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Inledning  

Mitt första möte med Marianne Fredriksson minns jag inte. Jag vet inte vilken av böckerna 

det var och jag vet inte när jag läste den. Men jag minns känslan av att flyta igenom en roman, 

utan att för den skull lämnas det minsta lilla oberörd. Jag minns känslan av att personerna fick 

liv och jag minns hur hon färgade bibelberättelser till verklighet. Bibelberättelser som fått liv 

har funnits i mitt medvetande ända sedan jag gick i första klass. Vår fröken läste dem för oss, 

förmodligen ur en barnbibel, och vi fick måla det vi hörde. Vissa av dessa bilder sitter 

fortfarande som etsade på min näthinna och dem har jag burit med mig genom hela livet. En 

berättelse som får liv blir en berättelse som kan finnas kvar, mer eller mindre medvetet. 

Att läsa skönlitteratur handlar inte bara om att få en trevlig stund, utan kan också 

handla om att man vill kunna sätta sig in och kanske förstå andra människor, deras liv och 

deras handlingar. Kanske vill vi komma till insikt när det gäller egna inre funderingar. 

(Swindell 2010:8) Då kan skönlitteraturen vara en enklare väg in, än t.ex. klassisk 

uppbyggelselitteratur. Intresset för andra människors insida är det som främst och längst drivit 

mitt intresse för religionsvetenskap. I religionens namn görs en hel massa saker som kan 

verka helt obegripliga, men om man förstår den handlandes tro och livsåskådning, har man 

lättare att förstå de handlingar som utförs. Det betyder inte att man behöver hålla med om 

dem, men att man i alla fall har en bättre möjlighet att förstå. 

Det är inte underligt att Marianne Fredriksson hör till de populäraste författarna 

i 1980- och 90-talens svenska litteratur, med tanke på vilket målande men ändå lättsmält 

språk hon har. Hon har skrivit både romaner med synopsis hämtat ur bibliska traditioner och 

samtidsskildringar. Kari Syreeni menar att Fredriksson skrev båda romantyperna med 

feministiska förtecken och att där också finns tydliga livsåskådningsmässiga och religiösa 

budskap. (Syreeni 2001:209) Det senare intresserar mig mer än det förra och är en del av vad 

jag tittar på i den här uppsatsen. 

Lina Sjöberg skriver att bibelberättelserna har blivit en del av det svenska 

kulturarvet och visst är det så; vi svänger oss med uttryck ur dem, ibland utan att ens 

reflektera över att det är Bibeln vi hänvisar till. Hur många av oss har inte sagt ”Det var rena 

syndafloden!” om det regnat ovanligt mycket? Men Sjöberg menar också att de nyckelord och 

karaktärer och den ideologi som blivit en del av det svenska språket också har påverkat den 

svenska skönlitteraturen. (Sjöberg 2006:15) Hon menar också att ”bibeln har en särställning 
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bland hypotexter i judisk-kristet präglade kulturer. Det faktum att dessa texter i långa tider 

varit absolut norm och rättesnöre, att de genom historien behandlats som heliga och 

ojämförligt viktiga, ger dem en annan ställning i det kollektivt medvetna kulturarvet än andra 

välkända texter.” (Sjöberg 2006:62) På något sätt får de då en särskild tyngd även om de 

gjorts om till romaner. 

Mitt ämnesval för C2-uppsatsen i Bibelvetenskap GTs blir en jämförelse mellan 

Marianne Fredrikssons roman Syndafloden och 1 Mos 6:5–9:19. Att jag gör just det 

bibelurvalet beror på att det är över den texten som romanen sträcker sig. Jag vill titta på hur 

Fredriksson använt det som faktiskt står i 1 Mosebok – och hur hon fyllt i emellan. Hur har 

hon gjort om tre sidor bibeltext till över 340 sidor roman? 

Problemformulering 

Mitt material är väl stort för en C-uppsats. Det finns mängder av problemformuleringar, 

frågeställningar och intressanta detaljer att titta på. Jag väljer att titta på transformation och 

karaktärernas trovärdighet. Orsaken till att jag väljer dessa två områden är att 

transformationen känns som ett självklart analysområde när jag har en hypotext 

(underliggande text på vilken en annan text vilar) och dess transformerade hypertext (en text 

byggd på en annan text) som material, och att trovärdigheten hos karaktärerna i hypertexten är 

bärande för om hypertexten i sig ska bli trovärdig. 

Min frågeställning blir alltså: 

1) Hur har transformationen från Noaberättelsen till Syndafloden gjorts? Vad har Fredriksson 

lagt till för att göra en tjock roman av en kort bibelberättelse? 

2) Hur är trovärdigheten hos huvudkaraktärerna i Noaberättelsen jämfört med hur den är hos 

huvudkaraktärerna i Syndafloden? 

Material, disposition och metod 

Materialet denna uppsats behandlar är 1 Mos 6:5–9:19 och Marianne Fredrikssons roman 

Syndafloden. För att kunna skilja på narrativen kommer jag att kalla Fredriksson roman för 

Syndafloden, och bibeltexten för Noaberättelsen. 

  Jag inleder uppsatsen med ett historiskt textstudium för att placera 

Noaberättelsen i litteraturhistorien. Därefter ger jag en kort beskrivning av Syndaflodens 
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tillkomst utifrån Marianne Fredrikssons egna anteckningar. Genom att göra en narratologisk 

analys av i tur och ordning händelseförlopp, rum, tid och struktur, berättare och perspektiv 

samt karaktärerna, kan jag jämföra likheter och skillnader narrativen emellan och därmed 

analysera hur transformationen gått till. Analysdelen avslutar jag med att titta på karaktärernas 

beskrivningar och trovärdighet. Till sist gör jag en sammanfattning av resultaten och 

diskuterar dem. 

Dalevi menar att narratologin fungerar som ett relevant metodologiskt 

instrument när det gäller att göra olika versioner och transformationer tydliga. Samtidigt 

skriver han att det är lätt att låta vetenskaplig och objektiv när man använder narratologins 

komplicerade termer, utan att för den skull vara neutral och just vetenskaplig, och han 

markerar att narratologin inte är ett specifikt sätt att arbeta, utan ett eklektiskt och heuristiskt 

instrument. Genom att titta på berättelsernas olika byggstenar kommer jag att kunna göra en 

relevant jämförelse dem emellan. (Dalevi 2007:41f) 

När jag tittar på trovärdigheten väljer jag att använda Robert Alters 

trovärdighetsskala för romanens huvudkaraktärer och jämföra med vilka personer som 

figurerar i Bibeln. Skalan presenteras närmare på sidan 13 under rubriken Trovärdighet. 

Skälet till att jag väljer denna metod är att bibeltexter ofta domineras av punkterna 2 och 3 

(karaktärernas tal och handlingar), medan punkt 4 och 5 (de inre tankarna och berättarens 

explicita påståenden) ofta saknas. (Dalevi 2007:182) Eftersom den kategoriserar grovt och går 

att jämföra i siffror, blir Alters trovärdighetsskala ett synnerligen tydligt instrument. Om man 

dessutom väljer att presentera den i tabellform, vilket jag gör, blir den dessutom mycket 

visuell. För en uppsats på högre nivå skulle man kunna tänka sig att använda en mer 

differentierad skala med möjlighet att gå djupare in på fler detaljer i personbeskrivningarna.  

”Intertextualiteten är inte min metod, utan mitt forskningsobjekt”, skriver Lina Sjöberg i sin 

avhandling (Sjöberg 2006:27) och det synsättet har inspirerat mig i den här uppsatsen. Det är 

vad som finns där mellan texterna som är intressant - skillnaden mellan dem; det som finns i 

den ena men inte den andra och vice versa. 

Birger Olsson har i sin artikel i Svensk Exegetisk Årsbok 73 tittat närmare på 

sex av de senaste årens receptionsanalyserande exegetiska avhandlingar och avslutar artikeln 

med en liten ”önskelista” utifrån sina reflektioner av arbetena. Jag inser att det gäller 

avhandlingar och inte kandidatuppsatser men tar till mig av tankarna och fokuserar på ett par 
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av dem. Mitt utgångsmaterial är väl avgränsat i och med att jag håller mig till Noaberättelsen, 

1 Mos 6:5–9:19. Jag gör en enkel analys av bibelmaterialet utifrån dess egen form och 

kontext. Olsson markerar att det inte finns – och aldrig kommer att finnas – någon samlad 

metod för receptionsanalys och det håller jag helt med honom om. Därför gör jag som Dalevi 

och ser på olika metoder och använder dem eklektiskt. (Olsson 2008:157f, Dalevi 2007:43) 

 

Tidigare forskning  

Andersson menar att forskare på senare tid intresserat sig för Gamla testamentet av rent 

litterära skäl, och att många vill titta på hur nyare texter förhåller sig till och anspelar på de 

gamla. Han skriver lite syrligt att det kan bero på att ”ordet ’narration’ (berättelse) blivit något 

av ett modeord på många håll inom den akademiska världen.” (Andersson 2006:26f) och det 

kanske man kan raljera över. Eller så är man glad över att man hittat ett nytt 

forskningsområde där det finns en massa intressant att gräva ned sig i, och ser möjligheterna 

till större upplevelser för fler.  

Receptionsanalys av bibeltexter är utan tvekan ett expanderande 

forskningsområde. Bara på senare tid har vi sett flera avhandlingar kring receptionsanalys, 

och både gammaltestamentlig och nytestamentig text undersöks. Stefan Klint skrev 2002 den 

nytestamentliga avhandlingen Romanen och Evangeliet: former för Jesusgestaltning i Pär 

Lagerkvists prosa, Jonas Andersson skrev 2004 den litteraturvetenskapliga avhandlingen 

Rivalitet, våld, revolt: Kain och Abel hos Willy Kyrklund, Bengt Anderberg och Lars 

Gyllensten. 2004 kom Mikael Sjöbergs gammaltestamentliga avhandling Wrestling with 

textual violence: A Case Study of the Jephthah Narrative in Antiquity and Modernity with 

Special Regard to Gender och 2006 kom Lina Sjöbergs likaledes gammaltestamentliga 

avhandling Genesis och Jernet: Ett möte mellan Sara Lidmans Jernbaneepos och bibelns 

berättelser. En avhandling som använder sig av narratologiska metoder men inte jämför 

bibeltexter med skönlitteratur, utan bibeltexter med barnbibeltexter, är Sören Dalevis 

avhandling Gud som haver barnen kär? Barnsyn, gudsbild och Jesusbild i Barnens bibel och 

Bibeln i berättelser och bilder, som kom 2007.  Samma år kom Mattias Huss’ nytestamentliga 

avhandling Vetekornets väg: Utblottelse hos Dostojevskij och i romanen Bröderna 

Karamazov. (Dalevi 2007:48f, Olsson 2008: 145) 
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Bibelberättelser har i alla tider lockat människor, antingen de är troende eller 

inte. Att läsa en roman som handlar om en bibelberättelse, är ett relativt lätt sätt att närma sig 

Bibeln för den som inte är van att läsa den. Samtidigt gör det att den som transformerar 

narrativet bär ett visst ansvar på sina axlar när han eller hon förmedlar berättelsen i en annan 

form. Hur detta går till, på olika sätt, bör vara av intresse både för exegeter, litteraturforskare 

och inte minst kyrkan. Där hoppas jag att min uppsats kan vara ett, om än litet, bidrag till 

forskningen kring fenomenet. 

Historiskt textstudium  

Boström skriver ”Problemet med denna källforskning är att det inte finns något annat material 

att bygga på. Inga av dessa källor har hittats, utan identifieringen har helt fått byggas upp 

utifrån de observationer som kan göras i den befintliga texten till Moseböckerna.” (Andersson 

et. al. 2006:57) Det är onekligen ett dilemma. Vi kan inte veta varifrån berättelsen kommer, 

och vi kan inte veta hur den tillkommit, vi kan bara göra mer eller mindre kvalificerade 

gissningar.  

Brueggman menar att syndaflodsberättelsen absolut inte är en historisk händelse 

korrekt återgiven, eftersom det finns många olika varianter av berättelser om översvämningar 

som alla ligger djupt ner i olika kulturella medvetanden. Istället för att försöka fokusera på att 

hitta belägg för när och var just denna översvämning skulle ha ägt rum, bör vi fokusera på vad 

Gud vill säga med den, och hur Han ville hantera sin skapelse. Samtidigt förnekar Brueggman 

med fermitet att berättelsen om syndafloden skulle vara en myt, även om han markerar att det 

vore otroligt att hitta rester av Arken på Ararat eller något annat som skulle kunna bekräfta 

berättelsen. Han menar att om man ser på texten som en generell flodberättelse, så missar man 

hela berättelsens poäng, nämligen den om Israels Gud och hans speciella sätt att förändra 

skapelsen. Orsaken till att Brueggman anser att detta skulle vara berättelsens poäng, är Guds 

varning om att ta till rejäla krafttag för att korrigera sin avfallna skapelse. (Brueggman 

1982:74f) Men jag ser inte varför man inte skulle kunna läsa texten som den judiske Gudens 

varning till sitt folk, även om det är en generell flodberättelse, för mig finns ingen motsägelse 

där. Och hur skulle man kunna förklara att just denna flodberättelse skulle vara den som är 

sann och riktig? Eller skulle det vara så att olika gudar kört med samma syndaflodstrick? 

Att berättelsen kommer från två olika källor verkar forskarna vara helt överens 

om. Arnold skriver att forskarna i över tvåhundra år ansett denna del av 1 Mosebok vara det 
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bästa exemplet på bokens sammansatta natur eftersom den består av åtminstone två olika, 

oberoende, källor; Jahvisten och Prästskriften. (Arnold 2009:96) Brueggman (Brueggman 

1982:75) och Coogan (Coogan 2006:39) håller med och Plaut skriver till och med att ” The 

Flood story presents a particularly striking example of the confluence of two traditions in the 

Torah.” (Plaut 1974: 72) Boström noterar att Noaberättelsen är den längsta sammanhållna 

berättelsen i 1 Mos, men uttrycker ingen egen åsikt om ifall den kommer från en eller två 

källor, utan konstaterar bara att ”Forskare hävdar i allmänhet att den är sammansatt av två 

olika källor (J och P) och att skarvarna mellan dessa är relativt lätta att identifiera.” Likaledes 

uttrycker han sig neutralt, utan att ta ställning, i frågan om ifall Noaberättelsen bygger på 

traditioner som var välkända i sin samtid. (Andersson et. al. 2006:69) 

Men om vi då utgår från att det här flertalet forskare har rätt, och att det är 

Prästskriften och Jahvisten som är källorna, så anses enligt Wellhausens fyrkällshypotes 

Jahvisten vara från 900-talet fvt och Prästskriften från 400-talet fvt.  (Andersson et. al. 

2006:57) Även om det är en ganska inexakt datering, ger det oss i alla fall en vink om 

berättelsens ålder.  

Arnold, Brueggman och Coogan har den klara uppfattningen att berättelsen om 

Noa och Arken utan tvekan är en av världslitteraturens mest kända berättelser. (Arnold 

2009:96, Brueggman 1982:73, Coogan 2006:40) Det råder inga tvivel om det, just 

flodberättelser går att finna i en mängd olika kulturer, exempelvis från Island, Litauen, 

Grekland, Indien, Malaysia och Australien. Berättelser som mer direkt liknar Noaberättelsen 

hittar vi bland annat i det babyloniska Atrahasiseposet där människorna stör guden Enlils 

sömn och han bestämmer sig då för att minska befolkningen genom svält och översvämning. 

Guden Enki gillar inte idén utan vill rädda människorna och skvallrar för Atrahasis, som 

bygger en båt som han fyller med många olika djur precis innan översvämningen kommer. I 

den grekiska mytologin finner vi Deukalion som även han får förvarningar om 

översvämningen, bygger en båt och strandar på en bergstopp, och i indisk mytologi finns 

Manu som också blir förvarnad och hinner bygga en båt att rädda sig i.  

Coogan menar att just de här parallellhistorierna visar att flodberättelsen är en 

myt, eller åtminstone hör hemma bland de mytologiska berättelserna. För även om det kan 

påvisas att den här typen av förödande floder översvämmat landområden i olika delar av 
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världen genom tiderna, så menar Coogan att det ändå inte finns geologiska bevis för att det 

ska ha skett på det sätt som beskrivs i Genesis. (Coogan 2006:41) 

Så blev Syndafloden till 

Fredriksson menar själv att det inte riktigt går att förklara hur en berättelse blir till, och hur 

det ”blir människor av kött och blod”. (Fredriksson 1990:I) Hon beskriver hur det kom en 

otäck berättelse om en KGB-officer till henne, och hur hon verkligen inte ville skriva den, 

men att hon gav upp och skrev ner sekvenserna i den för att få ro att sova. Hon kallade den för 

”Aldrig” och tänkte inte skriva den. Så läste hon om skärvor av en kilskriftstavla där 

syndaflodsberättelsen fanns och på natten drömde hon om skyfall, orkaner och höga vågor. 

När hon försökte förstå vad drömmen betydde fick hon återigen KGB-officeren till sig. 

Fortfarande vägrade hon skriva boken. Så småningom diskuterade hon syndafloden med en 

granne som väckte hennes tankar och hon läste Noaberättelsen och Harry Martinsons Aniara. 

Vartefter hon läste mer litteratur och undersökte hur en så stor båt, byggd med den tidens 

byggnadskonst, skulle kunna se ut och fungera, kom hon allt närmare att skriva. Och så 

skapade hon ett antal människor för att sedan ”följa dem, inte bestämma över dem”. 

(Fredriksson 1990:III) Det enda som var klart för henne var slutet; det var ju redan givet.  

Boken blev klar, hon var nöjd och tyckte att texten var mycket vacker. På natten 

vaknade hon sedan och drömde en mardröm om översvämning och stigande avlopp och var 

rasande på sin man och skrek att han skulle göra något – medan han bara skrek tillbaka att 

hon skulle göra något själv. När hon vaknade insåg hon att hon ljugit i boken, att det blivit fel. 

Eftersom hennes Noa trodde på en god Gud, måste han ha blivit arg när Gud visat sig 

obegriplig. Hon menar att hennes Noa är fundamentalist och att han inte förstår att ”Gud 

svarar människan med tecken och under” – vilket är vad Han gör i slutet av romanen när Han 

visar regnbågen. (Fredriksson 1990:IV) För henne var det viktigt att låta Noa bli arg på Gud 

för orimligheten i att dränka skapelsen. Utan ilskan hade Noa inte blivit trovärdig för henne. 

Narratologisk analys 

Händelseförlopp 

Jag har tittat på scenerna i de båda narrativen. Noaberättelsen består av 22 scener och 

Syndafloden av 147 scener. Scenerna är olika långa i båda narrativen. I Noaberättelsen 
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varierar de mellan en och tio bibelverser. I Syndafloden varierar de mellan ett par rader och 

8,5 sidor.  

Den största delen av romanen utspelar sig mellan att Noa får budet från Gud att 

arken ska byggas, och att de faktiskt reser iväg med den. Under dessa 184 sidor, fördelade på 

85 scener, byggs inte bara båten, utan framför allt också relationer mellan människor. 

Fredriksson väljer att ta med många fler människor på arken, än vad som är med i 

Noaberättelsen, och hon motiverar det med att få med fler färdigheter och mer kunskap. Det 

som också kommer med, som en följd av det, är dessa människors känslor och reaktioner, 

deras interagerande med varandra och en mängd mycket olika personligheter. Detta är alltså 

vad Fredriksson bygger själva romanen av. 

Tittar vi närmare på var de stora ”fyllnadsmassorna” i Syndafloden finns, i 

jämförelse med Noaberättelsen, så ser vi att en stor del, scenerna 1-29 (Fredriksson 1990:7-

126), ligger innan Noaberättelsens fabula ens börjar. När det väl börjar bli dramatiskt i 

Noaberättelsen, när det är dags att gå ombord på Arken, då återstår bara en tiondel av 

romanen. Fredriksson hade, litterärt sett, lika gärna kunnat välja att fördela Noaberättelsens 

fabula jämnt över en roman och därefter fylla ut sidorna emellan. Men så har hon inte gjort, 

utan hon har valt att berätta för-historien, att skapa intrikata trådar som vävs samman, att 

fokusera på helt andra saker än själva båtresan.  

Men det fattas också scener i Syndafloden som finns med i Noaberättelsen. I 

Noaberättelsen berättar Gud för Noa hur länge det ska regna (1 Mos 7:1-4) medan 

människorna i Syndafloden blir apatiska ombord för att de inte vet hur länge de vistas i 

grådunklet. (Fredriksson 1990:328f). I Noaberättelsen släpper Noa ut en duva tre gånger (1 

Mos 8:9, 10-11, 12) medan han i Syndafloden bara gör det en gång – som inte ens omnämns! 

– och man får veta det när duvan kommer tillbaka med en olivkvist i näbben. (Fredriksson 

1990:341f) Å andra sidan tar Fredriksson måsar till hjälp för att visa på att arken närmar sig 

land eftersom fåglarna inte kommer tillbaka till båten för att vila (Fredriksson 1990:335f) 

medan Noaberättelsen använder duvan till samma ändamål första gången den förekommer i 

berättelsen. (1 Mos 8:9). Det är inte heller helt tydligt i Syndafloden att Gud avslutar 

berättelsen med att upprätta ett förbund med människorna. Istället tror Noa att Gud skrattar åt 

honom genom att måla himlen i färg, medan regnbågen i Noaberättelsen är en tydligt 

påminnelse för Gud om Hans löfte att aldrig utplåna människorna igen. 
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När det räddade folket åter har fast mark under sig, sammanfattar Noa i sitt 

avslutande tal vad han lärt sig. Det blir ingen tacksägelse till den grymme guden. ”Du har 

hållit Ditt löfte. Vi har förts levande till ett nytt land.” (Fredriksson 1990:342) Mord, 

svartsjuka, äktenskapsbrott, hat och avund, lögn –brott mot alla de tio buden – finns mitt 

ibland den nya människosläkten. Men är skaparen bättre än sin skapelse? Det tror inte 

Noa. Guds plan hade misslyckats, de överlevande blir bara ondare än förr, när de förlorat 

sin tro och tillit. Bara hans hustru vet att en bättre gud, eller annan uppfattning om det 

gudomliga, finns bortom det förklarliga: ”Dina vägar är outgrundliga och går bortom 

vårt förstånd, säger min hustru. Men med mig är det så att jag måste förstå” 

(Fredriksson 1990:343)  

Därtill flyttar Fredriksson om scener i narrativet. Som exempel kan vi se att 

i Noaberättelsen strandar arken först på Ararat (1 Mos 8:4) och därefter skickar Noa ut 

duvan. I Syndafloden ger fåglarna först bud om land, och sedan strandar arken. 

(Fredriksson 1990:338f)  

En mängd inskott finns förstås i Syndafloden, som inte finns i 

Noaberättelsen. Ett exempel på Fredrikssons teologi som skiner igenom är inskottet om 

skogsfolket, Naemas släkt. Syreeni menar att de omgestaltade urberättelserna speglar 

Fredrikssons tankevärld i så hög grad att hennes egna kommentarer egentligen är 

onödiga. Ett viktigt element av denna nyandliga synkretism är gnosticismen, kryddad 

med inslag av schamanism och mjuk feminism samt psykoanalytiska insikter. (Syreeni 

2001:218) Dragen av schamanism är helt tydliga och frågan är om man inte trots allt 

kan se dessa inskott som Fredrikssons egna kommentarer, även om de inte är explicita 

utan försiktigt invävda i berättelsen.  

Rum 

I 1 Mos 6:5-9:19 står inget angivet om var på jorden Noa befinner sig när syndafloden 

kommer. I Syndafloden beskrivs platsen som mellan Sinear i Norr och Eridu i söder, i 

tvåflodslandet Mesopotamien – både med ord och med kartor. I Syndafloden rör sig 

människorna mellan olika orter och den skarpa gränsen mellan Nord och Syd spelar en 

avgörande roll för vissa karaktärers uppbyggnad, och framför allt för den del av narrativet där 

det blir svårt, farligt och viktigt att smuggla människor från Nord till Syd. Dessutom skapar 
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gränsen tydliga konnotationer till situationen med forna Sovjet eller Öst- och Västtyskland, 

vilket skärper tonen i berättelsen markant. 

Under Noaberättelsens gång får vi en enda platsangivelse; när Noa går in i 

Arken. (1 Mos 7:7) I Syndafloden får vi mängder av platsangivelser och dessutom 

beskrivningar av dessa platser. Det är hemma hos karaktärerna, det är utomhus i städer, byar, 

på fält i skogar och i träsk. 

Först i slutet av Noaberättelsen får vi en geografisk platsangivelse, när arken 

strandar på Ararat. (1 Mos 8:4) I Syndafloden väljer Fredriksson att göra omvänt; arkens 

slutdestination har inget namn utan kallas bara ”sandstrand” (Fredriksson 1990:338) och 

”uppförsbacke” (Fredriksson 1990:339). Den som läst eller hört bibelberättelsen förstår 

förstås att det är Ararat det handlar om, men för den som inte känner till den förblir platsen 

höljd i dunkel.  

Struktur och tid  

Strukturen i Noaberättelsen är uppbyggd runt Guds befallningar och Noas åtlydande. Fem 

gånger återkommer det att Noa lyder Guds befallning; 1 Mos 6:22, 7:5, 7:7-9, 7:13-14 och 

8:18.  

Strukturen i Syndafloden är istället uppbyggd kring hur Noa lyder Guds 

befallning om att bygga en ark. Hela berättelsen igenom möter han problem och den handlar 

om vilka de är och hur han löser dem. Fredriksson har lagt stor vikt vid att få dessa problem 

och dess lösningar trovärdiga, hon till och med byggde en modell av arken som hon 

provseglade i sitt badkar för att vara säker på att konstruktionen skulle fungera! (Fredriksson 

1990:III) 

Genom tillägg och borttagande av punkter i fabulan uppstår nya tempon i 

berättelserna. (Dalevi 2007:128) Vidare har tempot dragits ned genom att nya punkter 

lagts in och på så sätt fyllt ut vissa av bibelberättelsens tomrum. (Dalevi 2007:86) 

Samtidigt finns det i Syndafloden en hel del mycket korta scener, vilket driver upp farten 

i berättelsen. Berättartempot är tämligen jämnt i Noaberättelsen men påtagligt ojämnt i 

Syndafloden. Det senare skapar en driven litterär struktur som är lockar till vidare 

läsning. 
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Det finns ett fåtal analepser (korta tillbakablickar) i berättelsen. Vi har scenerna 

7 (Fredriksson 1990:39), 14 (Fredriksson 1990:57), 38 (Fredriksson 1990:156) samt 98 

(Fredriksson 1990:279) som klara analepser samt analeptiska inskott i scenerna 22 

(Fredriksson 1990:93), 33 (Fredriksson 1990:140), 57 (Fredriksson 1990:197) samt 146 

(Fredriksson 1990:341) De syftar till att fylla i en historia, en beskrivning läsaren behöver för 

att förstå karaktärerna. En av anledningarna till att Fredriksson valt bort ett så klassiskt sätt att 

bygga upp spänningen i en roman som att kasta berättelsen mellan analepser och prolepser 

(korta framåtblickar) är förmodligen att slutet redan är känt. Vi vet allihop hur det går för Noa 

i slutänden; att han får med sig det som ska med på båten och att det slutar i en grundstötning 

på ett berg. 

Berättare och perspektiv 

Dalevi menar att berättarrösten inte behöver – men kan vara – uppenbar i en text, men att 

berättarrösten oavsett vilket har en nyckelfunktion i varje textanalys. Han skriver 

”Bibeltextens berättarröst utmärker sig genom att notera utifrån, extern fokalisation 

föreligger, och mycket sällan ges kommentarer eller information om de olika karaktärernas 

motiv, känslor eller värderingar. Likaså är värdeladdade omdömen från berättarrösten mycket 

ovanliga i bibeltexten” . (Dalevi 2007:83, 186) Det stämmer med min analys; berättaren i 

Noaberättelsen är en utomstående, allvetande berättare. Perspektivet är objektivt och kliniskt 

sakligt, utan inslag av empati eller personliga reflektioner. Navet i berättelsen är Guds 

befallningar och att Noa lyder utan att ifrågasätta. Så går det väl för Noa.  

Även i Syndafloden har vi en utomstående, allvetande berättare. Men 

perspektivet är omväxlande objektivt och sakligt eller djupt personligt. Navet i berättelsen är 

människornas upplevelser, känslor, agerande och reaktioner. Vi ser inte bara saker ur Noas 

ögon, utan de andra karaktärerna visar på sina synvinklar och framför allt känslor inför och 

reaktioner på de olika händelserna.  

Grunden i båda narrativen är att Gud vill dränka sin skapelse men rädda Noa 

genom att förvarna honom och låta honom bygga en båt att ta sig undan i. Men den röda 

tråden i Noaberättelsen är att Noa lyder utan att ifrågasätta, medan den röda tråden i 

Syndafloden är att han tvivlar på Gud och är arg på Honom. I Noaberättelsen är det 

följaktligen Gud som kommer till tals och inte Noa. I Syndafloden är det främst Noa som 

kommer till tals och Gud som blir en (oftast) icke närvarande huvudperson. Naema och 
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sönerna Ham, Sem och Jafet och deras fruar har också påfallande stort talarutrymme. I 

Noaberättelsen är de sex helt tysta. 

Den retoriska anda som präglar talet är i Noaberättelsen en allsmäktighet, ett 

befallande sätt med total makt som inte lämnar något utrymme för ifrågasättande. Noa svarar 

över huvud taget inte Gud vare sig ja eller nej eller något annat. 

I Syndafloden präglas den retoriska andan av just retorik. När Noa talar till Gud 

är det som monolog – åtminstone språkligt sett. Må vara att Gud svarar honom med tecken 

och ljus, men den enda gången Gud faktiskt talar är när Han beskriver hur arken ska se ut och 

hur det hela ska gå till. Då, å andra sidan, är det med samma allsmäktighet som i 

Noaberättelsen. Så småningom hämtar sig dock Noa och blir lika diskuterande som tidigare. 

Han skäller på Gud, ifrågasätter och är besviken. 

Även de andra karaktärernas tal präglas av diskussion. Nin Dada och Ham grälar 

vid ett flertal tillfällen och Noas söner grälar med varandra. Wanda beskrivs som grälsjuk. 

(Fredriksson 1990:227f) Naema är den som är märkbart mild genom hela berättelsen och 

hennes tal präglas av försiktig visdom. 

Karaktärerna 

Syndafloden dignar av karaktärer medan Noaberättelsen är betydligt mer sparsam.  I 

Noaberättelsen har vi Noa och hans fru, deras söner och dessas fruar, samt i 1 Mos 7:18 också 

Hams son Kanaan. Endast männen benämns vid namn, men det är bara Noa som egentligen 

har en roll. Sönerna nämns vid namn två gånger, som ”söner” tre gånger och som ”familj” en 

gång. Och så har vi Gud, som benämns ה ים / ָהֱֽא�ִהים֙  eller יְהָו֗  Samtliga karaktärers .ֱא�ִה֛

handlingar beskrivs och det talas om karaktärerna. Vi får inte veta hur någon ser ut (punkt 1) 

och vi får inte heller veta något om tankar eller känslor (punkterna 4 och 5). Däremot kan det 

diskuteras om vi inte får veta vad Noa och Gud eftersträvar; i 1 Mos 6:13 talar Gud om att 

Han tänkt göra slut på alla människor. Att Noa eftersträvar att följa Guds vilja blir tydligt 

genom hans handlingar, t.ex.: ”Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra.”(1 

Mos 6:22) och ”Noa byggde ett altare åt Herren /---/”. (1 Mos 8:22) 

I Syndafloden är samtliga ovan nämnda nio människor nämnda vid namn. Noas 

sonson Kanaan bedömer jag inte ha en bärande roll, utan jag har valt att titta på de åtta övriga 
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samt Skuggan och Gud. Men i Syndafloden finns många fler. 56 personer kommer med arken. 

Fem till med mer eller bärande roller, plus statister, finns i berättelsen.  

Trovärdighet  

Författaren kan styra läsarens tankar genom att ge honom eller henne information som ingen i 

berättelsens värd har (Dalevi 2007:105) och just karaktärernas tankar påverkar läsaren väldigt 

mycket när det gäller hur han eller hon uppfattar karaktären. (Bal 1997:153, Dalevi 2007:183) 

Alter har skapat en skala som bedömer karaktärernas trovärdighet: 

1) extern beskrivning av karaktärens utseende  

2) extern beskrivning av karaktärens handlingar 

3) det direkta talet av och/eller om karaktären. 

4) berättarens påståenden om karaktärens tankar 

5) berättarens påståenden kring vad karaktären känner och eftersträvar  

 

Dalevi ifrågasätter i noten huruvida punkt 4 eller 5 säger mest om karaktären och därmed 

skapar störst trovärdighet och jag håller med honom i invändningen. (Dalevi 2007:181f) 

Skillnaden mellan punkterna är på sätt och vis hårfin – vad är skillnaden mellan en karaktärs 

inre tankar och berättarens uttryckliga påståenden kring vad karaktären känner och 

eftersträvar? Man kan visserligen styra sina tankar bättre än sina känslor, men å andra sidan 

har man större makt över det man strävar efter än över vad man tänker.  

Dalevi skriver: ”Det som utmärker bibeltexter är att punkt 4 och 5, karaktärens 

inre tankar och berättarens explicita påståenden kring vad karaktären känner och eftersträvar, 

ofta saknas och att det är punkt 2 och 3, karaktärernas handlingar och tal, som dominerar.” 

(Dalevi 2007:182)  

Skuggan blir t.ex. först beskriven till det yttre, alltså trovärdighet 1, men snabbt 

kommer samtliga övriga steg på trovärdighetsskalan(Fredriksson 1990:11ff) och även om han 

beskrivs som en obehaglig och icke omtyckt person, så får vi ändå snabbt förklaringen till 

varför han är som han är, vilket skapar en komplex och mycket trovärdig bild.  

Milka och Jafet, å andra sidan, som är de första personer vi möter i Syndafloden, möter vi 

direkt på nivå 5. Romanen börjar med Milkas känslor och tankar: 

Flickan låg på båtens botten, naken, tung av kärlek och svårmod. Det förvånade 

henne, hon hade inte förstått hur ensam hon var förrän nu, att det fanns en stor 
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ensamhet i kärleken. Men hon kom att tänka på en sång som han hade skrivit, 

om sorgen som döljer sig i glädjens skugga. Hur kunde han veta? Var det för att 

slippa undan som han somnat, som han alltid somnade efteråt? (Fredriksson 

1990:7) 

Vad Gud vill och tänker kommer snabbt fram via sändebudet, som explicit berättar att Gud 

”har tröttnat på människorna. Han tänker dränka dem i floden.” (Fredriksson 1990:26) alltså 

når även Han också här upp till nivå fem på Alters skala. Samtidigt beskrivs ändå Gud 

förhållandevis lite i Syndafloden och är inte en karaktär som de andra, som man får följa så 

pass mycket närmare. Det hade varit lätt hänt att ”lägga Gud åt sidan” och koncentrera sig på 

de mänskliga karaktärerna, men det hade inte varit riktigt rättvist mot uppsatsen.  

Jag ser det som ett problem att använda Alters skala reflektionslöst och vill 

poängtera att en karaktär vars känslor omnämns vid ett tillfälle inte kan ses som mer komplex 

och trovärdig än en karaktär vars handlingar och tankar omnämns vid ett flertal tillfällen. 

Alltså vill jag använda Alters skala på ett utvecklat sätt och bara som ett hjälpmedel för 

reflektion kring karaktärernas trovärdighet. För att nå djupare in i deras komplexitet måste vi 

också uppmärksamma hur många av punkterna på skalan som används för var och en och inte 

se skalan som en femstegsraket där man måste passera de lägre punkterna för att nå de högre. 

Detta blir tydligast i de tabeller som presenteras på sidorna 19 och 20, efter den förklarande 

diskussionen nedan. 

I Noaberättelsen har vi Noa och hans fru, deras söner och dessas fruar, samt i 1 

Mos 7:18 också Hams son Kanaan. Endast männen benämns vid namn, men det är bara Noa 

som egentligen har en roll. Sönerna nämns vid namn två gånger, som ”söner” tre gånger och 

som ”familj” en gång. Och så har vi Gud, som benämns ה יםֱא� / ָהֱֽא�ִהים֙  eller יְהָו֗ ִה֛ . 

Samtliga karaktärers handlingar beskrivs och det talas om karaktärerna. I Syndafloden är 

samtliga ovan nämnda nio människor nämnda vid namn. Noas sonson Kanaan bedömer jag 

inte ha en bärande roll, utan jag har valt att titta på de åtta övriga samt Skuggan och Gud.  

Gud 

I Noaberättelsen får vi veta Guds intentioner: i 1 Mos 6:13 talar Gud om att Han tänkt göra 

slut på alla människor. Vi får också veta vad Gud tänker, redan i 1 Mos 6:6: ”Då ångrade 

Herren bittert att han hade gjort människor på jorden.”, vilket är punkt 4. Dessutom får vi hela 
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berättelsen igenom externa beskrivningar av Guds handlingar, dvs. punkt 2, främst genom 

Guds egna utsagor av vad Han ska göra (1 Mos: 6:7, 6:13, 6:17, 6:18, 7:4 m.fl.) men också 

genom berättarröstens utsagor (1Mos 7:16b, 7:23, 8:21)  

I Syndafloden möter vi Gud mer indirekt, främst genom budbäraren: ”- Gud, 

sade han, har tröttnat på människorna. Han tänker dränka dem i floden.” (Fredriksson 

1990:26) vilket täcker punkterna 3,4 och 5.  Men vi får också höra Gud tala direkt till Noa och 

där får vi en extern beskrivning av Guds handlingar.(Fredriksson 1990:127f)  

Noa  

 

I Noaberättelsen blir Noas eftersträvan att följa Guds vilja tydlig genom hans handlingar, 

t.ex.: ”Noa gjorde i allt så som Gud hade befallt honom att göra.”(1 Mos 6:22), och ”Noa 

byggde ett altare åt Herren /---/”. (1 Mos 8:22) Huruvida ”Då förstod Noa att vattnet hade 

sjunkit undan från jorden.” (1 Mos 8:11b) ska kategoriseras som punkt 2 eller punkt 4 kan väl 

diskuteras, men då det inte står någonstans att Noa diskuterar insikten med någon, anser jag 

att vi kan kategorisera det som en tanke, dvs. punkt 4. Däremot får vi ingen beskrivning av 

hur Noa ser ut och inte heller något direkt tal av och/eller om honom. 

I Syndafloden får vi inte heller veta hur Noa ser ut, däremot finns beskrivningar 

av hans handlingar hela romanen igenom, dvs. punkt 2. Han talar också själv på oräknade 

ställen och omtalas också emellanåt, exempelvis ”Det kan vi ordna, sade Ham och tänkte att 

det skulle bli svårt, att Noa skulle bli förbannad.” (Fredriksson 1990:80) När Noa möter Gud i 

ljuset kommer berättarens påståenden om hans tankar (Fredriksson 1990:127) och efter mötet 

får vi veta vad han känner: ”Noa satt kvar länge på sin sten. Han frös fastän natten var varm, 

och han grät som den gör som till slut förstår att människan är avskild och ensam.” 

(Fredriksson 1990: 129)  

 

Naema 

 

I Noaberättelsen har Naema inte något namn, utan omnämns som ”hustru” eller ”familj” till 

Noa. Hennes handlingar beskrivs på fyra ställen; 1 Mos 7:7, 7:13, 7:23b samt 8:18. De två 

första gångerna går hon in i arken, den tredje gången är hon ”kvar”, till skillnad från alla 

människor som utrotats, och fjärde gången går hon ut ur arken. Det här skulle innebära att hon 

når punkt 2 på Alters skala. 
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I Syndafloden har Naema en betydligt större roll. Hon beskrivs till utseendet: 

”Hon var ovanligt lång, snedögt och rörde sig smidigt som ett djur. Några här i hennes nya 

land fann henne vacker, andra – och de var fler – tyckte att hon såg egendomlig ut. Till det 

ovanliga med henne hörde att hon inte åldrades, att hon var mjuk i kroppen som en 

femtonåring och att åren inte givit henne några rynkor. Skrattgroparna i kinderna hade 

djupnat, det var sant och i starkt solsken kunde man se vecken i pannan.” (Fredriksson 

1990:28) Hon handlar också hela romanen igenom och talar likaså. Berättarrösten berättar om 

hennes tankar; ”Hon såg på månen och tänkte på deras kvinnor som ingenting visste om 

ansvaret för männen.” (Fredriksson 1990:30) Vad Naema känner får vi också veta. ”Också 

Naema var ledsen.” (Fredriksson 1990:163).  

Ham 

I Noaberättelsen omnämns Ham på samma ställen som Naema samt i 1 Mos 9:18–19: ”Noas 

söner, de som gick ut ur arken, var Sem, Ham och Jafet. Ham var far till Kanaan. Dessa tre 

var Noas söner, och från dem härstammar alla människor på hela jorden.” Det betyder att han 

når punkt 2 på Alters skala. 

I Syndafloden får vi se Hams handlande genom hela romanen, i synnerhet när 

han åker till Nordriket för att förhandla loss Milka och hennes familj. Där når han punkterna 

2-5 på trovärdighetsskalan direkt: ”För tredje gången samma dag fick Ham anstränga sig 

(punkt 2) för att inte visa sin förvåning (punkt 5). Bontato, hans palats och hans hov stämde 

inte heller de med hans föreställningar.(punkt 4)” samt ”-Jag har kommit för att redogöra för 

våra avsikter, sade Ham och hörde till sin lättnad att rösten inte skvallrade om hans skräck.” 

(punkt 2, 3,5) (Fredriksson 1990:77) 

 

Nin Dada 

 

I Noaberättelsen har Nin Dada inte något namn, utan omnämns som ”sonhustru” eller ”familj” 

till Noa. Hennes handlingar beskrivs på samma ställen som Naemas och även hon når alltså 

till punkt 2 på trovärdighetsskalan. 

I Syndafloden tar Nin Dada större plats. Vi får inte veta hennes utseende men 

beskrivningen av henne inleds med hur hon skrattar med sina barn, punkt 3. (Fredriksson 

1990:53) Hon talar till Ham och berättarrösten påstår att hon känner rädsla för Ham, punkt 5). 
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(Fredriksson 1990:54) Senare får vi också veta hennes tankar: ”Hon ser glad ut, gladare än 

hon är, tänkte Nin Dada.” (Fredriksson 1990:116) 

 

Sem 

I Noaberättelsen omnämns Sem på samma ställen som Ham. Han når punkt 2 på Alters skala. 

I Syndafloden möter vi Sem när han befinner sig i Enkis tempel, med handling 

och i tankar. ”Under de höga valven i Enkis tempel i Erindu hörde Noas äldste son prästerna 

läsa den gamla hymnen” (Fredriksson 1990:93) samt ”Sem tänkte på sin mors folk.” 

(Fredriksson 1990:93) Vi får också veta vad han känner: ”Gud i himlen så Sem längtade till 

det landet.” (Fredriksson 1990:101) och han talar också direkt: ”-Med ett så klumpigt skepp 

som det här måste vi kunna trimma, sade han. Ni inser lätt att det aldrig kan styras. Vi är 

utlämnade åt ström och vindar.” (Fredirksson 1990:216) 

Kreli 

I Noaberättelsen har inte heller Kreli något namn, utan omnämns också hon som ”sonhustru” 

eller ”familj” till Noa. Hennes handlingar beskrivs på samma ställen som Naemas och Nin 

Dadas och även hon når alltså till punkt 2 på trovärdighetsskalan. 

I Syndafloden tar Kreli betydligt större plats. Vi får veta hur hon ser ut, sedd i 

Nin Dadas ögon: ”Nin Dada silade in bilden av den främmande genom sina ögonfransar, en 

lång, vacker flicka med skratt kring munnen och nyfiken blick.” (Fredriksson 1990:115) Hon 

handlar och hon talar genom hela romanen. I scenen när Kreli talar om för Haran att Ham bett 

om tillstånd att få besöka deras juvelbutik, förstår vi vad hon tänker; att Ham kommer med en 

önskan om giftermål. (Fredriksson 1990:66f) 

Vi får också en inblick i Krelis känslor, bland annat när hon och Milka ängsligt 

undrat om Milka blivit med barn: ”Tills blödningen kom en natt och de två kvinnorna andades 

ut och för första gången på veckor kunde glädja sig åt dagen.” (Fredriksson 1990:19) 

Jafet 

I Noaberättelsen omnämns Jafet på samma ställen som Sem och Ham. Han når punkt 2 på 

Alters skala. 
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I Syndafloden beskrivs Jafet sedd ur Milkas ögon, men bara väldigt kort: ”Han 

är vacker, lik sin båt, smidig och fint skuren.” (Fredriksson 1990:7) Han handlar och talar 

även han genom hela romanen och vi får också höra berättarens påståenden om hans tankar: 

”Han tystnade och mindes hur han dragit upp sin båt /---/.” (Fredriksson 1990:112) Jafet är 

också en känslosam människa: ”-Det var vad jag sade också, fortsatte Jafet, och hans ögon var 

svarta av sorg.” (Fredriksson 1990:113) 

Milka 

I Noaberättelsen har inte heller Milka något namn, utan omnämns också hon som ”sonhustru” 

eller ”familj” till Noa. Hennes handlingar beskrivs på samma ställen som Naemas, Nin Dadas 

och Krelis, och även hon når alltså till punkt 2 på trovärdighetsskalan. 

Milka är det enda namn, av kvinnornas, som faktiskt återfinns i Bibeln, men det 

kommer inte förrän senare i 1 Mosebok: ”Abram och Nachor tog sig hustrur: Abrams hustru 

hette Saraj, Nachors hustru hette Milka, dotter till Haran, som var far till Milka och Jiska.” (1 

Mos 11:29) Men där är hon alltså Nachors hustru och inte Jafets. 

I Syndafloden beskrivs Milka sedd ur Jafets ögon, bl. a  ”det mörka håret, den 

djärva munnen. Och ögonen, ja, de var som han mindes dem, fyllda av en kärlek som var 

större än hans.” (Fredriksson 1990:8) Hennes handlingar och tankar beskrivs också genom 

romanen, och så även hennes tal. Hon blir också omtalad: ”- De talade om Milka också, sade 

Jafet. De visste att du lyckats med ditt uppdrag och att hon var på väg till Naema. Hon var en 

del av planen sade de, hon var vald till mig för att förstärka mors makt på den långa resan 

undan förintelsen.” (Fredriksson 1990:113) Vi möter Milkas känslor, bl. a i början av 

romanen när hon och Jafet samtalat: ”Han log, men det var inte bara ett skämt och för ett 

ögonblick kunde hon känna hur hon föll mot avgrunden, skammen och döden.” (Fredriksson 

1990:9) 

Skuggan 

I Noaberättelsen finns Skuggan över huvud taget inte med. 

I Syndafloden får vi veta att Skuggan har blå ögon, men det är den enda riktiga 

beskrivningen av hans utseende. (Fredriksson 1990:12) Hans handlande beskrivs romanen 

igenom och framför allt i början tecknas en tydlig bild av honom som person. (Fredriksson 

1990:11ff) Vi får också veta vad han tänker; ”När Skuggan hämtat sig från sin förvåning kom 
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frågorna: Vad skulle männen från det främmande folket göra hos Noa? De såg ut som krigare, 

planerade Noa krig? Uppror?” (Fredriksson 1990:254) 

För att göra detta överskådligt har jag samlat resultatet i två tabeller 

Tabell 1: 

Noaberättelsen 1 2 3 4 5 

Gud  X X X X 

Noa   X   X X  

Naema   X      

Ham   X      

Nin Dada   X       

Sem   X       

Kreli   X    

Jafet  X    

Milka  X    

Skuggan      

 

I tabell 1 blir det mycket tydligt att karaktärerna är sparsamt karaktäriserade. I tabell 2 ser det 

helt annorlunda ut: 

Tabell 2:  

Syndafloden 1 2 3 4 5 

Gud  X X X X 

Noa   X  X  X X  

Naema  X X X X X 

Ham   X X X X 

Nin Dada   X X X X 

Sem   X X X X 

Kreli X X X X X 

Jafet X X X X X 

Milka X X X X X 

Skuggan X X X X X 
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Även om man kan diskutera Alters trovärdighetsskala och dess allmängiltiga 

funktion, så blir det uppenbart visuellt tydligt att karaktärerna i Syndafloden är betydligt 

noggrannare beskrivna än desamma i Noaberättelsen. Detta skapar naturligtvis en mycket 

större trovärdighet hos karaktärerna i romanen. De blir levande figurer med ett rikt och 

intrikat känsloliv, med tankar, åsikter och mål i livet – och i ett par fall också med beskrivet 

utseende för läsaren att skapa sig en bild av. 

Sammanfattning och diskussion 

Min frågeställning var: Hur transformerar Marianne Fredriksson flodberättelsen i 1 Mos 6-9 i 

sin roman Syndafloden? Att Syndafloden är utfylld och att det är genom transmotivering (att 

fylla ut traditionen med tolkningar och motiv som från början inte fanns i texten) kan vi 

konstatera eftersom den innehåller mängder av händelser som inte alls är beskrivna i 

Noaberättelsen.  

Hur och var transmotiverar hon då fabulan ur bibelberättelsen? Det som händer 

rent tekniskt i transmotiveringen är att Fredriksson planterar utgångspunkter, små trådar av 

historier inom berättelsen, som så småningom knyts ihop. Det är ett typiskt klassiskt sätt att 

berätta, att göra läsaren nyfiken på vad som händer vidare och ibland förbryllad där det fattas 

detaljer för att helheten ska förstås.  

När man fyller i en text så minskar man tolkningspotentialen (Dalevi 2007:185) 

och visst är det precis vad som hänt i Syndafloden. Den är en av tolkningarna av 

Noaberättelsen. Det kan gå att tolka Syndafloden också, men som Dalevi säger är den 

tolkningen betydligt snävare. Det beror på att tomrummen i Noaberättelsen är fyllda av 

Fredrikssons egen tolkning. 

Har hon justerat tid och tempo? Ja, Fredriksson har försett romanläsaren med en 

förförståelse inför själva arken-delen av berättelse och en stor del av transmotiveringen ligger 

i att hon fyllt ut fabulan innan den ens hinner börja. Romanen är inte jämnt fördelad över 

fabulan så som den i stort sett är i bibeltexten, utan en stor del av fokus ligger på just denna 

förförståelse. 
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Har hon förändrat berättare och perspektiv? Ja, Fredriksson har låtit betydligt 

fler karaktärer komma till tals och låtit den allvetande berättaren ge oss inblick i deras 

känsloliv – något som inte alls finns i Noaberättelsen. 

Har hon gjort karaktärerna mer trovärdiga? I både Noaberättelsen och 

Syndafloden finns karaktärer som når ända upp till punkt fem på Alters trovärdighetsskala. 

Men när det gäller huvudkaraktärerna fanns det ingen i Syndafloden som höll sig på punkt 2, 

så som det förhåller sig i Noaberättelsen. Dalevi skrev ju att punkterna 4 och 5 ofta saknas i 

bibelberättelser (Dalevi 2007:182) men vi kan konstatera att så inte är fallet i Noaberättelsen, 

även om fokus inte alls ligger på karaktärernas tankar, känslor och intentioner. Samtidigt 

måste karaktärerna i Syndafloden anses betydligt mer trovärdiga eftersom samtliga 

huvudkaraktärer når upp till 4 och 5 på Alters skala, och framför allt i och med att de finns på 

ett flertal av punkterna – hälften av dem når samtliga fem, övriga når fyra. I Noaberättelsen 

når åtta av dem endast punkt 2 och bara två, Gud och Noa, når fler; fyra respektive tre. 

Genom att låta karaktärerna bli mer grundligt beskrivna, vilket ger dem fler punkter på Alters 

skala, har Fredriksson låtit dem bli mer trovärdiga. 

Fredriksson har också försett romanläsaren med en förförståelse inför själva 

arken-delen av berättelsen. En stor del av transmotiveringen ligger i att hon fyllt ut fabulan 

innan den ens hinner börja. Romanen är inte jämnt fördelad över fabulan så som den i stort 

sett är i bibeltexten, utan en stor del av fokus ligger på just denna förförståelse. 

Det Fredriksson åstadkommit är egentligen två saker. Den viktigaste, i mina ögon, är att hon 

gett en trovärdighet åt historien eftersom hon låtit oss möta karaktärerna på ett betydligt 

trovärdigare sätt – sett utifrån Alters skala – än vad bibeltexten gjort. Det andra är att hon 

skapat denna förförståelse för dessa personer, för deras handlingar och för deras fortsatta 

reaktioner i de händelser de är med om. Karaktärerna är bitvis väldigt olika och det finns 

nästan säkert någon som var och en av läsarna kan identifiera sig med, mer eller mindre 

medvetet, och därmed enklare kunna känna sig in i hur det hade varit att vara där.  

Dessutom har Fredriksson skapat intriger utifrån dessa karaktärer och utifrån 

dem skapat en intressant och livlig miljö som gör det spännande att fortsätta läsa boken. Och 

även om hon är tämligen tydlig i sitt sätt att uttrycka sin teologi, så är den inte alltid helt 

explicit utan ibland invävd i texten på ett ganska subtilt sätt. Det mest diskreta exempel jag 

hittat (Det skulle ju kunna finnas fler som jag inte sett!) är att hon låter Ham förälska sig i 
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Kreli och jag är nästan säker på att hon menar att de också har sex med varandra när jag läser 

om deras möte när Kreli gått för att bada. (Fredriksson 1990:304f) Ganska länge funderade 

jag på varför den där otroheten fanns med, men Syreeni var den som till slut gav mig svaret 

när han pekade på Noas arga monolog inför Gud på Ararat. (Syreeni 2001:218) Där skäller 

Noa och säger att de fått med sig både hor och otrohet: 

”Med ombord finns också svartsjukan som ställer bror mot bror. Jag vet inte om 

mina söner begått äktenskapsbrott, men hor har förekommit på mellandäck 

under den svåra tiden när Du tog ifrån oss ljuset. Hat och avund har vi också 

med. Det har funnits stunder när människorna varit nära att sticka ut ögonen på 

varandra. Lögnaren finns mitt ibland oss, skryt och ont skvaller frodas ombord. 

Han gjorde ännu en paus innan han sade: - Högmod och vrede tar jag själv med 

till det nya livet.” (Fredriksson 1990:342) 

Så enkelt och så elegant knyter Fredriksson ihop den tråd hon släppt långt tidigare. Och så 

trovärdigt får Noa med sig både dödssynder och brott mot tio Guds bud ombord på Arken. 

Birger Olsson skriver att han ”längtar efter en bred och allsidig presentation av 

hur bibeltexter har använts och tolkats tiderna igenom och i olika kulturer” och önskar sig en 

bredare kontext kring receptionsmaterialet. (Olsson 2008:156) Swindell menar att just 

berättelsen om Noa och syndafloden är en av de mest omarbetade av alla bibeltexter. 

(Swindell 2010:38 62) Det är alltså ingen nätt liten önskan Olsson har direkt, ens om man 

bara håller sig till just den här bibelberättelsen, utan innefattar en obegripligt stor del av 

världslitteraturen i hans vida perspektiv. Så även om forskningsgenren är på uppgång, finns 

det oerhört mycket kvar att göra. Min uppsats där jag narratologiskt tittat på 

transmotiveringen av Noaberättelsen och på trovärdigheten av Fredrikssons karaktärer i 

Syndafloden är mitt lilla bidrag av strå till den stora stacken.  
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Bilaga 1 

Scener i Noaberättelsen 

1. Gud ser att skapelsen inte blev som han tänkt sig, ångrar sig och vill utplåna allt 
levande utom Noa som han tycker om. (1 Mos 6:5-8) 

2. Gud säger till Noa att han tänker göra slut på människorna. Han befaller Noa att bygga 
en ark och talar i detalj om hur den ska se ut, och vad som ska med ombord. (1 Mos 
6:13-21) 

3. Noa gör som Gud sagt. (1 Mos 6:22) 
4. Gud säger till Noa att borda arken. Han berättar hur länge det ska regna och vad Noa 

ska ta med ombord. (1 Mos 7:1-4) 
5. Noa gör som Gud sagt. (1 Mos 7:5) 
6. Noa gör som Gud sagt. (1 Mos 7:7-9) 
7. Floden svämmar över jorden. (1 Mos 7:10) 
8. Det regnar. (1 Mos 7:11-12) 
9. Noa gör som Gud sagt. (1 Mos 7:13-16a) 
10. Gud stänger till om arken. (1 Mos 7:16b) 
11. Floden svämmar över jorden. Allt blir dränkt men arken flyter. Gud utplånar allt utom 

Noa och hans familj. (1 Mos 7:17-23) 
12. Gud tänker på Noa, låter en vind blåsa och vattnet sjunker undan. Det slutar regna. (1 

Mos 8:1-3) 
13. Arken strandar på Ararat. (1 Mos 8:4) 
14. Noa släpper ut en korp. (1 Mos 8:7) 
15. Noa släpper ut en duva. Den kommer tillbaka eftersom det inte finns någon mark att 

landa på. (1 Mos 8:8-9) 
16. Noa släpper ut duvan igen och den kommer tillbaka med en olivkvist. Noa förstår att 

vattnet sjunkit undan. (1 Mos 8:10-11) 
17. Noa släpper ut duvan igen. Den kommer inte tillbaka. (1 Mos 8:12) 
18. Noa lyfter på taket och ser att det torkat. Gud säger åt honom att gå ur arken med 

familj och djur, och han berättar vad som ska hända. (1 Mos 8:13-17) 
19. Noa gör som Gud sagt. (1 Mos 8:18) 
20. Noa bygger ett altare och offrar brännoffer. Gud blidkas och lovar att aldrig mer 

förgöra allt levande. (1 Mos 8:20-22 
21. Gud välsignar Noa och hans söner och säger vad de ska göra och vad som ska hända. 

(1 Mos 9:1-7) 
22. Gud upprättar ett förbund med Noa och hans söner och deras efterkommande och alla 

levande varelser. Han lovar att aldrig mer utplåna allt levande. Han skapar en 
regnbåge för att påminna sig själv om förbundet. (1 Mos 9:8-17) 
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Bilaga 2 

Scener i Syndafloden 

1. Milka och Jafets kärleksmöte i båten. Skuggan tittar på. (7) 
2. Skuggan möter Milka och hon lovar att ta hand om hans son mot att han inte berättar 

om hennes möte med Jafet.(21) 
3. Pojken kommer till Milka och familjen får möta honom. (22) 
4. En man kommer till Noa och pratar om att man kan bygga en båt. (26) 
5. Naema funderar över tillvaron. (28) 
6. Jafet kommer hem mitt i natten och berättar för sina föräldrar om mötet med Milka. 

(35) 
7. Analeps. Noa kommer, som 18-åring, undan Nordrikets prästslakt och möter Naema i 

Titzikona. (39) 

8. En herde kommer och berättar för Noa att floden stigit en tum under natten. (47) 
9. Noa och Jafet diskuterar floden och Noa och Naema beslutar att skicka Jafet till 

skogsfolket för att se om de vet något. (47) 
10. En rik köpman beställer en lyxbåt och blir bjuden på middag hos Naema och Noa. (48) 
11. Noa möter mannen och diskuterar Guds vrede och båtbygge. (50) 
12. Ham och Nin Dada grälar. (53) 
13. Ham reser till Noa. (56) 
14. Analeps. Ham är som 12-åring besviken på att han inte, liksom Jafet, var en del av 

skogsfolket. (57) 

15. Ham kommer fram ,möts av först Naema och sedan Noa och inser att de sjösatt 
Nordrikets obetalda båt. Noa sätter in Ham i situationen med Jafet och Milka. Ham 
reser.(59) 

16. Haran och Kreli vet att något är på gång och diskuterar det vid frukosten. (64) 
17. Ham kommer till Sinear i Nordriket, blir granskad och förd till Harans butik med 

kungens vakter som eskort. (71) 
18. Ham blir insläppt i Harans butik, Haran låter Kreli lura med officeren på te så att Ham 

och Haran kan prata ostört. (73) 
19. Ham förs till Nordrikets kung Bonato som ifrågasätter varför de gör klart skeppet fast 

man inte kan betala. Ham byter skeppet mot att Haran och hans familj får följa med 
tillbaka till Noa. (77) 

20. Ham kommer ut ur palatset och de för Kreli och Milka ombord. (84) 
21. Ombord på båten säger Ham att Milka är fri – hon behöver inte äkta Jafet.(88) 
22. Sem lämnar templet i Eridu och går till hamnen. Analeps-inskott i scenen: Sem 

samtalar med en av Enkis prästinnor om att han har en enda gud. (93) 
23. Hemma hos Sem. Han vill inte skiljas från slavpojken Kita men måste eftersom hans 

bror kommit för att hämta honom.(100) 
24. Ham hämtar Sem med tioroddaren och berättar att de ska bygga en båt och att Jafet 

ska gifta sig. Nin Dada och barnen är med på väg till Noa. (104) 
25. Tioroddaren kommer till Noa och Ham berättar om mötet med skogsfolket. (111) 
26. I Noas kök möts Naema och Nin Dada. (114) 
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27. Nin Dada träffar Kreli och de blir vänner.(115) 
28. Naema välsignar fyrtioroddaren och den byts mot Haran och hans söner. (120) 
29. Bröllop mellan Milka och Jafet. (124) 
30. Noa möter Gud som detaljerat beskriver hur arken ska se ut och vad Noa ska ta 

med.(127) 
31. Noa beskriver mötet för Naema och sina söner i ritverkstaden.(130) 
32. Skuggan står i vakttornet och tittar på bröllopet. (135) 
33. Skuggan vilar i en dunge och funderar på sin framtid, somnar och drömmer.  Analeps-

inskott i scenen:  Noas far, prästen Lamek, ger honom stryk(140) 
34. Noa talar med Milka och Jafet om Guds status i Sinear. (143) 
35. Noa kommer hem till Naema, går och lägger sig utan att be aftonbön och drömmer 

sedan om sin far. Naema lugnar honom. (144) 
36. Hams och Harans söner har roligt ihop och Noa tackar Milka för gårdagens samtal. 

Ham blir rasande av att få veta att Skuggan stått och sett på bröllopet och säger att han 
velat döda honom. Noa säger att han redan är död; mördad av deras farfar. Därför 
anser Noa honom oskyldig trots att han mördat Lamek. Milka förstår varför Skuggans 
son varit så viktig för honom. (147) 

37. Milka går ut på promenad och ber om att få en dotter.(155) 
38. Analeps: Kreli möter Jafet och blir betagen. (156) 
39. Milka och Jafet älskar i båten. (156) 
40. Sem är i verkstaden och ritar på båten. Han inser att flodens vatten är otjänligt.(158) 
41. Sem väljer platsen där arken ska byggas, och vet plötsligt hur den ska konstrueras. 

(161) 
42. Noa och Naema kommer tillbaka till varvet efter att ha sagt farväl till skogsfolket. Noa 

blir glad över Sems arbete. De funderar över vilka färdigheter som behöver bevaras 
och därmed vilka människor som ska följa med. Noa vill att Sem gifter sig med 
Kreli.(163) 

43. Noa grälar med Gud och går till Nords vakttorn med mat och vatten till vakterna. 
(166) 

44. Noa berättar att Nords vakter sagt att barnen i Nord dör på grund av det förgiftade 
vattnet. Sem och Naema inser att de måste hämta Nin Dada och pojkarna. Sjömannen 
Sinar reser ensam iväg med två krus vatten.(169) 

45. Ham, Nin Dada, Haran, Kreli och barnen kommer fram till Hams hus. (170) 
46. Ham, Kreli, Haran och hans barn åker till Eridu, som skrämmer dem med sin 

folkrikedom. (172) 
47. Nin Dada leker med barnen i floden. De blir magsjuka. Sinar kommer för att hämta 

dem och hon inser att bara Naema kan rädda deras liv. (175) 
48. Noa vaknar av en mardröm och hör lugnet före stormen. Han ser Sinars nödeld från 

klippan och hämtar honom, Nin Dada och barnen. (180) 
49. Naema helar barnen och Nin Dada. (182) 
50. Noa för byns småbarn och gamla till den högre belägna ritverkstaden och grälar på 

Gud. (184) 



28 

 

51. Ham oroar sig i Eridu och hör Naemas röst be honom skynda sig hem. Han får med 
sig sällskapet och springer till båten som ligger i skydd, väcker vakterna och får iväg 
båten. (186) 

52. Ham inser att Nin Dada inte finns kvar i hemmet och han får veta att Sinar fört dem 
hem i en liten båt. (190) 

53. Noa möter Ham i hamnen och lugnar honom. (191) 
54. Naema tackar Gud att barnen överlevt och familjen äter frukost ihop och uppdaterar 

varandra på händelserna. (193) 
55. Ham ber Kreli ta hand om Nin Dada och barnen, och fortsätter till Sinar som berättar 

att Nin Dada varit storslagen. (195) 
56. Noa och Sem planerar hur man ska återställa varvet. (196) 
57. Nin Dada och Naema blir förtroliga. .  Analeps-inskott i scenen: Nin Dada minns att 

Ham viskat Krelis namn efter en herdestund. (197) 
58. Sem ber Nin Dada om hjälp med beräkningarna inför skeppsbygget. (199) 
59. Sem berättar för Noa att Nin Dada inte vet att floden är på väg. Noa blir arg för att 

Ham inte berättat för henne. Noa går till Nin Dada och berättar vad som ska hända och 
vilken hennes uppgift på båten kommer att bli.(201) 

60. Fyra män, vars snickarverkstad förstörts i stormvågen, kommer och ber om arbete. 
(203) 

61. Noa mäter vattendjupet som sjunkit lite, och önskar att det är ett tecken på att han fått 
lite mer tid. (203) 

62. Milka och Jafet är i båten och samtalar.  (204) 
63. Jafet blir förskräckt när de kommer hem och ser förödelsen. Han berättar för Noa att 

de har goda nyheter; stormen har knäckt träden och det blir lätt att få ner dem i floden 
och flotta dem till varvet. (207) 

64. Hela familjen möts i köket och diskuterar händelserna. (208) 
65. Noa försöker be till Gud men är fortfarande arg. (208) 
66. Jafet tar med sig Noa ut för att diskutera vad han sett hos Ormfolket. Noa sörjer sin 

morbror som lärt honom bygga båtar. (210) 
67. Noa och de övriga i familjen har rådslag i ritverkstaden. (213) 
68.  Familjen drabbas av skuldkänslor när de inser att de dömer alla som inte får följa 

med, till döden.(222) 
69. Kreli försöker trösta barnen. (223) 
70. Haran är full av förtröstan. (223) 
71. Nin Dada berättar för Ham om sin barndom. (223) 
72. Milka och Jafet har tagit hand om Hams och Nin Dadas söner och Jafet berättar för 

dem om vad som ska ske, som om det blir ett fantastiskt äventyr. (224) 
73. Noa och Naema diskuterar Jafets syn på hur Gud meddelar sig med människorna. 

(225) 
74. Repslagaren Napular står på stranden och ser lik flyta iland. Han vet att hustrun 

Wanda iakttar honom och tar därför hand om liket. Hansvär över att han tagit hand om 
hennes grälsjuka och synska mor men inser att modern har rätt; det kommer att 
komma en syndaflod och Noa behöver en repslagare. (227) 
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75. Napular är öppen för Noas förslag. Solina och Naema möts i förståelse. Naema 
beundrar Wandas vävda tyger. Napular väcker Noa mitt i natten med lösningen på 
hans största problem; bristen på arbetare.(232) 

76. Solina hittas död. Wanda anklagar Napular och Noa hindrar henne till slut fysiskt. De 
begraver Solina och familjen följer med Noa. (240) 

77. Ham letar efter byggare i Eridu. Han misslyckas med det men får tag på den orena 
malm de letar efter. (243) 

78. Naema får Wanda välvilligt inställd men de båda vantrivs ändå med att vara 
utlämnade åt varandra. (248) 

79. Ham kommer tillbaka. (250) 
80. Noa och Napular kommer tillbaka. Noa, Naema och Ham åker hem. (250) 
81. Skuggan får sin dom och flyttar till huset vid gränsen till träsket. Hans hustru och son 

kommer efter. (252) 
82. Skuggan vaktar gränsen och får syn på tre ryttare som rider mot Noa. (253) 
83. Haran arbetar vid smältugnarna. Han och Sem har kommit på en idé om att gjuta 

metall för att hålla ihop arkens skrov. Noa är nöjd. (255) 
84. De tre ryttarna kommer till Noa och erbjuder arbetskraft mot guld. (256) 
85. Noa förhandlar med bergsfolket. (259) 
86. Bergsmännen kommer tillbaka och Jafet blir deras vägvisare ut i skogen. (261) 
87. Timret staplas, bergsmännen får betalt och ger sig iväg. (263) 
88. Flera snickare säger upp sig eftersom de är obekväma med förändringarna på varvet. 

(263) 
89. Noa inser att Nords general spionerar på dem, ser möjligheten att byta information 

mot malm och visar generalen hur de gör. (264) 
90. Milka föder en flicka. (266) 
91. Nin Dada föder en son. (266) 
92. Naema och Milka går ut för att välja vilka fröer och örter de ska ta med. Naema 

känner en fara hota, inser att de är bevakade och låtsas att de hittat gräs till Napulars 
rep för att dölja vad de egentligen sysslar med. Napular kommer och de skickar iväg 
Napulars äldsta dotter att hämta folk. Milka känner igen Skuggan och Napular fångar 
honom. Sem binder honom. Noa kommer och frågar Skuggan hur han tagit sig igenom 
muren. Noa släpper Skuggan och följer honom tillbaka till muren. (267) 

93. Kreli frågar först Milka och sen Nin Dada om Noas hemliga planer för henne. Nin 
Dada gör henne upprörd. (273) 

94. Kreli tvättar och funderar över utsikten att bli Sems hustru. (274) 
95. Han kommer hem, diskuterar Sems ritningar med Nin Dada och blir arg när hon 

berättar om Sem och Kreli. (277) 
96. Sem och Kreli ror ut tillsammans (278) 
97. Sem och Kreli berättar att de vill gifta sig (279) 
98. Analeps: Kreli tänker igenom samtalet i båten. (279) 
99. Noa talar med Jafet om hans gåvor och hur de kan bli till nytta. (281) 
100. Jafet går till bygget och fantiserar om eventuella svårigheter under resan. (283) 
101. Sem och Jafet söker lösningar på alla problem Jafet hittat på. Noa fruktar att allt 

kommer att inträffa. (284) 
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102. Kreli bjuder familjen på middag och Naema tror att de påhittade farorna 
kommer att inträffa. Barnen blir rädda. Noa berättar att förgiftad säd säljs i syd och att 
de nordsoldater som fått veta det, förstått vad som är på väg att hända – och att de vill 
följa med Arken. Noa ber Kreli ansvara för stämningen och de dagliga sysslorna 
ombord.(285) 

103. Jafet provar deplacement. Napular, Sem och Noa försöker lösa 
konstruktionsproblem. (293) 

104. Kreli arbetar systematiskt med att lära känna folk för att förstå dem. (299) 
105. Wanda och Kreli möter Napular som hånar Wanda. Dottern Liena försöker släta 

över. (300) 
106. Wanda och Kreli blir förtroliga. De och Nin Dada provar Wandas vackra tyger. 

(301) 
107. Ham sitter i båten med roddarna, tänker på sin familj och skyller alla bekymmer 

på Nin Dada. Han möter upp Noa och de två nordsoldatsflyktingarna. (304) 
108. Noa inser att något är fel med Ham och Naema förklarar att han och Nin Dada 

inte har det bra. (306) 
109. Arbetet med skeppet går undan. (306) 
110. Noa oroar sig för ekonomin. (307) 
111. Nin Dada och Ham reser för att ta avsked av hennes mor och få ut hennes 

farsarv. (307) 
112. Nin Dada ger pengarna till Noa. (308) 
113. Ham säljer Wandas tyger dyrt och Wanda firas med vin. (308) 
114. Kreli berättar för de tolv medföljande kvinnorna om hur livet på båten ska gå 

till. (308) 
115. Noa och sönerna står ombord arken när Naema kommer springande och talar om 

att det är dags att gå ombord för allihop.  (311) 
116. Alla jobbar febrilt för att få båten klar. Nin Dadas listor är till god hjälp. (312) 
117. Ombord på arken räknar Kreli alla en sista gång och inser att en person fattas – 

Milka. Skuggan håller en kniv över hennes hals och begär att Noa ska ta ombord hans 
son och svära vid Gud att ta hand om honom. Noa svär och pojken och Milka förs 
ombord. (313) 

118. Skuggan vänder hem, dödar sin fru och tar sitt liv. (314) 
119. Milka får missfall och har förlorat förståndet av att ha Skuggans son i närheten. 

Noa skär halsen av pojken. Milka kommer till sans när hon får veta det.  (315) 
120. Noa sliter av sig kläder och slänger dem och kniven över bord. (317) 
121. Noa tar Naema med våld. (317) 
122. Ham berättar att arken flyter. (317) 
123. Noa inser förbluffat att Syndafloden faktiskt kom och konstaterar att hans Gud 

inte äger misskund – och inte han själv heller, mot Skuggans son. (318) 
124. Trossarna håller och flytankaret fungerar. (319) 
125. En av tjurarna har brutit benen och måste slaktas. (320) 
126. På sjunde dagen upphör regnet för en stund och de får ljus. (320) 
127. Noa och Milka pratar om missfallet och mordet på Skuggans son. (320) 
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128. Människorna samlas på däck och ser på solen och allt vatten. Oväder nalkas och 
allt löst på båten surras. (321) 

129. Ovädret är obarmhärtigt och alla är övertygade om att båten kommer gå sönder. 
De tar sig igenom stormens öga och vid andra ovädret hugger de loss släpankaret. 
(322) 

130. Noa kontrollerar arken och alla ombord efter ovädret. (325) 
131. Kreli har fått värkar. (326) 
132. Noa inser att två trossar slitits loss och att de tar in vatten. Napular och hans män 

byter de avslitna trossarna och åsnorna pumpar ut slagvattnet. (326) 
133. Haran och Milka kokar te åt alla. Noa säger att det nog var Harans vinkeljärn 

som räddat dem. (327) 
134. Noa, Ham och Sinar försöker räkna ut hur många dagar som gått. (327) 
135. I mörker och regn färdas människorna i 40 dagar. De blir apatiska av att inte 

veta om det är dag eller natt. (328) 
136. Jafet ser att något händer och det är ljuset som återvänder. Snabbt blir himlen 

blå och Noa talar till folket ombord. De skurar skeppet i minsta vrå. Noa kontrollerar 
vattnet och de inser att de är till havs. Ham tror att de kan driva mot avgrunden men 
Sem talar om att jorden är rund. Noa blir förskräckt av bägge alternativen. Napular 
talar om att vattnet är bräckt. Noa och Naema talar om att de måste lita på Gud, att allt 
går bra. (329) 

137. Jafet har sett att de flyter ovanför skogen. Naema sörjer sitt folk och Jafet ser att 
hon inte längre är tidlös. (332) 

138. Naema och Milka är ledsna över att växterna i växthuset i stort sett är förstörda 
efter det långa mörkret. De slänger de döda plantorna och sår nya frön. (333) 

139. De slaktar ett lamm och håller fest. (334) 
140. Måsar flyger över skeppet. Efter någon vecka landar de inte längre på däck och 

Napular förstår att det betyder att de har en annan plats att vila på – de närmar sig 
land. (335) 

141. En korp landar på vattentanken. Noa sträcker fram armen och korpen sätter sig 
på hans axel. Noa tar det som ett gott tecken. (335) 

142. Napular känner en annorlunda lukt. Naema känner att det doftar land. De ser 
berg och Noa befaller Gud att hålla vinden borta. De inser att de kommer att gå på 
grund. Noa tror att de kommer att glida förbi berget och skäller på Gud men en 
sluttande sandstrand dyker upp och han ber Gud om ursäkt och tackar. De strandar och 
arken går sönder i botten. (337) 

143. Noa tackar Gud och alla går och lägger sig. (339) 
144. Nin Dada pratar med Ham om att hon borde vara lycklig men att hon känner sig 

tom. (340) 
145. Människorna drömmer mardrömmar om de döda. (340) 
146. En duva kommer med en olivkvist i näbben. Naema blir lycklig över att ett av 

de gamla träden överlevt. Analeps-inskott i scenen: Noa har hållit möte om vad alla 

ska göra när det är dags att gå iland. Noa ska tacka Gud och be om välsignelse. (341) 
147. Noa går för att möta Gud. Han talar till Gud och lämnar fram sin brustenhet – 

och skäller på att Gud dödat så många. Han menar att han inte behöver be om 
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förlåtelse för Gud har också felat, och han säger att Gud misslyckats med att rena 
världen eftersom de fått med all möjlig brustenhet. Därtill talar han om att 
människorna aldrig mer kommer kunna lita på Gud, och sen väntar han på Guds vrede. 
Han skäller att Gud inte kan veta hur det kan vara att vara människa. Ljuset ökar och 
får färg och Noa blir arg och tror att Gud skrattar åt honom. En regnbåge träder fram. 
(341) 

 
 

 

 


