  Rahabs handlingar,  trots  det  moraliskt  tvivelaktiga i  dem, om de 

utfördes under tvång från israeliterna. Min tolkning av Jos 2 är dock att hon handlar frivilligt 

och  på  eget  initiativ.  Berättarens  uppräkning  av  hennes  handlingar  ger  intrycket  av  en 

initiativrik  karaktär.  Det  var  Rahab  som ”tog”  och gömde  spionerna,  inte  spionerna  som 

gömde sig hos Rahab (2:4,  6).  Spionerna  lämnar henne inte,  utan hon  sänder i  väg dem 

(2:21). 

Rahabs första aktiva handling i texten är att lura iväg kungens män med en lögn och att 

vägra en order (Jos 2:4-5). Att hon tidigare (Jos 2:6) hade gömt Josuas spejare tyder på att hon 

24 Clines 2009, 101-102
25 Bird 2006, 42
26 Ibid., 49-52
27 Svenska Folkbibeln 98
28 Bibel 2000
29 Clines 2009, 458-459
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visste att de var oönskade i Jeriko. Å andra sidan kan vi inte veta om de hade presenterat sig 

som just israeliter. Det är möjligt att hon förstod männens identitet först när kungens män 

anklagar dem och att hennes yttrande i 2:4 är sanning. Senast i Jos 2:5 har hon valt sida och 

med sin lögn har hon försatt sig i opposition mot kungen. 

Hennes  nästa  handling  är  att  besöka  männen  på  taket  och  hålla  ett  tal  där  hon  gör 

Josuabokens första sammanfattning av israeliternas historia (Jos 2:8-13). Eftersom Rahabs ord 

om JHVH citeras av spejarna för Josua, som först därefter beger sig ut i krig mot Jeriko, kan  

Rahab uppfattas vara en profetissa. I sitt tal om JHVH gör hon inga jämförelser med sina egna 

gudar. Hon ger JHVH en särställning och väntar inte att någon annan gud ska kunna göra 

motstånd mot Honom. Israeliterna har fått landet av JHVH och därmed är frågan avgjord. 

Hon säger att hela hennes folk har sett JHVH:s gärningar och därför har drabbats av skräck 

(Jos 2:10-11). Ändå tycks det endast vara hon som på riktigt har förstått att JHVH har gett 

landet till israeliterna (Jos 2:9). Det är inte entydigt om yttrandet i 2:11 (”Ty JHVH, er gud, 

han är Gud i uppe i himlen och nere på jorden”) enbart speglar Rahabs eller hela folkets  

kunskap. Hon väljer inte att följa med spionerna tillbaka till Josuas säkerhet, kanske för att 

skydda sin familj genom att inte rikta myndigheternas uppmärksamhet mot dem genom att 

försvinna.

Hennes första insats, att lura bort kungens män, utför hon innan hon har fått ett löfte om 

benådning. Hon tar en risk men har då visat vad hon kan göra för spejarna. När ett avtal har 

ingåtts mellan henne och spejarna ger hon sitt nästa bidrag: hon hjälper dem ut ur staden. Om 

detta tillvägagångssätt är en medveten förhandlingsteknik eller om hon planerade att hjälpa 

dem ut ur staden även utan löftet förtäljer inte texten.

Karaktären Rahab är prostituerad, hon ljuger och vägrar order. Hon uppvisar kännedom 

om  JHVH  och  konstaterar  att  Han  kommer  att  utlämna  hennes  skräckslagna  folk  till 

israeliterna. Hon visar på praktiska lösningar till spejarnas problem och visar sin pålitlighet 

och  övertygelse  genom att  handla  först  och  be  om förmåner  efteråt.  Huset  som står  för 

trygghet ägs av en lögnare. Bilden som målas upp av henne föreställer en idealistisk men 

praktisk person som hellre ser till resultat än omgivningens godkännande av hennes val av 

metoder. Hon är handlingskraftig vilket är positivt för dem vars sida hon väljer att stödja.

Den oundvikliga frågan är varför hon väljer israeliternas sida i striden. I sitt tal uttrycker 

hon ingen kärlek till  JHVH, endast fruktan och erkännande av Hans oöverträffade storhet. 

Dock är gudsfruktan en högt värderad egenskap i den hebreiska bibeln (5 Mos 10:12). Det är 

möjligt att tolka hennes handling som en osjälvisk hyllning till israeliternas gud. Hon kan 
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även ha rent egoistiska skäl till att hjälpa spejarna. Hon tycks anse sig vara dödsdömd av det 

hot israeliterna utgör mot hennes stad. Att trotsa stadens kung innebar inte nödvändigtvis en 

större risk för hennes liv än det öde som väntade när israeliterna nådde Jeriko. Genom att 

hjälpa spejarna öppnade hon en möjlighet till benådning för henne och hennes närstående. 

Vilken roll spelar hon för israeliternas seger? Hennes bidrag är att hon hjälper och räddar 

Josuas spejare. I berättelsen framgår inte allt de rapporterade till Josua och därför kan vi inte 

avgöra hur viktiga de upplysningar Josua fick var för krigets utgång. 

Övriga karaktärer 
Josuas båda spejare beskrivs som en enhet. De introduceras som två individer (Jos 2:1) och 

omtalas därefter alltid i plural, ”de”. Ingen skillnad görs mellan dem och de beskrivs som 

närmast en enda, enhetlig karaktär. Intressant är att de, trots sitt ständiga numerära överläge, 

ändå uppfattas som passiva och styrda av antingen Rahab eller Josua. Eftersom berättaren 

låter oss följa med dem på deras resa är det lätt att identifiera sig med dem. De sänds ut av 

Josua, kommer fram till Rahab och övernattar i hennes hus. Vi vet ingenting om deras planer. 

Var spionernas ärende till henne kopplat till deras uppdrag av Josua eller besökte de henne för 

eget nöjes skull? De är objekt för Josuas och Rahabs handlingar i flera fall: de sänds ut av 

Josua  (2:1),  göms  av  Rahab  (2:4,  6)  samt  firas  ner  och  får  råd  av  henne  (2:15-16).  De 

handlingar de själva är subjekt i är kopplade till sömn eller till Rahab: De övernattar (2:1), är 

på väg att lägga sig (2:8), accepterar Rahabs förslag på avtal (2:14), sätter motkrav (2:17-20), 

tar sig tillbaka genom att följa hennes råd (2:22-23) och citerar henne för Josua under sin 

rapportering (2:24).  Så länge de befinner  sig i  Rahabs hus är  de helt  och hållet  i  hennes 

kontroll och vård. Det är först i samband med nerfirandet, när de befinner sig utanför hennes 

hus, som de ställer de motkrav för att skona henne och hennes familj (Jos 2:17-20). Josua har 

stort förtroende för spejarna och ger dem mandat att ge löften till Rahab som han sedan håller.  

I Jos 6:22-23 är rollera ombytta. Där för spejarna aktivt ut den passiva Rahab och hennes 

familj ut ur ruinerna av Jeriko. I kapitlet får vi mer information om spionerna: omnämns de 

som pojkar (Jos 6:23) och budbärare (Jos 6:25).

I Josuabokens sjätte kapitel upprepas tre gånger att det är Josua som beordrar och ser till  

att löftet till Rahab hålls. (Jos 2:17, 6:17, 22, 25) Hans agerande är på JHVH:s mandat (Jos 

6:27).

Kungen av Jeriko är Josuas motpol. Precis som Josua representeras av sina passiva, svaga 

spejare i  Jos  2,  representeras  kungen av svaga män som lätt  luras utanför  stadsmuren av 
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Rahab. Detta förhållande framhäver Rahabs position i berättelsen. Hon befinner sig mellan 

två starka ledare och deras svagare underhuggare. 

3.2 Postkolonial läsning

Israeliterna 
Israeliterna definieras av Rahab i Jos 2:9-11 som det folk vilket JHVH öppnade Sävhavet för 

och som har erövrat på andra sidan Jordan. Rahab beskriver denna israelitiska grupp som 

oövervinnerlig och beskyddad av en gud som är överlägsen allt annat. JHVH har makt över 

naturen och kan ta ett landområde från ett folk och ge det till ett annat. I det sjätte kapitlet 

aktiveras den makt som JHVH har gett till israeliterna i och med Jerikos erövring (Jos 6:2, 

20).  Israeliterna  representeras  i  det  andra  kapitlet  av  Josua  och  de  två  spejarna.  Josua 

förekommer endast i inledningen och avslutningen av kapitlet och spejarna är, som tidigare 

konstaterats, våra guider genom berättelsen.

Stadsstaternas  identiteter,  och  gränserna  dem  emellan,  var  inte  lika  starka  som 

nationalstaterna.  Konflikterna  var  många,  dels  mellan  de  små rivaliserande  kungadömena 

själva och dels mellan stadsaristokratierna och de som bodde utanför stadsmuren, längst ner 

på samhällsskalan. 30 

Moabiterna och ammoniterna  uppges  vara ättlingar  till  Lot  och hans  döttrar  i  1  Mos 

19:30-38  och  midjaniterna  till  Abraham  i  1  Mos  25:1-4.  Trots  att  folken  ansågs  vara 

besläktade lades stor vikt vid att upprätthålla gränserna mellan dem. Eller kanske just därför, 

så  att  inte  gruppens  identitet  skulle  upplösas.  Josuaboken använder  beteckningen  "Israels 

barn", eller "Israels söner", för de som ofta översätts till israeliter. Släktskapet inom gruppen 

gör att gruppens avgränsning gentemot de andra framstår som "naturlig". 31 

Enligt  den  postkoloniala  teorin  används  icke-israeliterna  till  att  definiera  israeliterna. 

Påpekandet  av  Jerikos  dysfunktionella  sidor,  som  stadens  skräckslagna  befolkning  och 

kungens ineffektiva sändebud, framställer alternativet, det vill säga israeliterna, i en bättre 

dager.

Rahab tilltalar spejarna i sitt tal i deras egenskap av att vara israeliter och det är utifrån 

spejarnas perspektiv vi hör talet. Om den presumtive läsaren kan antas vara israelit själv blir 

talet även riktat till berättelsens åhörare. Självklart är det smickrande för en israelit att prisas 

för vad den störste guden har gjort för det israelitiska folket. De ord som texten lägger i en 

30 Curtis 1994, 41, 43
31 Kim 2007, 172-174
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icke-israelits mun ger och bekräftar en självbild som föreställer ett starkt och gudabenådat 

folk som kommer att  lyckas med sina erövringar.  Det  tydligaste  exemplet på berättelsens 

israelitiska perspektiv är att Rahabs förräderi mot sin stad betraktas som enbart positivt (Jos 

6:25). 

Icke-israeliterna
Icke-israeliterna representeras i Josuas andra kapitel av Jerikos kung, kungens män, Jerikos 

övriga invånare och Rahab. 

Jerikos kung misslyckas att fånga in israeliternas spioner och hans män luras ut ur staden 

av en prostituerad. Ingen av de framställs i positivt ljus. De har uppenbarligen problem att 

upprätthålla  sammanhållningen  i  staden.  Åtminstone  en  av  stadens  invånare  vill  fly  det 

sjunkande skeppet och lierar sig med israeliterna för att överleva.

Om Josua motsvaras av Jerikos kung, och Josuas spejare av kungens män, får Rahab en 

särställning mellan de båda två parterna. Å ena sidan är hon en Jerikobo och förutsätts följa 

stadens  lagar.  Å andra  sidan  distanserar hon  sig  från  Jeriko  genom det  utanförskap  som 

hennes yrke innebär och genom sitt förräderi. 

Mellan den styrande kungen och den rebelliska Rahab finns de vanliga Jerikoborna, de 

som dödas vid israeliternas intåg, och deras röst försvinner i berättelsen. Rahab själv väljer att 

tala för alla stadsbor i Jos 2:10-11 och berättar att de "har hört" om israeliternas erövringar  

och därför är skräckslagna. Det är de exceptionella invånarna i Jeriko som talar själva i texten: 

Jerikos kung (Jos 2:2-3) och Rahab som hjälper israeliterna. 

Den andre
Jerikos  folk  är  ”den  andre”  i  förhållande  till  israeliterna.  I  förhållande  till  Jerikos 

misslyckande framstår  israeliternas seger  mer rättfärdig.  Genom det våld som brukas mot 

stadens  invånare  distanserar  sig  israeliterna  från  dem.  Deras  litterära  funktion  blir  att 

presenteras som annorlunda, det vill säga som icke-israeliter, att utsättas för distanserande 

våld och slutligen dödas för att peka på israeliternas makt. 

I förhållande till israeliterna är Rahab ”den andra” med tanke på nationalitet,  kön och 

social  tillhörighet.  Hon  är  så  annorlunda  att  normala  regler  inte  tycks  gälla  henne.  Hon 

fördöms inte, varken av berättaren eller de israelitiska karaktärerna, för sina lögner och inte 

heller för att hon beordrar spejarna på ett sätt som knappast tillkom en prostituerad. Hennes 
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ställning som annorlunda i förhållande till israeliterna framställs som något positivt. Däremot 

skapar hennes förräderi ett negativt avstånd mellan henne och Jerikos folk. Avstånd skapas 

inte mellan henne och israeliterna genom våld, som mot Jerikos folk, men likväl genom att 

framställa henne som exotisk. Den positivt annorlunda kan inte ingå i den egna gruppen men 

kan bindas genom en allians.  Rahab och israeliterna förenas  i  en allians  mot Jeriko men 

eftersom avståndet mellan de båda parterna finns kvar, kan hon inte uppgå i den israelitiska 

gruppen. I Jos 6:23 tillåts hon och hennes familj att slå sig ner utanför israeliternas läger, 

enligt  6:25 finns hon bland israeliterna ”än idag”.  Hon blir  mer och mer accepterad med 

tidens gång men är,  sista  gången hon nämns i  dessa kapitel,  fortfarande ”den andra” och 

exkluderad från israeliternas ”vi”. Hennes brist på tillhörighet i någon tydlig gruppering blir 

ett hot mot den egna gruppidentiteten och måste hon hållas på avstånd. Woudstra härleder 

avståndstagandet till hennes familjs rituella orenhet.32 

Erövring 
Folket har sett att JHVH redan har avgjort deras öde men agerar inte efter denna kunskap. 

Rahab agerade genom att välja sida i konflikten och skonades därför. Hade hela folket i Jeriko 

kunnat göra likadant och på så vis undgå förintelse? Fanns det ens en möjlighet för Jerikos 

folk att göra "rätt" i denna situation eller var deras blotta existens ett brott att straffas för? 

Senare tiders kolonialism har inneburit både militära erövringar och kulturella sådana. Av 

delvis välvilja har väst önskat ersätta omgivande länders "primitiva" kulturer med sin egen, 

"överlägsna", kultur.33

Israeliterna hade inte för avsikt att missionera i Jeriko. Jerikos folk uppmanades inte att 

frivilligt delta i JHVH-kulten och anklagades inte, i andra och sjätte kapitlet, för att dyrka 

andra gudar. Inte ens Rahab tycks göra något försök att omvända sitt folk till tro på JHVH för 

att undvika den kommande massakern. När israeliterna intar Jeriko blir dess invånare istället 

högst ofrivilligt en del av israeliternas hyllning till JHVH. De uppvisar, liksom Rahab i Jos 

2:9, 11 fruktan för folket som skyddas och leds av JHVH, de trakasseras genom parader runt 

deras stadsmur (Jos 6:12-14) och dödas för att ingå i Josuas maktdemonstration till JHVH:s 

ära. (Jos 6:21, 27) Deras kultur slogs ner för att lämna plats och upplyfta en annan och själva 

32 Woudstra 1983, 115
33 Kim 2007, 161
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tilläts de inte delta i kulten annat än som redskap.

Inte heller tjänade israeliterna ekonomiskt eller materiellt på sin erövring av staden då den 

vigdes till förintelse. Intagandet av staden var en styrkedemonstration mot omvärlden och en 

hyllning till JHVH av israeliterna. De kultiska förberedelserna i Jos 3-5, före intåget i Jeriko i 

Jos 6, ger JHVH äran för den lyckade erövringen. Det var även en markering för att visa att 

JHVH är israeliternas gud och att inga andra folk kan blidka Honom. Inget annat folk än 

israeliterna tycks ges möjlighet att dyrka JHVH och alternativet att ansluta sig till israeliternas 

gudsdyrkan ges aldrig till Jerikos folk. Ändå skapar en av stadens invånare själv alternativet 

att böja sig för JHVH:s folk och skonas därmed. 

Hur mycket av sin identitet ger Rahab upp i och med sitt förräderi? Genom att framställa 

Rahab som "den andra" i förhållande till hennes eget folk är hon, av berättaren, distanserad 

från folket i Jeriko. Att beskriva hennes situation som den utstöttas kan i sig ses som en del av 

berättarens koloniala handling: hon fråntas all sin bakgrund och historia för att bli fullständigt 

beroende av israeliterna för att kunna få en framtid. Å andra sidan gör det hennes förlust av 

identitet,  när  hennes  folk  dödas,  mindre.  De  hon  har  sin  sanna  lojalitet  till,  sin  familj,  

överlever.

Rahabs hjälpsamhet mot Josuas spejare och uppgivenhet om sitt eget folk är onekligen 

precis det välkomnande ett erövrande folk hoppas på. Hon intygar att erövrarna är överlägsna 

och stöder de nya makthavarna. Hennes handlingar legitimerar israeliternas. Berättelsen kan 

ses som en ursäkt till att israeliterna marscherar in och massakrerar en hel stad. Förutom att 

JHVH har uppmanat dem att göra så, ges ytterligare ett argument: staden är oförmögen att ge 

sina invånare trygghet och en resonerande Jerikobo väljer därför att byta sida i konflikten.

Maluleke ser Rahab som en kolonial konstruktion. Hon utgör en stereotyp av de erövrade 

som inte har någon tro till sitt eget folk och därför underkastar sig förtryckare utifrån. Hennes 

tillgänglighet som utsatt kvinna och prostituerad gör henne till en metafor för landet, vilket 

säger någonting om hur erövrarna ser på det: landet finns för att intas och har inget eget värde 

utan israeliternas närvaro. Att undersöka landet, vilket är spejarnas uppdrag, är att undersöka 

Rahab. 34 

34 Maluleke 2007, 504-507
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Jag kan acceptera Malulekes  resonemang angående Rahab som en idealiserad bild  av 

offret som välkomnar de som ska ta ifrån henne allt. Tolkningen, att hon är en skapelse av 

kolonisatörernas önskedrömmar och ett rättfärdigande av invasionen, gör att den annars udda 

berättelsen i Josuas andra kapitel passar bättre in bland de omgivande kapitlen som också 

motiverar israeliternas intåg i Jeriko. Ändå har jag svårt att acceptera Malulekes bild av Rahab 

som hjälplös inför textens israeliter. Rahab är i underläge gentemot det israelitiska folket, då 

hon byter sin familjs säkerhet mot hela sitt folks död. Men i denna berättelse, under sitt eget 

tak,  är  hon i överläge gentemot de två israelitiska spejarna.  Maktbalansen i  den tillfälliga 

situationen som utspelar sig i Jos 2 är den omvända, gentemot den större ramberättelsen om 

israeliternas  erövring  av  Jeriko.  Maluleke  skriver  att  hon  blir  ett  avpersonifierat  objekt 

gentemot israeliterna, då hon distanseras från sin bakgrund och folktillhörighet, och att hon 

luras till att tro att hon ska få en identitet i hennes nya tillvaro under israeliterna.35 I kriget är 

hon en  spelbricka  som kontrolleras  av  israeliterna,  då  hon överlever  på  deras  nåder,  och 

berättelsen i Jos 2 kan mycket väl ses som en erövrares önskefantasi. Men i den bubbla, som 

Jos 2 utspelar sig, är karaktären Rahab inte underlägsen de israelitiska spejarnas karaktärer. 

Där är det hon som håller de två israeliternas liv i sin hand och kan döda dem genom att 

avslöja dem. Utan att ha avslöjat några statshemligheter, vad vi vet, lyckas hon ändå avkräva 

dem ett löfte om lojalitet. Är det i själva verket Rahab som är vinnaren i situationen?

Är vi som läsare lurade att  tro att Rahab har större makt än hon har?  I den narrativa 

analysen  har  vi  sett  att  Rahab  presenteras  som ett  aktivt  subjekt  som agerar  efter  egna 

intressen. Varför framställs hon som i kontroll av situationen när hon, i ramberättelsen, endast 

lever för att israeliterna behagar så? Vad vill berättaren säga med det? En tolkning kan vara att 

berättaren  på  detta  sätt  döljer  hur  hjälplös,  utnyttjad  och  förlorad  Rahab  egentligen  är. 

Skönmålningen  av  hennes  situation  tjänar  till  att  oförtjänt  framställa  israeliterna  som 

sympatiska och icke-manipulativa. En annan tolkning är att berättaren vill visa att det faktiskt 

finns förnuftiga, sympatiska människor bland "de andra" som, i likhet med de flesta, i första 

hand önskar en dräglig tillvaro för sig själv och sin familj. Kanske kan man skönja en kritik 

mot israeliternas skövla-och-rata-mentalitet i förhållande till andra folk och en acceptans för 

att "de andra" kan ta till för "oss" okonventionella metoder för att nå sina mål. Texten kan ses 

som en påminnelse om att rollerna ibland kan bytas om och att även "de andra" är subjekt i 

sina sammanhang. 

35 Maluleke 2007, 506
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3.3 Feministisk läsning

Femininitet 
Många kvinnor i Bibeln presenteras i förhållande till en namngiven man.36 I egenskap av att 

vara dotter, hustru eller slav kan de omnämnas utan att namnges. Rahab utgör ett undantag. 

Hon presenteras som en fristående individ utan kopplingar i Jos 2:1. I 2:13 omtalas hennes 

familj, som dock förblir namnlös. Vi vet inte vilken familjens sociala situation var, hur de 

tänkte runt Rahabs yrke eller deras inställning till israeliterna.

Exum påpekar  att  kvinnliga  karaktärer  förtrycks  i  flera  bibliska  texter  genom att  de 

handlar  mot  sina  egna  och  sitt  köns  intressen.  Jeftas  dotter  fogar  sig  i  sitt  öde  utan  att 

protestera  (Dom 11:36,  39) och kvinnorna i  Siseras mors hov stillar  sin  härskarinnas  oro 

genom att tala om de våldtäkter som nog begås mot fiendens kvinnor (Dom 5:28-30). Rahab 

är, i motsats till dessa, fokuserad på sin egen välfärd. Hon argumenterar för att hon och hennes 

familj ska behandlas väl (Jos 2:12-13). 37

I Jos 2, som i högre grad visar Rahabs karaktär än Jos 6, tilldelas Rahab tre egenskaper 

som på olika sätt kopplas till femininitet. Hon är bedräglig, begärlig och moderlig.

Kungens män genomförde inte, vad som framgår av texten, husrannsakan utan litade på 

hennes ord. Hon tycks ha en förmåga att övertyga. Hon framställs som bedräglig och hjälper 

eller  stjälper när hon bedömer det som riktigt.  När hon gömmer Josuas män hamnar de i 

underläge gentemot henne och hon lyckas få dem att lova henne fördelar innan hon släpper 

dem. Bird skriver att den prostituerade betraktades som en parasit som utnyttjar mäns svaghet 

och skor sig på sina offers bekostnad.38 Denna egoistiska, hänsynslösa målmedvetenhet var en 

del av stereotypen som fanns runt prostituerade. 

Josuas  spioners  beroende  av  henne  betonar  även  hennes  moderlighet  och 

omhändertagande drag. Hon tar hand om dem genom att skydda dem från fienden, instruera 

dem och ordna sovplatser till dem. Karaktärerna Josua och Rahab utgör de två någorlunda 

säkra punkterna i berättelsen och blir motsvarande fader- och modersgestalter.  

Kontrasten  mellan  omhändertagande  och  utnyttjande,  moderlig  kyskhet  och 

attraktionskraft, beskrivs i flera av Bibelns berättelser som farlig och bedräglig, inte minst, 

som Exum belyser, beskrivningen av Jael i Dom 4:18-21.39 Det är inte en kvinnlig publik som 

ska skrämmas av denna komplexitet utan en manlig. Det skrämmande draget hos de kvinnliga 

36 Exum 2007, 66
37 Exum 2007, 69, 73, 75
38 Bird 1989, 130
39 Exum 2007, 71-72
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karaktärerna  upplevs  av män och slutsatsen,  att  det  är  män som i  berättelserna  beskriver 

kvinnor för andra män, ligger nära till hands.  

Det andra och sjätte kapitlet visar till viss del på olika värderingar av könen. Anledningen 

till att karaktären Rahab har gått till historien uppges, i det sjätte kapitlet, vara att hennes 

insats  belönades  i  samband  med  Josuas  intagande  av  Jeriko  (Jos  6:25).  Det  är  krig  och 

samhällsbyggnad som avgör vilka insatser som är viktiga att minnas. Konflikten mellan Josua 

och Jeriko beskrivs som en konflikt mellan män. Det är när Rahab manövrerar sig in i denna 

mer manliga arena som hon, enligt Josuas sjätte kapitel, blir värd att minnas och som hennes 

storhet beröms.

Även i Josuas andra kapitel består hennes praktiska hjältedåd av hennes agerande i den 

konflikt som finns utanför hennes vanliga, mer kvinnliga, arena. Josuas andra kapitel har dock 

fokus på fusionen som uppstår när de manliga och de kvinnliga verkligheterna möts i Rahabs 

hus. Hon agerar i ett krigiskt, manligt sammanhang men använder sig av medel som ansågs 

vara typiskt feminina. Omständigheterna runt det instundande kriget, som inte direkt berör 

Rahab personligen, berörs mycket kortfattat. Likaså spills ingen uppmärksamhet på Rahabs 

liv som prostituerad. Kapitlets fokus ligger på mötet mellan Rahab och spionerna, allt annat är 

omständigheter. 

Prostitution och kön
Förutom hennes kön bidrar hennes ställning som prostituerad till hennes roll som "den andra". 

Ur israelitisk synvinkel var prostitution visserligen en accepterad del av samhället men likväl 

en förnedrande omständighet för den som utövade yrket.40 

Hennes yrke kan sägas färga hennes femininitet och fjärma henne från den israelitiska 

idén  om  den  dygdiga  kvinnan.  Precis  som Bird  påpekar,  använder  berättaren  sig  av  de 

associationer  som  begreppet  prostitution  väcker  hos  läsaren,  som  en  del 

personbeskrivningen.41 Prostitution förstärker en individs status som objekt genom att vara 

föremål för andras begär och förakt. Den prostituerade beskrivs utifrån den effekt denne har 

på omgivningen. 

Hur stark ansågs kopplingen vara mellan prostitution och femininitet i området vid den tid 

då  berättelsen  utspelar  sig?  I  5  Mos  23:18  talas  om en ב  ל� ,42כ�  en  hund,  vilket  allmänt 

accepteras som en omskrivning för en prostituerad man. Bird anser att manlig prostitution, 

40 Afonso 2007, 625
41 Bird 1989, 130
42 Clines 2009, 176
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oavsett  om det  är  det  som åsyftas  i  versen eller  inte,  är  väsensskild  från kvinnlig  sådan. 

Sexuella relationer mellan män var förbjudet bland israeliter och inte legitim i någon form.43 I 

Josuas andra och sjätte kapitel framgår inte om Rahab hade manliga kollegor i Jeriko och, i så 

fall, hur förhållandet mellan dessa var. 

Textens bild av femininitet
En grundbult  i  berättelsen är att  Jeriko förråds av en nedvärderad,  egen invånare.  Rahabs 

lojalitet till staden är så liten att hon inte ens försöker rädda den genom att övertala sitt folk 

till samarbete med israeliterna. Hon har redan givit upp om sitt folk och fokuserar enbart på 

att  rädda  sig  själv  och  sina  närmaste.  Denna  illojalitet  mot  berättelsens  Jeriko  kommer, 

åtminstone delvis, ur hennes utanförskap.

Berättelsens enda kvinnliga karaktär framställs som lögnaktig, farlig och okontrollerbar. 

Rahabs  herrar,  Jerikos  styrande,  har  misslyckats  att  tämja  henne,  vilket  kommer  stadens 

fiende israeliterna till nytta. Texten saknar uttryck för sympati eller förståelse för staden som 

låter  sig luras av henne.  Ansvaret för förräderiet  ligger  dels  hos Rahab själv och dels på 

staden.  Detta  är  intressant  att  jämföra  med  exempelvis  Domarboken  11:30-35,  där  Jefta 

anklagar sin dotter för konsekvenserna, där hon blir offret, av en ed han själv svurit.44

Bakom det positiva i att hennes förräderi gynnar "den rätta sidan", kan alltså ett annat 

budskap skönjas: den stad som inte kan kontrollera sina "Rahabar" är dömd till undergång. 

Vad är det hos Rahab som gör henne så farlig? Vilka är det hon representerar och som den 

goda staden bör tämja? Hennes roll som femme fatal, och därmed hennes femininitet, är klart 

en  viktig  del  av  hennes  farlighet.  Likaså  hennes  beredvillighet  att  handla  utifrån  sin 

övertygelse.  Jerikos  fall  kan,  utifrån  denna  berättelse,  förklaras  av  dess  oförmåga  att 

upprätthålla  kontrollen  över  kvinnor  och oliktänkande.  Dock anser  jag att  även en  annan 

tolkning är möjlig, inte minst eftersom den tilltänkte åhöraren av berättelsen är israelit.

Om Josuas spioner hade vägrat att lyda Rahabs instruktioner, på grund av hennes kön och 

ställning, i Jos 2:16, är det inte säkert att de hade lyckats ta sig tillbaka till Josua. Spionernas 

återkomst och rapportering tycks ha varit av stor vikt för anfallet på Jeriko eftersom Josua 

bemödade sig att sända ut dem. Att spionerna lyssnade på kvinnan och följde hennes råd kan 

ha räddat hela deras expedition och därmed kanske hela Josuas anfall. Det är hennes list som 

bidrar till israeliternas seger, snarare än spejarnas initiativförmåga. 

Rahab framställs som mycket mänsklig. När hon talar om sin fruktan för JHVH, gör hon 

43 Bird 2006, 49
44 Exum 2007, 77
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det i egenskap av att vara människa snarare än specifikt kvinna eller prostituerad. Hon är ett  

subjekt, trots sin ställning som prostituerad, och en personlighet med förmåga att känna igen 

det gudomliga. Hennes resonemang är logiskt: genom att hjälpa israeliterna vill hon byta till 

sig benådning vid den nära stundande erövringen. Hon uppges vara mån om sina närmaste 

och tar ansvar för dem trots att hon vet att staden är på väg att gå under. När israeliterna ger 

sig av faller hon inte för frestelsen att be dem om att få följa med. Hon kan rädda sig genom 

att följa med dem ut ur staden till Josua men stannar, kanske för att försäkra sig om sin familjs 

överlevnad.  Karaktären Rahab kombinerar  drag som konventionellt  ansågs  vara feminina, 

med egenskaper som värderades högt i det israelitiska samhället. Detta förmänskligande av en 

annars föraktad individ ger henne tillbaka den värdighet hennes samhällsställning kan ha tagit 

ifrån henne i läsarens ögon. Rahab återupprättas, trots alla sina sociala brister. Även detta kan 

tolkas  som  berättelsens  budskap:  den  mest  föraktade  och  nedvärderade  kan  uppvisa 

familjekärlek, intelligens och värdighet.

4 Avslutning

4.1 Resultat 
Resultatet kan sammanfattas i följande punkter, motsvarande frågeställningen i inledningen:

1. Rahab  ges  en  central  roll  i  Jos  2  och  influerar  även  händelserna  när  hon inte  är 

närvarande  på  scenen.  Hon  driver  på  utvecklingen  av  händelserna  och  har  i  två 

dialoger  av  tre  övertaget  gentemot  andra  karaktärer.  Rahab  beskrivs  som  listig, 

handlingskraftig, farlig, gudsfruktande och annorlunda. Resultatet av spejarnas resa, 

som är temat i berättelsen, ges av Rahab. Jos 6, där hon omnämns endast flyktigt,  

framställer henne som passiv.

2. Texten  framställer  Jerikos  folk  som ”de  andra”  gentemot  israeliterna  genom våld. 

Rahab görs till ”den andra” gentemot både israeliterna och Jerikos folk genom att hon 

framställs  som annorlunda och utstött.  Berättelsen  i  Jos  2  rättfärdigar  israeliternas 

handlande i Jeriko och karaktären Rahab kan ses som en kolonialistisk konstruktion. I 

ramberättelsen är Rahab en förlorare, vars folk och identitet tas ifrån henne och vars 

liv läggs i  israeliternas händer.  I Jos 2 dominerar hon däremot över de israelitiska 

karaktärerna.

Den feministiska läsningen visade hur Rahab kan sägas leva upp till olika stereotyper 

av femininitet. Hon framställs som den bedrägliga, den moderliga och den begärliga. 

Hon blir en hjälte genom att agera inom ett typiskt manligt område. 
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De postkoloniala och feministiska läsningarna gav att karaktären Rahab kan betraktas 

som sammansatt av stereotyper för främlingar och kvinnor. Hon bryter dock mot dessa 

stereotyper vid flera tillfällen. Detta kan tolkas som ett sätt att dölja hennes hjälplöshet 

eller för att upplyfta hennes dygder i egenskap av att vara ”den andra”. 

4.2 Diskussion
Karaktären Rahab är full av farliga kontraster. Hon beskrivs som både trygghet och farlighet, 

kysk i sitt moderliga omhändertagande och okysk i sin attraktionskraft, svag i underläget mot 

det israelitiska folket och stark i överläget mot de israelitiska spionerna. Rahab uppges vara 

vis, för hon har kunskap om JHVH som hon knappast kan ha läst sig till. Ändå porträtteras 

hennes list som ett okontrollerbart vapen. De andra karaktärerna får inte grepp om henne och 

detta i kombination med hennes handlingskraft framställer henne som farlig och oberäknelig. 

Även jag som läsare har svårt att göra mig en bild av henne. Å ena sidan är hon uppbyggd 

av stereotyper av främlingar och kvinnor. Hon är en konstruktion som passar in både i hennes 

omgivnings syn på prostituerade och i  israeliternas önskebild av sina erövringar.  Å andra 

sidan lämnas jag med ett intryck av att stereotyperna läcker, att hon bryter mot dem samtidigt 

som hon upprätthåller dem. Den egocentriska bedragaren månar om sin familj och riskerar sitt 

liv,  genom  att  stanna  kvar  i  Jeriko  efter  spionernas  avfärd,  för  att  säkra  deras.  Den 

kolonialistiska  konstruktionen  framtvingar  ett  löfte  om  skydd,  eventuellt  med  ett 

underliggande hot  om att  avslöja  spejarna,  i  utbyte  mot  information  som spejarna  kunde 

skaffa  sig  på  annat  håll.  Erövrarnas  representanter  i  Jos  2  domineras  fullständigt  av  en 

prostituerad som de sedan står i evig tacksamhetsskuld till.

Jag kan se två sätt att förklara denna motsägelse.

Genom att införa den döljer berättaren det underläge Rahab befinner sig i. Hennes vapen, 

att  spela  på  sin  list  och  sin  övertalningsförmåga,  innebär  att  spela  enligt  de  regler  som 

omgivningen har satt upp. Hennes list är och förblir just feminin list snarare än beundransvärd 

vishet. Den makt hon utövar mot Josuas spejare är tillfällig och hon kan inte komma undan 

det övertag det israelitiska folket kommer att ha över henne när hon har skurits av från sitt 

sammanhang och sin identitet.  Rahab förefaller  stark men hennes  styrka hjälper  inte  mot 

israeliterna i det långa loppet. Karaktären Rahab kan betraktas som en idealiserad önskebild 

av en förlorare, som fogar sig i sitt öde, konstruerad utifrån vinnarens perspektiv. 

Den bubbla som berättaren har skapat, där Rahab i sitt hem har övertaget, kan även ha 

andra syften. I denna upp- och nervända värld får vi se en representant av "de andra" briljera i  
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dygder  som gudsfruktan,  klarsynthet  och  familjekärlek.  Oavsett  om hennes  seger  bara  är 

tillfällig eller ej, väljer berättaren att lyfta fram den och på så vis framställa en annorlunda 

person i hjältens position, om än en okonventionell sådan.
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