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Tack
Jag vill tacka fem personer utan vilka denna uppsats inte hade blivit till.

Tack till Fader Caesarius på Östanbäcks kloster (och bön om nya kallelser dit) som 
lärde mig bibelhebreiska.

Tack  till  min handledare  Göran Eidevall  som trodde  på  min idé  och  ständigt 
uppmuntrat, fastän framstegen varit små och låtit vänta på sig. 

Tack till Björn Svärd som legat på mig att slutföra detta.

Tack till min fru Katarina som tillåtit och uppmuntrat mig till detta arbete trots 
att det tagit tid och uppmärksamhet från familjen.

Slutligen tack till Dom Manu i det västflandriska S:t Sixtusklostret som sa: Jag har  
verkligen slitit med Skriften och är efteråt glad att ha gjort det slitet, det har i  
slutändan  fått  mig  att  lära  känna  Kristus  bättre. En  förhoppning  är  att  mitt 
studium når samma mål.
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Inledning 

Humanistisk forskning har delvis en subjektiv prägel. Att brett kunna enas kring 
forskningsresultat  som  ”absoluta  sanningar”  på  det  sätt  som  i  ganska  stor 
utsträckning sker inom naturvetenskap är därför varken möjligt eller önskvärt. 
Ändå är humanistisk forskning nödvändig. Den kan förutom att öka vår kunskap 
och leverera rimliga slutsatser också ge förståelse för vilka vi är och vad vi skall 
göra. Den är i det sistnämnda avseedet ofta förutsättningen för att kunna mötas i 
ett konstruktivt samtal.

Alla forskare drivs av personliga intressen. Något som utmärker bibelvetenskap är
att dess utövare ofta varit advokater för någon viss typ av kristen förkunnelse.
Dessutom gäller att ingen går i land med anspråket att vara helt objektiv så
subjektiviteten måste alltid problematiseras. Jag vill därför åtminstone försöka
redovisa något om mina preferenser och antipatier.

Den medeltida kristendomen kunde vila på en grundmurad byggnad av allmänt
accepterade metafysiska antaganden om Gud och människa. Ett halvt millennium
av reformation och upplysning har omkullkastat många av dessa. Jag är del av
dessa båda traditioner. Det finns en moralisk kraft i att fråga efter Guds vilja
(sekulärt uttryckt: försöka leva ett etiskt fullvärdigt liv) och acceptera Guds
förlåtelse (sekulärt uttryckt: få sinnesro). Samtidigt bejakar jag upplysning och
bibelkritik som en väsentlig del av min etiska måttstock. Historiskt studium visar
att människan har levt med olika världsförklaringar som växlat genom tiderna.
Dessa tycks nödvändiga, men är samtidigt bräckliga och korrumperbara, speciellt 
om de är knutna till större maktstrukturer och anspråk.

Jag ställer mig bakom en kristendom som inte reser eller oärligt och ängsligt
håller fast vid ohållbara anspråk på världsförklaring. Jag ser inte dess möjlighet att
vara god religion i att resa sanningsanspråk utan i att följa en Kristus vars
auktoritet ligger i sin mänsklighet.
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Syfte, metod, och frågeställningar 

Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera skillnader i världsbild och gudsbild mellan 
ett uttryck för mesopotamisk religion (en handupplyftningsbön till  Ištar) och ett 
uttryck för  israelitisk (Psaltaren).  Jag  vill  uppnå detta  genom att  på väsentliga 
punkter i den mesopotamiska bönen jämföra denna med Psaltarens psalmer.

Att jämföra och klassificera är nödvändiga mentala processer om vi skall kunna 
förstå och generöst möta nya företeelser, människor och kulturer. Vid jämförelser 
favoriseras dock lätt det bekanta och accepterade. Jag vill dock så gott som möjligt 
låta det mer främmande, i detta fall kilskriftstexten styra min undersökning.

Genom att  bli  varse  skillnaderna  som de  framträder  i  uttrycken  för  de  olika 
religiösa systemen kan vi få en bättre förståelse för vad den Hebreiska bibeln (i 
fortsättningen  förkortat  HB)1 är.  Dessa  skrifter  har  till  skillnad  från 
kilskriftstexterna inte legat i sand utan länge (utifrån skiftande förutsättningar) 
haft normerande funktion i vår del av världen.

Metod
Om jämförelser i ett vetenskapligt sammanhang
Jämförelse  är  en  grundläggande  mental  process.  Det  nya  och  okända  blir 
begripligt och hanterbart om det sätts  i relation till  något känt. Medvetna och 
omedvetna jämförelser sker ständigt. Vi behöver jämföra med något bekant om vi 
skall kunna ta in och förstå något nytt.

Jämförelse som metod har ifrågasatts tex. inom antropologin. Vad som där setts 
som  problematiskt  är  att  jämförelsen  vilat  på  en  föraktfull  kolonial  attityd 
gentemot  främmande  kulturer.  Dessa  har  nedvärderats  då  de  mätts  efter 
västerländsk måttstock. 

En  sådan  kritik  behöver  tas  på  allvar  men  samtidigt  behöver  medvetenheten 
finnas om att vi aldrig kommer ifrån våra referensramar. Om dessa är modernt 

1 Dessa skrifter som i den kristna kyrkan kallats Gamla testamentet benämns inom den 
akademiska världen allmänt på detta vis. Erhard Gerstenberger (Gerstenberger 2001, 10), 
valde ännu för drygt ett decennium sedan i sin Theologien im AT att behålla uttrycket GT 
med motiveringen att namnbytet skulle placera dessa skrifter på större avstånd. Detta var ett 
sätt att medvetet identifiera sig med den europeiska tolkningstraditionen av dessa skrifter. 
Denna tolkningstradition på gott och ont vill också jag relatera till, men väljer att använda 
den nu gängse och mindre belastade termen. 
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västerländska måste vi förstå oss själva och göra oss begripliga utifrån dessa.2 De 
som inom antropologin motsätter sig jämförelse som metod menar att varje kultur 
måste  förstås  utifrån  sina  egna  förutsättningar.  Detta  är  en  god  och  rimlig 
ambition då vi bara kan lära känna det främmande i den mån vi lämnar den egna 
därhän.  Men  jämförelser  kommer  alltid  att  göras,  medvetet  eller  omedvetet. 
Vetenskap handlar om jämförelser. Om det vi studerar är något så komplext som 
människor och deras samspel och föreställningar är det en grannlaga uppgift. Det 
är dock alltid värt försöket att göra goda jämförelser, känsliga för den mångfald 
och rikedom som finns i mänskligt liv.

Jämförelse mellan kilskriftstexter och HB
När Benno Landsberger (1890-1968) tillträdde som professor i Leipzig 1926 höll 
han en föreläsning i vilken han myntade begreppet  Eigenbegrifflichkeit.3 Detta 
ord  använde  han  då  han  argumenterade  för  att  den  mesopotamiska  kulturen 
skulle förstås utifrån sina egna förutsättningar.  Syftet  med detta  var  att  ge sin 
vetenskap  arbetsro  och  bl.a.  skydda  den  från  att  reduceras  till  tjänare  åt 
bibelvetenskapen. 

Under  de  första  åren av 2000-talet  gavs  en samling  texter  med rubriken  The  
Context of Scripture ut i tre volymer med William W. Hallo som redaktör. Den 
hårdaste kritik detta verk mötte gällde dess titel och vad den implicerade; att de 
fem  kulturer  som  var  representerade  i  verket  enbart  skulle  tjäna  som  ett 
sammanhang åt Bibeln.

I ett förord till den tredje volymen besvaras denna kritik av Hallo.4 Denne hade 
själv studerat för Landsberger och uppfattade att kritikerna befann sig i linje med 
Landsbergers forskningsprogram som sa att varje kultur måste förstås utifrån sig 
själv (och att jämförelser skall undvikas). En av kritikerna skrev: 

Can we in good conscience regard the ancient Near East as primarily ”the context of 
Scripture... It seems a little ethnocentric to describe the ancient Near East as primarily 
a context for a different book.5

Hallo besvarade denna kritik och argumenterade för nödvändigheten att jämföra 
HB med  de  kringliggande  kulturerna.  Jag  uppfattar  att  tre  olika  frågor  ligger 
bakom denna debatt. Den ena gäller om det är meningsfullt att jämföra kulturer 
och sätta dem i varandras sammanhang. Den andra gäller om bibelvetenskap lyder 

2 Roscoe, 2008, 735-736.
3 Landsberger 1926.
4 Hallo 2003, il-liv.
5 Ibid il
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under andra lagar än övrig historievetenskap och den tredje om den har en annan 
dignitet  än denna.

Att det är meningsfullt att jämföra HB med andra kulturer och dessutom sätta den 
i deras sammanhang leder Hallo övertygande i bevis genom exempel.6

Frågan om arbetssättet vid studium av Bibeln skall vara annorlunda än vid annat 
skriftstudium tar Hallo inte upp. Man får därför anta att han liksom sina kritiker 
anser att detta skall göras på samma sätt. 

Skall  bibelvetenskap  prioriteras  före  annan historievetenskap?  Att  verket  gavs 
namnet  The Context of Scripture  vittnar om att ett speciellt intresse för Bibeln 
ligger  bakom.  Är ett  sådant  intresse  befogat?  Jag  anser  det.  Den gammaltesta-
mentliga historien hade en mycket stark (och märklig) roll i det kristnade medel-
tida  Europa.  Den  egna  folkshistorien  som  källa  till  identitet  övergavs  i  stor 
utsträckning för den bibliska urhistorien av de folk som blev kristna.7

Denna roll spelar inte den gammaltestamentliga historien i vår nuvarande kultur. 
Dock har dess betydelse inte helt avklingat. Ett särskilt studium av HB är därför 
ännu relevant. Utifrån detta anser jag det befogat att kunna tala om det antika 
Främre orientens kulturer som Context of Scripture. Detta får dock inte innebära 
ett förnekande av dessa kulturers värde i sig själva.

Att utgå från kilskriftstexten
Jag skall i detta studium utgå ifrån en kilskriftstext och ta upp de teman jag finner 
där och jämföra den med Psaltaren utifrån dessa teman. Detta är ett annorlunda 
förfarande och skulle kunna ifrågasättas. Är detta försvarbart om nu ämnet heter 
Gamla Testamentet? Jag anser det. Psaltaren behöver relateras till  den samtida 
bönelitteratur för att bli begriplig. 

Frågeställningar
Det framgår av den Ištarbön jag valt för mitt studium att bedjaren ser sitt prekära 
läge som ett resultat av gudomlig vrede. Att avvända gudinnans vrede verkar vara 
Ištarbönens främsta syfte. I mitten av bönen upprepas två rader med paradoxala 
utsagor om gudinnan:

Ištar, där du har förbannat, blir du snabbt löst
Ditt vreda hjärta förbarmar sig över min rättssak

Här möter oss gudinnan både som vred och nådig (men nåden får sista ordet för 
bedjarens  del).  Jag  utgår  från  att  både  babylonisk  och  israelitisk  religion  såg 
6 Ibid, l-liii.
7 Se t.ex. Pedersen, 1931, 139.
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gudomlig vrede som en orsak till mänsklig olycka och som något som kan och ska 
avvändas genom bön och offer. Jag utgår vidare ifrån att denna bön (med till-
hörande offer) syftar till att återställa en god relation mellan bedjare och gudinna. 
Jag skall jämföra denna bön och ställen i Psaltaren med motsvarande tema vad 
gäller:
– föreställningar om gudens/gudinnans ord som livsuppehållande och befriande,
– föreställningar om hur guden/gudinnan ”vänder” från vrede till välvilja samt
– föreställningar om att guden/gudinnan blir ”löst”.

Dessa teman är framträdande i Ištarbönen.

Dessutom gör jag  ytterligare en jämförelse,  placerad i en exkurs.  Denna gäller 
fiendetemat som kan anas i Ištarbönen och är framträdande i Psaltaren.

Bakgrund

Vad är HB:s särdrag och ärende?
HB:s författare framställer Jahve som Israels ende gud även om de inte förnekar 
existensen av andra gudar.8 Det finns, enligt HB, för Israel bara en gud i egentlig 
mening. Inför honom bleknar alla andra gudar och att vända sig till dessa vore fel. 
Enligt HB äger Israels gud Jahve ett absolut anspråk på sitt folk. 
HB  framställer  en  religionskamp  mellan  en  ”ren”  monoteistisk  Jahvetro  och 
(utländsk)  ”avgudadyrkan”.  Denna  kamp  skulle,  enligt  HB,  pågått  ända  sedan 
folkets  forntid;  under  patriark-,  ökenvandrings-  och  kungatid.  Denna 
framställning  präglas  av  den  religiösa  identitet  som  utvecklades  och  av 
kulturkamp som var aktuell  i assyrisk, persisk och hellenistisk tid.  Den bild som 
som  målas  upp  är  antagligen  inte  historiskt  korrekt.  Jahve  sågs  säkert  under 
kungatiden som Israels gud (med ”sin Ashera”?!),  men i detta låg säkert  ingen 
norm som uteslöt kult av andra (ur nationens synpunkt) underordnade gudar.9

Bibeldebatt och forskning under början av 1900-talet
Friedrich  Delitzsch  (1850-1922),  sin  tids  främste  kännare  av  akkadiska  och 
professor i Berlin höll 1903-1905 en serie föreläsningar med rubriken Babel-Bibel. 

8 Denna koncentration på Jahve har möjliggjort judisk och kristen monoteistisk läsning av HB.
9 Se t.ex. van der Toorn 1984, 4. Det har hävdats att Deuteronomiums distinkt formulerade 

monoteism har uppkommit under inflytande av och i reaktion på assyrisk ”monoteism” kring 
imperiets gud Assur. Israels tro kan då ses som ett sätt att förhålla sig till det hotande 
imperiets anspråk. Deuteronomium, som är litterärt avhängigt assyriska texter, ersatte den 
främmande kungens och gudens maktanspråk med Jahves. Se Smith 2010 157-163. 

6



Föreläsningarnas  syfte  var  att  skapa  intresse  för  och  samla  medel  till  tyska 
utgrävningar i Irak. Han framhöll att kunskaperna om det antika Mesopotamien 
kunde belysa HB och hävdade att HB var starkt influerad av mesopotamisk kultur. 
Dessa föreläsningar ledde till en lång och upprörd debatt.

Att uppståndelsen blev så stor har flera förklaringar. Kyrka och gudstro i äldre 
tappning hade visserligen tappat betydelse, ändå var de etiska och känslomässiga 
banden till Bibeln ännu starka hos många. Bland dessa var Delitzschs tal om ett 
nära samband mellan Bibeln och det  förkättrade Babel oacceptabelt.  För dessa 
kom en GT-professor i  Bonn vid namn Eduard König att  bli  talesman. Denne 
publicerade en rad motskrifter som kom att säljas i minst lika stora upplagor som 
Delitzschs  föreläsningar.  Han  sågs  av  de  ”positiv-troende”  i  Tyskland  som en 
saklig försvarare av Bibeln. König ägnade lika stor kraft åt att argumentera för 
HB:s  trovärdighet  som för  kilskriftstexternas otillförlitlighet.10 Det  förra  gjorde 
han ofta utifrån ganska perifera grammatiska reflektioner om HB och det senare 
med bristfällig kunskap i kilskrift. Han fick inget bestående erkännande varken 
bland bibelvetare eller assyriologer.11

På 1920-talet skrev A. H. Edelkoort en avhandling om föreställningen om synd i 
mesopotamiska böner. Hans avhandling var formellt sett ingen jämförelse mellan 
dessa böner och HB:s. Implicit blir jämförelsen dock tydlig, i och med att den 
babyloniska  föreställningen  om  synd  framställdes  som  ytlig  och  HB:s  högre 
religiösa halt närmast var ett axiom.

Hans syn på den mesopotamiska religionen sammanfattas i följande påstående:
Dat was wel religie, maar religie van laag gehalte,  
immers religie sonder geestelijk-zedelijken grondslag. 

Det var visserligen religion, men lägre stående religion, utan andlig-moralisk grund.12

Religion mot magi, -ett etiskt ställningstagande
Geo  Widengren  gjorde  på  1930-talet  här  i  Uppsala  en  jämförelse  mellan 
Psaltarens klagopsalmer och mesopotamiska motsvarigheter. Widengren arbetade 
utifrån  det  då  gångbara  motsatsparet  religion-magi  där  religion  handlar  om 
underkastelse under en annans vilja och magi om att manipulera omgivningen till 
egen fördel. Till skillnad från t.ex. Edelkoort menade han att babylonierna i sina 
ritualer inte främst var inriktade på magi.

The fundamental principle of all magic rites is their insistence on the performer's wish 

10 T.ex. König 1902,  7-8.
11 Se Lehmann 1994 148-150.
12 Edelkoort 1918.
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to impose his own will by force, they represent the ego's attempts to make its affects  
efficacious. In magic there can be no question of submitting to those of another ego.  
The ego is asserting  itself against an “it”. But in religion the ego submits to a “Thou”. 
This very submission to a “Thou” is typical of the Babylonian religion as expressed in  
the psalms of penitence and lamentation. The magic aspect is therefore diametrically 
opposed  to  the  attitude  of  Accadian  religious  feelings.  This  was  characterized  by 
humility, the effort to do nothing of one's own accord, “ina ramānišu”.13 

Detta är kanske en polemisk idealisering av mesopotamierna. Samme Widengren 
skriver nämligen på ett annat ställe:

...intet talar för riktigheten av Frazers åsikt att magien till tiden skulle ha föregått 
religionen.  Tvärtom  visar  allt,  därom  torde  forskningen  numera  vara  ense,  att 
religion och magi alltid existera sida vid sida...14

För dessa forskare representerade religion något mer etiskt fullvärdigt än magi.  
Underkastelse under gudomlig ordning står här emot hybris och självsvåldighet. 
Underkastelse är ofta något gott (även om förment goda och gudomliga ordningar 
behöver  ifrågasättas)  och  hybris  något  ont.  Därför  var  religion-magi  som 
kvalitetsskala för dem relevant.

Problemen med uppdelningen religion-magi
Denna uppdelning tycks mig dock alltför för tyngd av ett visst ideal för att hjälpa  
oss att på allvar förstå det antika Främre orienten. När Erhard Gerstenberger på 
1960-talet jämförde Psaltarens klagopsalmer och akkadiska motsvarigheter ville 
han komma bort ifrån denna uppdelning. Han presenterade och problematiserade 
därför den gängse uppdelningen mellan religionens och magins uttryck: bön och 
besvärjelse.

Im Gebet wende sich der Mensch ehrfürchtig an einen übermächtigen Willen; ihm 
stelle er es letzten Endes anheim, ob sein Wunsch erfüllt werde. Der Magier dagegen 
sei  wie ein Handwerker Meister seiner Materie;  er zwinge die ihm gegenübersteh-
enden Mächte durch Formel und Handlung in seine Gewalt.15 

Han  visar  sedan  att  denna  uppdelning  inte  är  tillämpbar  på  de  antika 
främreorietaliska kulturerna; deras böner går inte att placera in på religion-magi-
skalan. Då gudarna verkligen tänktes som människor och bönens form bestämdes 
av hovetikett  var deras bön, om än underdånig,  inte främmande för att  utöva 
press på gudomen.

Götter  und Dämonen,  die  übermenschlichen Partner und Widersacher,  waren für  die 
Alten im Vollsinn des Wortes Personen, d.h., sie waren keine abstrakten Prinzipien. Sie  

13 Widengren 1937, 286.
14 Widengren 1953, 13.
15 Gerstenberger 1980, 75.
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gehörten zur menschlichen Gesellschaft,  folglich  konnte  man ihnen so begegnen wie 
anderen (mächtigen!) Personen auch. ... Jede Bitte, z.B. Die eines Kindes an seine Eltern, 
kan neben vielfach abgestuften Wunschäußerungen und Argumenten Elemente enthalt-
en, die mehr oder weniger offen einen Zwang auf den Bittempfänger ausüben wollen.16

Synd och gudomlig vedergällning i det antika Främre orienten
Kring första millenieskiftet f. v. t. skedde en förskjutning i den mesopotamiska 
mytologin där gudarnas interna konflikter och nyckfullhet trädde i bakgrunden 
och deras etiska krav på människorna växte. Denna utveckling mynnade ut i en 
fromhet där människan var helt beroende av sina gudar för att handla rätt och 
tron att dessa straffade felaktigt handlande blev mer central: 

That a human being, despite every precaution – and that is essential – cannot find 
the right way through his or her own strength, and that the deity is free both to 
punish and forgive is one of the most significant perceptions of the Babylonians.17

Karel van der Toorn hävdade 1984 att grunddygden som möter oss i HB och i  
mesopotamiska texter från första millenniet f. v. t. är den samma: gudsfruktan. Att 
”ha en gud” är förutsättningen både för ett lyckat och ett etiskt liv.18 

The cardinal virtue is a religious one, the "Fear of God", an ideal common to 
the  whole  of  the  ancient  Near  East.  The  term  designates  a  complex  of 
reverence, obedience, humility and trust. ---

All other virtues spring from this one source. For the ancients magnanimity, up-
rightness, equity, honesty, temperance, courage and whatever other qualities 
of the soul there may be, were unthinkable outside the scope of humble de-
votion to the personal gods. It is  above all the wisdom literature and the be-
havioural omens which draw the profile of this calm and self-possessed man.19

Vidare  anser  van  der  Toorn  att  synen  på  det  gudomliga  engagemanget  i 
människans handlande är likartat. Guden vredgas då människan handlar fel:

16 Ibid, 76.
17 von Soden 1994, 185.
18 Etiskt patos och föreställningar vi idag har kring ansvar och vedergällning äger ett arv från 

denna tid, även om vår syn på hur världen fungerar och vilka ”gudar” som styr den är 
annorlunda. Jämför t.ex. med denna dikt av Kjell Höglund:

”När människan tror att hon är skapelsens krona och kan mörda och härja som hon vill 
När hon tror att hon utan ansvar kan plåga andra, människor och djur,

och förgifta vår yttre och inre natur
När människan tror att den starke har rätt och att allt skall vinnas med övermakt 
Då skall förr eller senare livet svara med sin fulla kraft 
Livet skall lära oss hur livet skall levas”

19 van der Toorn 1984, 38.
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For all the differences between Mesopotamia and Israel, we must grant a similarity 
in the divine enforcement of the ethical code. In both civilizations it is based on an 
emotional  interest  of  the respective deities  in the moral  values;  infringement of 
these does not leave them cold.20

Etiken i Främre orienten under första millenniet f. v. t. hade alltså, enligt van der 
Toorn sitt centrum i vördnad och lydnad för skapande och uppehållande gudomar 
och  i  en  tro  att  dessa  vredgades  och  begränsade  livsförutsättningarna  då 
människan handlade fel.

Psaltarpsalmernas „Sitz im Leben“
Psaltaren  är  en  samling  av  skiftande  texter.  En  tredjedel  av  den  utgörs  av 
individuella klagopsalmer .21 Jämförelsen i denna uppsats har sitt fokus på dessa. 
Den talande i de individuella klagopsalmerna är precis som i vår akkadiska bön en 
enskild person som klagar. Jag vill dock inte helt begränsa mig till dessa psalmer 
då flera av de motiv jag undersöker enbart förekommer i andra psalmer.

Psaltaren  har  traditionellt  kopplats  till  en  nationell  tempelkult  i  Jerusalems 
tempel. Jag ser inget skäl att ifrågasätta den kopplingen. Men försöken att utifrån 
psalmerna  explicit  rekonstruera  en  kult  i  Jerusalem,  som  hade  sin  kulmen  i 
Sigmund Mowinckels forskning, har i stor utsträckning uppgivits.22  Ändå retar 
frågan om en ursprunglig  ”Sitz  im Leben”  för  Psalmerna fortfarande  min  och 
andra bibelforskares nyfikenhet. Jämförelse med kilskriftstexter har alltid varit en 
väsentlig del i denna forskning, inte minst för Hermann Gunkel.23

Psalmerna har uppenbarligen genomgått en process där en skriftlig form fixerats 
och sedan noggrant traderats. Den Psaltare vi nu har röjer i sin nuvarande form 
inte någon ursprunglig „Sitz im Leben“. 

Vissa delar av Psaltaren har ett språk och en form som inte behöver ha förändrats 
mycket från ett genuint kultbruk till den skriftliga form de har idag. Om skrivna 
böner använts i kulten i det gamla Israel vet vi inte. Psalmforskningen har sedan 
länge utgått från att psalmerna har sitt ursprung i en muntlig genre i Israel. Behov 
och möjlighet att skriva ned böner har troligtvis uppkommit sent i psalmernas 
historia. Jørn Varhaug skriver:

Unlike the Jewish, Catholic, or Anglican prayer books, where prayers for different 
occasions are written and standardized, the ancients did not seem to recite texts  
when praying. The proper individual lament seems to have been an oral genre, and 

20 Ibid. 44.
21 Dessa utgör den största av de ”Gattungen” som Hermann Gunkel definierade.
22 Mowinckel 1951.
23 Tex. i hans Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit.
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the act of writing the prayers seems to be for different secondary purposes.24

Varhaug leder detta i bevis genom att konstatera att det aldrig i HB talas om att 
någon reciterar en bön. Bevisvärdet i denna ”interna” iakttagelse kan ifrågasättas,  
men den är en indikation. Och det finns som sagt inget annat som tyder på att 
böner i det sammanhanget skrivits ned tidigt. När Varhaug skriver om ”ancients” 
har detta bäring på det antika Israel som är hans studieobjekt. I Mesopotamien 
däremot fanns verkligen textbunden kult vid de tider han menar att kulten enbart 
var muntligt traderad i Israel.  

Mesopotamisk textbunden kult
I Mesopotamien reciterades verkligen böner av läskunniga  Ritualfachmänner.25 
Det  framgår av ritualanvisningar att  de även lät sina „klienter“ recitera böner. 
(Werner Mayer menar att ritualfackmannen i dessa fall läste före och klienten 
repeterade.26) Tavlor med erkänt bra böner kopierades och förvarades i hoven och 
i de stora templen. Man kan tänka sig att dessa Ritualfachmänner lärde sig böner 
utantill och således inte läste bönerna innantill i sitt dagliga värv.

Genom att kilskriftstexterna har kommit till oss som brukstexter till skillnad från 
den traderade Psaltaren är läget annorlunda vad gäller vår kunskap om deras „Sitz 
im Leben“.  På kilskriftstavlor med böner finns nämligen ofta  efter  bönetexten 
(och  skild  från  denna  med  ett  horisontellt  streck)  ett  antal  rader  med  bl.a. 
ritualanvisning. Dessa rader brukar kallas  kolofon. Ritualanvisningen består ofta 
av en reningsritual för en plats och beskrivning av hur kultutrustning ska ställas 
upp där, hur offer (oftast av rökelse, mjöl, olja och öl) skall förrättas, hur bönen 
skall reciteras samt slutligen hur kultutrustningen skall „upplösas”.Kolofonen kan 
även  innehålla  uppgifter  om  var  och  av  vem  den  upptecknats.  Kolofonens 
inledande rad innehåller ofta vissa fasta formuleringar, som av forskare används 
som genrebestämningar. Dit hör 

1. NAM.BÚR.BI27 „För  att  lösa..“.  Här  handlar  det  om  om  att  ”lösa”  (dvs.  förhindra 
följderna av) ett dåligt omen, t.ex att en orm kommit in i huset.  

2. DINGIR.ŠA.DIB.BA.GUR.RU.DA.KAM28 („...för att få en vredgad gud att återvända“).

3. UŠ.BÚR.RU.DA.KAM („...för att lösa trolldom“).

4. ŠU.IL.LA, ”...med upplyft hand“. 

24 Varhaug 2010, 27.
25 T.ex. ašipu-präster som utförde Handupplyftningsritualer. Se fortsättning.
26 Mayer 1976, 64.
27 Det sumeriska verbet BÚR motsvarar det akkadiska pašaru (lösa).
28 Det sumeriska verbet GUR motsvarar det akkadiska târu (vända, återvända).
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Handupplyftningsböner
Benno  Landsberger29 myntade  begreppet  Gebetsbeschwörung  och  handledde 
Walter  Kunstmann  i  en  avhandling  med  titeln  Die  babylonische  Gebetsbe-
schwörung. Termen  visar  att  det  var  utifrån  tudelningen  religion-magi  de 
närmade sig dessa texter och röjer en ambivalens inför dem. 

Kunstmann  menade  sig  ha  funnit  en  gemensam  struktur  för  bönerna  med 
ŠU.IL.LA i kolofonen bestående av tilltal, bön och tack.30 Denna struktur såg han 
dock också i andra böner, vilka han inkluderade i kategorin.31 

Religion kontra magi var också det kriterium han sorterade bönerna utifrån. Han 
kallade de böner där det fanns ett konkret syfte (såsom att hela en sjukdom eller 
avstyra någon olycka) för  speciella  šuilla. Recitationen av dessa med tillhörande 
ritual menade Kunstmann skulle ha setts som ”automatiskt verkande”. I dessa fall 
skulle guden/gudinnan alltså egentligen inte besvärats utan bönen skulle ansetts 
verksam som en trollformel. Det var främst i denna kategori han tog med böner 
som saknade ŠU.IL.LA-kolofon.

Den andra kategorin, allmänna šuilla, saknade sådana specificerade ändamål, utan 
syftade mer allmänt till god hälsa och liv. Här låg, enligt Kunstmann, fokus på 
bön och relationen till gudomen.

Kunstmann hade alltså en kategori Gebetsbeschwörungen med underkategorierna 
speciella och allmänna šuilla. Om Gebetsbeschwörung och šuilla är synonymer är 
utifrån detta inte tydligt.

Werner Mayer gjorde på 70-talet en studie av böner av denna typ.32 Han modi-
fierade terminologin något.  Han påpekade att  termen  Gebetsbeschwörung inte 

29 Se ovan s. 3.
30 Han använde dessa tre kategorier med underrubriker

1. Anrede: a) Anrufung b) Lob
2. Bitte: a) Klage b) Überleitungsformeln c) Bitte
3. Dank- bzw. Segensformeln.

31 Kunstmann 1932, 3.
32 Både Kunstmanns och Mayers arbeten var sprungna ur den formhistoriska skolan vars 

kanske främsta förespråkare inom bibelvetenskapen var Hermann Gunkel. Det 
formhistoriska angreppssättet försökte nå längre än att bara se litteratur som en historisk 
artefakt och komma åt mönster och dynamik i mänskligt liv som är universella. Ett 
grundläggande antagande för formkritiken är den om genre: att vissa tankar och stämningar 
och en viss återkommande ”Sitz im Leben” på ett entydigt sätt ”hänger ihop” med vissa 
litterära ”former”. Detta antagande har kritiserats för att inte tillräckligt ta hänsyn till 
komplexiteten i mänsklig kommunikation. Se Frechette, 2012, 116-117.
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var lyckligt vald, men då den var vedertagen frångick han den inte.33 Han ville 
dock inte ge namnet šuilla till andra böner än de som hade sådan kolofon eller de 
man hade starka skäl att tro att de ursprungligen haft det. Markören för att något 
är en  Gebetsbeschwörung  är att  bönetexten inleds med  ÈN  (=šiptu) och att en 
eventuell kolofon inleds med frasen  INIM.INIM.MA.  Denna inramning tycks ha 
markerat  att  det  handlar  om ett  kraftfullt  och  effektivt  stycke  recitationstext. 
Mayer kännetecknade dessa böner som rituelle Bittgebete des Einzelnen och de 
tre stora undergrupperna var:  šuilla, namburbi och böner för befrielse från onda 
makter  (sjukdomar,  demoner,  trolldom  mm.).  Den  sista  gruppen  motsvaras 
ungefär av vad Kunstmann kallade speciella šuilla.

Inte heller Mayer är helt konsekvent i sin terminologi. Han tvekar om böner som 
inleds  med  ÈN  och  med KA.INIM.MA.DINGIR.ŠA.DIB.BA.GUR.RU.DA.KAM i 
kolofonen  verkligen  skall  kallas  Gebetsbeschwörung.34 Detta  beroende  på  att 
denna grupp inte är enhetlig och dessutom var dåligt utforskad vid den tiden.

Senare litteratur, t.ex. den läsebok med akkadiska böner som kom ut 2011 följer 
Mayers terminologi.35 Där tvekar man dock inte för att kalla dingirshadibba-böner 
för incantation-prayer. Eftersom varken bönebesvärjelse eller besvärjelsebön låter 
speciellt bra på svenska håller jag mig till det tyska ordet Gebetsbeschwörung. 

Det  sumeriska  uttrycket  ŠU.IL.LA som motsvarar  det  akkadiska  nīš  qāti =lyft  
hand, syftar på en hyllningsgest. Kunstmann36 ser det som en teknisk term för 
bön.  I  en  recension  av  Mayers  studie  kritiserade  W.G.  Lambert  att  šuilla 
användes  som  genrebeteckning.37 Han  menade  att  uttryckets  betydelse  är  så 
generell att dess funktion i kolofonen borde varit att beteckna en non-cathegory. 
(Detta i motsats till de fall där kolofonen anger ett särskilt syfte med bönen.)

Ett  annat  sätt  att  se  på  uttrycket  ŠU.IL.LA har  Anette  Zgoll  lanserat  och 
Christopher Frechette vidareutvecklat.  De menar att  gesten med upplyft  hand 
betecknar  något helt  avgörande för förståelsen av dessa böner.  Frechette visar 
med bilder och reliefer att en gest med lyft hand var bruklig då man trädde inför 
någon  mäktigare  i  en  ”audiens”-situation.  Dessa  avbildningar  framställer  både 
kungar som träder inför en gud och andra människor som träder inför en gud, 
kung eller annan mäktig person. Den överordnade, som avbildas som större och 
högre  belägen  besvarar  denna  gest  med  en  något  utsträckt  hand.  Denna  gest 

33 Mayer 1976, 7.
34 Ibid, 16.
35 Lenzi 2011 24. Den engelska översättningen av Gebetsbeschwörung är incantation-prayer.
36 Kunstmann 1932, 5-6.
37 Lambert 1974-1977, 197.
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betecknar ett accepterande av den underordnades ”handupplyftning” och gåvor.

Šuilla-böner är  alltid riktade till  någon av de högsta gudarna i pantheon. Den 
situation som gesten betecknar är en audiens där en underordnad träder inför en 
överordnad.  Den  socialt  skiktade  stadskulturen  med  sina  hov  var  alltså  den 
mentala modell som låg bakom dessa böner. Andra böner, t.ex. sådana riktade till 
personliga gudar tyder inte på ett lika asymmetriskt förhållande mellan bedjare 
och gudom som dessa böner.

Frechette tar i sin studie inte upp mycket om hur denna typ av böner skulle ha 
uppkommit,  men  nämner  en  möjlig  utveckling  av  teologin  parallell  med  den 
sociala  utvecklingen.38 I  takt  med  att  de  som  utförde  ritualer  blev  en  del  av 
stadens elit kom böner och ritualer mer och mer riktas till en gud eller gudinna i 
ett tempel. Dessa sågs som motsvarigheter till mänskliga härskare i palatsen.39

Jag har valt att kalla šuilla-böner för handupplyftningsböner.

Jämförelse mellan psaltarpsalmer och handupplyftningsböner
Psaltaren har sedan formkritikens guldålder delats in i ”Gattungen”. Denna indel-
ning  har  diskuterats  och  ifrågasatts.  De  individuella  klagopsalmerna refereras 
dock fortfarande till som en sammanhållen grupp psalmer och då i stort sett dem 
Gunkel angav.40 Dessa har jämförts med handupplyftningsböner. Man kan vid en 
jämförelse  se  att  de  individuella  klagopsalmerna generellt  har  ett  mycket  kort 
inledande  tilltal,  ofta  bara  Jahve eller  Elohim plus  eventuellt  några  enstaka 
attribut. Det inledande tilltalet i  handupplyftningsböner upptar däremot ofta en 
ansenlig del av bönen med uppräkning av gudens eller gudinnans egenskaper och 
relation till människor och gudar. Forskare som Schrank41 och Stummer42 menade 
att sådana hymniska uppräkningar skulle ansetts ha en magisk funktion. Joachim 
Begrich menade i en artikel 1928 däremot att detta var uttryck för konventioner i 
den situation då en underordnad träder inför en överordnad med en bön.

Die ausgestaltete Anrede und die Herrlichkeitsschilderung sind nichts anderes als 
eine captatio benevolentiae. Der Beter, welcher dem Gott als ardu, als Sklave gegen-
übersteht, sucht eine Beziehung zu diesem hohen Herrn herzustellen, die als Grund-
lage seiner Bitte dienen kann. Er sucht ihn sich geneigt zu machen. Das ist die Ab-
sicht. Er tut damit das Gleiche, was im gewöhnlichen Leben der Niedergestellte dem 

38 Frechette 2012, 161.
39 Ibid.
40 Ps 3-7, 11-13, 17, 22, 26-28, 31, 35-36, 38-43, 51-52, 54-59, 61-64, 69-71, 73, 74, 77, 84, 86, 

88, 94, 102, 109, 120-121, 130, 139-143. Gerstenberger 1980, 118 not 27.
41 Schrank 1908.
42 Stummer 1922.

14



Höhergestellten, der Schwache dem Starken gegenüber tut. Er schmeichelt ihm wie 
jener.43

Begrich  menade  att  detta  ”smicker”  visade  på  en  brist  på  förtroende  för  den 
tilltalade  gudomen.  Men  det  fanns,  enligt  honom,  också  en  annan  smalare 
traditionslinje  med  ett  innerligare  och  mer  förtröstansfullt  sätt  att  närma  sig 
guden  eller  gudinnan.  Denna  marginaliserades  enligt  Begrich  med  tiden  och 
trängdes ut av den officiella höggudsreligionen. 

Es sind niedere Gottheiten, die den sterblichen nahestehen. Hier bedarf es keiner 
schmeichlerischen Anrede wie bei den grossen Göttern; hier wendet sich der Beter 
unmittelbar an die Gottheit;  hier äussert  sich das Vertrauen unmittelbar in der 
Anrede ”mein Gott”, ”mein Göttin”; hier erscheint das Wirken des Gottes ganz 
persönlich auf den Beter bezogen und eng mit der Bitte verbunden...44

I Mesopotamien var det gängse att ha ett (äkta) par av personliga (skydds-)gudar. 
Dessa tycks ha varit en viktig del av det mesopotamiska religiösa systemet. De 
gick ofta i arv och speglade säkert också människans sociala ställning. Personliga 
gudar  torde ofta  tillhört  den lägre delen av pantheon och hade kanske denna 
funktion uteslutande för en enda släkt.

I det mesopotamiska pantheon fanns det alltså olika instanser. Även om de egna 
gudarna  var  grundläggande  för  fromheten  fanns  de  högre  gudarna  med  i 
medvetandet. Exempel finns både på böner där en personlig gud ombes lägga ett 
ord för den bedjande hos en högre gud och böner till en högre gud att påverka de 
personliga gudarna. Handupplyftningsböner är ofta exempel på det senare.45

I dessa finns i allmänhet också en Selbsteinführungsformel, i detta fall „Jag är NN, 
son till NN, vars gud är  NN, vars gudinna är  NN“. Bedjaren presenterar sig alltså 
med sitt eget och skyddsgudarnas namn. 

Nutida forskare följer  Begrich i att  se skillnaden mellan tilltalen i individuella 
klagopsalmer  och  handupplyftningsböner som  en  indikation  på  olika  grad  av 
intimitet mellan  bedjare och gudom.46 Den etikett och de konventioner som gälld 

43 Begrich 1928, 234.
44 Ibid 244. 
45 I den handupplyftningsbön jag studerar finns ingen uttrycklig bön att Ištar skall påverka de 

egna gudarna. Dessas vrede anges dock som orsak till bedjarens olycka. Bönen på rad 31 om 
att ”gud, storman och furste må uppskatta mig” indikerar att detta är avsikten.

46 Frechette uttrycker detta i Lenzi 2012, 62-63. Lenzi uttrycker det i Lenzi 2010, 311-313. De 
tar dock avstånd från de värdeomdömen Begrich gör. Han uttalade ju sig ytterst om ärliga de 
antika bedjarna var, vilket är lite förmätet. Ett hymniskt tilltal till en höggud i Mesopotam-
ien kallar han smicker. De bibliska klagopsalmernas hymniska partier undgår den anklagel-
sen utan kallas utryck för förtröstan bara p.g.a deras placering efter den begärande bönen. 
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för böner var olika för olika gudar. En större social nivåskillnad mellan bedjare 
och gudom krävde ett längre inledande hymniskt tilltal.  Enligt den israelitiska 
monoteismen var Jahve både den personlige och den nationelle guden och i de 
individuella  klagopsalmerna  var  han  framförallt  den  personlige  guden. Enligt 
dessa forskare  var bedjaren i dessa psalmer mer familjär med Jahve och kunde 
inleda sin klagan utan ett långt hymniskt tilltal för att etablera relationen utifrån 
sin underordnade position.

De menar därför att  handupplyftningsböner (som oftast riktas till högt uppsatta 
gudar)  inte  är  de  mesopotamiska  böner  som  bäst  motsvarar  de  individuella 
klagopsalmerna  utan  dingiršadibba-böner.  Dessa  är  ofta  riktade  till  personliga 
gudar och inleds liksom de individuella klagopsalmerna oftast med ett kort tilltal 
som t.ex. ”min Gud”.

Man kan alltså tänka sig att basen i fromheten i den mesopotamiska stadskulturen 
var regelbunden kult i hemmet riktad till personliga gudar. Om det var så utgjor-
de  handupplyftningsritualen något extraordinärt (som då säkerligen tänktes  ha 
särskild effektivitet). ”Handupplyftningen” krävde att man anställde en ašipu och 
förättade en ritual47 där man vände sig till en annan gud eller gudinna än de egna.

I den här studerade  Ištarbönen tycks den gudomliga vrede som orsakar olycka 
inte  bara  vara  de  egna  gudarnas;  pantheon  är  samstämmigt  i  sin  vrede  mot 
bedjaren. Både de egna gudarnas vrede och Ištars nämns, men huvudvikten ligger 
på den senares, till vilken bönen är ställd.

Olika gudsbilder och gudomliga funktioner
Bl.a. detta, att den folkliga religionen i Mesopotamien i stor utsträckning tycks ha 
varit inriktad på gudar, vars domvärjo varit begränsade till en individ, släkt eller 
klan, har fått bibelforskare som Hermann Vorländer48 och Erwin Gerstenberger 
att reflektera över skillnaden mellan religion inriktad på gudar (och gudomliga 
aspekter)  uteslutande  förbundna  med  en  liten  klanbaserad  livsgemenskap  och 
religion inriktad på en gud (och gudomliga aspekter)  kopplad till  en nationell 
trosgemenskap49. De menar att i den utveckling där halvnomadiska klaner kom att 

47 Handupplyftnings-ritualen skulle enligt anvisningarna ofta förrättas på taket eller vid floden, 
här talas det bara om marken, men på en plats (och vid ett väder) då Venus kunde ses före 
gryningen.

48 Vorländer 1975.
49 ”Um nur einige, grundlegende theologische Probleme, die sich aus dem Unterschied der Ge-

sellschaftsebenen ergeben, kurz anzudeuten: Die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes ist ein 
Dauerproblem in der Theologie des Alten Orients und des Abendlandes. Es verschärft i sich 
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bilda större enheter kom olika slags religiösa ideal att gälla sida vid sida; dels de 
officiella,  inriktade  på  den  nationella  identiteten  och  dels  de  folkliga  som 
bevarade ideal som gällde då halvnomadiska klaner var det primära subjektet i 
religionen. Den officiella, på nationen inriktade religionen är dominerande i den 
bevarade tradition vi känner som HB.

Jämförelse
En handupplyftningsbön till Ištar
Anette Zgoll gav 2003 ut en volym med samtliga kända  handupplyftningsböner 
till  I  Išhtar  satta  i  partitur50.  Den bön jag  valt  ingår  i  den samlingen.  Utifrån 
hennes bearbetning har jag gjort denna svenska översättning. Denna bön finns 
belagd fem gånger (mer eller mindre fullständig). Den äldsta texten är antagligen 
från innan 1000 f. v. t. (Text E hos Zgoll, avbildad i bilagan Kilskriftstexter) och 
den yngsta från ca 500 f. v. t.51  Att denna bön så noggrant kopierats under så lång 
tid tyder på att den haft en status som effektiv bön. I tre av textvittnena finns 
kolofon med ritualanvisningar, varav en med beteckningen ŠU.IL.LA. 

unter dem Einfluß der abstrakten, griechischen Philosophie. Wie kann ein Allmächtiger, 
Allwissender und Allgütiger Gott Ungerechtigkeiten zulassen? Die Familiengottheit, die für 
das individuelle Wohlergehen zuständig ist, ist nicht allmächtig, allwissend und allgütig. 
Und umgekert: Der aus größeren oder universalen Zusammenhängen heraus konstruierte 
Allmächtige, Allwisende und Allgütige ist keine Familiengottheit und für das Ergehen des 
einzelnen nicht zuständig. Also versuchen Theologinnen und Theologen in der Debatte um 
die Theodizee-Frage oft, die Probleme zweier völlig verschiedenen Ebenen in Beziehung zu 
setzen, die individuelle Erfahrung des Leidens und der Ungerechtigkeit und die 
Administration der göttlichen Weltlenkung, die naturgemäß nicht nach den Prinzipien 
einer familiären Solidargemeinschaft erfolgen kann. 

Ähnlich ist es mit dem nahen und dem fernen Gott. Die Familiengottheit ist nahe, sie gehört 
zur Familie. Eine Staatsgottheit ist fern, eine Universalgottheit wohnt entrückt im Himmel. 
Es wäre gut, die verschiedenen göttlichen Instanzen nicht von vornherein zu vermischen. 
Nun greifen allerdings die Sozialstrukturen ineinander, und die Gottesvorstellungen 
berühren sich. Wir sind also gezwungen, der theologischen Vernetzung von Gottesbildern 
stattzugeben. Jedoch sollten die Ebenen, auf denen wir argumentieren, unterscheidbar 
bleiben. Dann wird aus dem Netz der Gottesbilder ein vorläufiges Mosaik von beschränkter 
Gültigkeit. Und die universalen Aussagen, die wir erstreben, bleiben die ungelöste Aufgabe, 
die sie in Wirklichkeit auch ständig sind.” (Gerstenberger 2001, 72)

50 Översättningen baseras på Zgoll 2003a, 109-120.
51 Fyndorterna för dessa textvittnen är fördelade över ett område som sträcker sig över mer än 

1000 km i det nuvarande Irak och Syrien.  Bönen är en del av en religiös litteratur, till stor 
del gemensam för den mesopotamiska kulturkretsen. Då denna omfattade ett antal 
statsbildningar skulle denna litteratur alltså kunna kallas internationell. 

17



Bönen i svensk översättning
1Šiptu52: Ištar, stjärna, morgonens gudinna!
2Härskarinnors härskarinna, gudarnas höghet!
3Strålande bland Igigû, ländernas ljus!
4Gudarnas höghet, som lyser upp... [  ]
5Strålande stjärna, lysande bloss, 
som på himlen.. [  ]
6lyser upp, du lyser upp bergen
7Härmed ropar jag till dig, 
(du) Härskarinna mitt på den heliga himlen. 
Akta på mitt ord, hör mitt tal!
8Se på mig i trofasthet, ta del av mitt onda.
9Jag är NN, son till NN, vars gud är NN, 
vars gudinna är NN53, 
10som har kommit det onda så nära att jag 
måste dras med detta vedervärdiga.
11Eftersom min gudinna och min gud vredgas 
på mig (är det så):
12Går jag in, är där jämmer!
Går jag ut, råder förvirring!
13Går jag längs gatan, talar man illa om mig
14Står jag upp: Ve!
Sätter jag mig: (bara) suckar!
15Maten kan inte vederkvicka mig,
jag har blivit bitter som galla.
16På min bädd om natten slås jag av skräck 
och har mardrömmar.
17Jag jämrar mig som en duva dag och natt
18Tårarna flödar över,
jag är nedsmord av smuts.
19Ištar, där du har förbannat, 
blir du snabbt löst
20Ditt vreda hjärta 

52 CAD översätter detta ord med incantation, spell (be-
svärjelse, trollformel). Man kunde kanske översätta 
med (skanderande) bön, som också är en del av ordets 
semantiska fält, men jag lämnar det oöversatt.

53 Översättningen följer Zgolls tavla A, funnen i Uruk. 
Den har här „vars gud är Marduk, vars gudinna är 
Ṣarpanītu“. Detta tyder på att denna tavla kommer 
från hovet i Babylon eftersom Marduk och Ṣarpanītu 
var denna stads skyddsgudar. Antagligen hade endast 
kungliga från denna stad dessa som personliga gudar. 
Här har jag dock valt att följa tavla D som har den 
vanligare öppna formuleringen. 

förbarmar sig över min rättssak
21Ištar, stjärna, där du har förbannat, 
blir du snabbt löst
22Ditt  vreda  hjärta  förbarmar  sig  över  min 
rättssak
23Du är den som vänder åter,
du är den som är barmhärtig.
24Du är nådig och du blir löst.
25Ge med dig, härskarinna,
må ditt sinne lösas.
26Ditt hjärta må som en mors eller fars
återvända till sin plats 
27Din evinnerliga gudomlighets hjärta må lösas 
28Må mitt liv utgå från din mun. 
29Från dina läppar må välgången befästas.
30Lös min synd, befäst min rättfärdighet.
31Genom din stora gudomlighets Ord, 
ditt stora Ord.
31Gud, kung, storman och furste 
må uppskatta mig!
32Den som talar med mig, må tala sanning:
34tjänare och tjänarinna, min familj, 
min klan och min vän, 
35min följeslagare, min kamrat och min kollega.
36Det ord jag talar må, varhelst jag talar det, 
vinna bifall!
37På vägar och i gränder må mitt rykte bli gott. 
38När man pekar bakom min rygg 
må det bara vara i gott syfte.
39Ištar, härskarinna, mest krigiska bland gudar, 
du är full av barmhärtighet.
40Mot din bana har jag utgjutit smörjelseolja.
41Där dina fötter vandrar... [  ]
42Det tillkommer dig att ropa ah äulap 
(”Det är nog!”) Ištar, ländernas härskarinna.
--------------------------------------------------
43Ordföljd för hand[upplyftningsbön54...  Ritual: 
Inför  Ištar  fyller  du ett  fyrfat  med brinnande 
enris på akacieträ. 
44Ett dryckesoffer av mihhu-öl utgjuter du, med 

54 Formuleringen INIM.INIM.MA ŠU.IL.LA KAM finns 
endast i text D (dessutom något skadad).
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fin  olja  bestänker  du  marken,  denna  bön 
reciterar du tre gånger. 
45Med oljan  som du  bestänkt  marken,  stryker 
du []  och kastar dig ned. [Då ska] din bön bli 
[hörd].
Enligt sin förlaga skriven och kontrollerad. 55 
Arad-Gulas, Dābibis sons, skrivtavla.
[…] … Šamaš-šum-ukīn Ba[bylons] kung.

Bönens centrala del på akkadiska
19 d1556 a-šar ta-ru-ru 

za-mar tap-pa-áš-šá-ra57 
20 ag-gu lib-ba-ki i-re-em-mu

di-i-ni 
21 d15-MUL.MEŠ a-šar ta-ru-ru za-mar 

tap-pa-áš-šá-ra 
22 ag-gu lib-ba-ki i-re-em-mu

di-i-ni
23 ta-a-a-ra-ti 

u re-mé-na-a-tú 
24 en-né-né-e-ti u mu-pa-á  š-ra-a-ta   
25 nu-hi-im-ma dGAŠAN 

ka-bat-ta-ki lip-pa-áš-ra
26 lib-ba-ki ki-ma AD u AMA ana aš-ri-šú 

li-tu-ru 
27 ŠA3 ilu-ti-ki da-ri-ti lip-pa-áš-ra
28 i-na KA-ki li-ƒa-a ba-la-{‰i}
29 i-na šap-ti-ki li-[i]š-šá-kin sa-{li}-mu 
30 an-na pu-u  ‰  -ra    m[i]-šá-r[i] šuk-ni

55 De tre sista raderna med bl.a. skrivarens namn 
kommer från text D, den enda med sådana 
upplysningar.

56 Mesopotamiska gudar förknippas med siffror, Ištar 
med 15.

57 Här och i rad 21 så är a:et i tap-pa-áš-šá-ra ett 
pronomialsuffix första person singularis, dativ. 
Gudinnan blir alltså löst med avseende på bedjaren. 

Ištar, där du har förbannat, 
blir du snabbt löst för mig.

Ditt vreda hjärta förbarmar sig över min 
rättssak

Ištar, stjärna, där du har förbannat, 
blir du snabbt löst för mig.

Ditt vreda hjärta förbarmar sig över min 
rättssak

Du är den som vänder åter,
du är den som är barmhärtig.

Du är alltid nådig och du blir löst.

Ge med dig, härskarinna,
må ditt sinne lösas.

Ditt hjärta må som en mors eller fars
återvända till sin plats 

Din eviga gudomlighets hjärta må lösas.

Må mitt liv utgå från din mun. 

Från dina läppar må välgången befästas.

Lös min synd, befäst min rättfärdighet.
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I den transkriberade akkadiska texten av de för detta studium centrala raderna 
19-30 finns vissa markeringar. 
Understrukna i texten är de i stort sett synonyma verben pašaru och pa‰aru med 
betydelsen  lösa.  Pašaru används  fem  gånger  i  en  passiv  stamform  (N)  med 
gudinnan eller gudinnans kroppsdelar som subjekt. (Text E har i rad 24 den aktiva 
stamformen D). Pa‰aru används i en bön om att gudinnan skall lösa synd.
Fetmarkerade är  två  ord  av  roten  twr  med  grundbetydelsen  vända.  Dessa  är 
verbet târu och adjektivet tajārtu. I båda fallen handlar det här om att gudinnan 
återvänder till en välvillig hållning till bedjaren.

Den talande gudomen
Om Ištars ord i denna bön 
Det är uppenbart att en föreställning att gudinnan ger ett svar i form av tal finns i  
denna bön. Detta uttrycks konkret i raderna:

Må mitt liv utgå från din mun. 
Från dina läppar må välgången befästas. 

Denna tanke finns också uttryckt i  bönens sista  rad,  där  ”Ah äulap! ”  sägs  vara 
gudinnans. Detta är en akkadisk interjektion som dels kan användas som bön om 
förskoning, men också som en gudoms eller mäktig människas svar på en sådan 
bön. Gudinnan tillerkänns alltså makten att säga ”det är nog” som svar på bönen.58

I rad 20 och 22 är bönen att Ištar skall förbarma sig över bedjarens rättssak. Hon 
anropas dock inte för att uttala en dom i egenskap av domare. Det är solguden 
Šamaš som har den rollen i det mesopotamiska pantheon.

Om Jahves ord i Psaltaren
Jahves ord är inget framträdande tema i de individuella klagopsalmerna. Därför 
undersöker jag hur det används i andra psalmer. 

Att  bedjaren  utber  sig  sitt  liv  från  gudomens  mun finner  vi  inte  i  Psaltaren. 
Föreställningen om att Jahves ord hade makt att hela och rädda kommer dock 
fram i berättande psalmer, t.ex:

Då ropade de till Herren i sin nöd, och han hjälpte dem ur deras trångmål. Han gav 
en befallning (wrbd xlvy) och botade dem och räddade dem från graven. 
(Ps 107:19-20)

58 Föreställningen att gudomens uttalande avgör bedjarens öde är karakteristiskt för mesopota-
miska böner. Själva ahäulap-uttalandet kan också ses som ett livgivande, det visar ett exempel 
från en bön till månguden Sin: ”a-h äu-lap-ki bala‰u” Ditt ahäulap (ger) liv. CAD 1, ah äulap, 214.

20



När Psaltaren talar om Jahves ord kan det gälla teologiska utsagor om skapelsen 
Genom Herrens ord blev himlen till...  (Ps 33:6)

Han sänder sitt ord, och isen smälter... (Ps 147:18)

eller om folket och kungadömet.
Ty han tänkte på sitt heliga löfte (wvdq rbd-ta rkz-yk) till sin tjänare Abraham
och lät sitt folk dra ut med fröjd, sina utvalda dra ut med jubel. (Ps 105:42-43)

Du talade en gång i en syn, du sade till dina trogna: ”Jag kröner en hjälte..” (Ps 89:20)
Jahves ord som befallningar givna i ett  prästerligt sammanhang kommer också 
fram i Psaltaren:

Mose och Aron var bland hans präster, 
Samuel bland dem som åkallade honom. 
De ropade till Herren, och han svarade.
Ur molnpelaren talade han till dem, och de höll hans bud, 
den lag som han gav dem.
Herre, vår Gud, du svarade dem, 
du var en Gud som förlät dem men också hämnades deras gärningar. (Ps 99:6-8)

Jahves ord som gudomlig lag, undervisning,  befallning och kärleken till  denna 
uppenbarade lag präglar framför allt psalmerna 1, 19 och 119.

Herrens ord är rena, de skall alltid bestå. 
Herrens stadgar är sanna, de är alla rättfärdiga. (Ps 19:10)

När dina ord öppnar sig ger de ljus, åt de oerfarna ger de förstånd. (Ps 119:130)

Den lagfromhet som dessa psalmer är ett uttryck för fokuserar på ett lyssnande till  
Jahve genom Torah. Som Torah är Jahves ord livgivande. Antropomorfismen att 
Jahves mun uttalar ett direkt livgivande ord kommer däremot inte till uttryck.

Slutet av Ps 62 är ett ordspråksmässigt vishetsuttalande som presenteras som ett 
mottaget orakel av Jahve om hans makt, nåd och domarroll:

Ett har Gud talat, två ting har jag hört: 
att Gud har makten, att du, Herre, är trofast. 
Du lönar var och en efter vad han har gjort. (Ps 62:12-13)

Detta är en pedagogisk psalm med betoning på gudsförtröstan, och även om det 
talas om ett mottaget orakel så möter vi inte heller här den antropomorfa guden 
som direkt ingriper i bönesituationen utan ”oraklet” är en teologisk utsaga.

Ps 85 talar om ett intensivt lyssnande till Jahve:
Jag vill höra vad Gud säger. Herren förkunnar välgång för sitt folk och sina trogna, må de  
inte vända sig till dårskap.59(Ps 85:9)

59 Jag frångår Bibel 2000 för översättningen av de tre sista orden. Substantivet hl's.K i 
förekommer bara här och i Job 4:6, där det har betydelsen förtröstan. Substantivet ls,Kñ, har 
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De båda psalmerna 28 och 143 har bl.a. det gemensamt att de innehåller bisatsen 
rwb ydry-~[ ytlvmnw

..då skulle jag likna dem som far ned i graven.60

I Ps 28 uppmanas Jahve att inte svara bedjaren med tystnad, då denne då ”skulle 
likna den som far ned i graven”. Alltså ses gudomens ord som livgivande också i 
Psaltaren. Dock saknas någon motsvarighet till termen ah äulap.

Exkurs: Ps 85
Ps 85 är inte en individuell utan en kollektiv klagopsalm. Den är dock intressant 
för denna undersökning dels för att verbet  bwv med Jahve som subjekt förekom-
mer fyra gånger (mer än någon annan psalm) och dels för Jahves tal i v. 9. Zenger 
har i  sin kommentar av denna psalm angett två möjliga tydningar av psalmen 
beroende hur man väljer att tolka uttrycket  tybv htbv i v. 2b och kopplingen 
mellan de inledande avsnitten med återblick (vv.2-4) respektive bön (vv. 5-8).

1.Tolkar man tybv som ett substantiv bildat på roten hbv, ”föra i fångenskap” kan 
detta syfta på slutet på (den babyloniska) fångenskapen. Psalmen kan då ses som 
nationell  botpsalm i  en historisk  situation av politisk ofrihet  med referens  till 
befrielsen från exilen.

2.Zenger ansluter sig dock inte till denna tydning, utan ser som Hermann Gunkel 
en eskatologisk vision i denna psalm. Han tolkar  tybv som bildat på roten  bwv . 
Detta  ”vändande  av  en  vändning”  syftar,  enligt  honom,  på  en  restitutio  in  
integrum: ”cause the beginning to return” 61 Han ser psalmen som en  prayerful  
assurance of YHWH's mighty promises of salvation.

den dubbla betydelsen förtröstan/dårskap med fem förekomster i HB för den tidigare 
betydelsen och en för den senare. Ett långt vanligare ord i HB är lysiK., dåre som förekommer 
nästan 50 gånger bara i Predikaren och Ordspråksboken. Att hl's.K i är så ovanligt och att LXX 
avviker från MT (kai. evpi. tou.j evpistre,fontaj pro.j auvto.n kardi,an ≈  hOl ~b;li ybev;-la,w>) gör 
översättning vansklig. Bibel 2000 översätter dock varken efter LXX eller MT utan följer ett 
textförslag i BHK: hl's,( ble yrev.yI-la,w>. Detta är ett exempel på den försiktighet som 
kännetecknar Bibel 2000 vid denna typ av svårigheter. Tendensen är att alltid göra 
parallellismer så kongruenta som möjligt. Vad som dock går förlorat i detta fall är verbet bwv 
som finns i MT (och i LXX genom evpistre,fw). Jag (och de flesta översättningar) ser detta som 
en förmaning med samma verb som redan använts fyra gånger i psalmen med Jahve som 
subjekt.

60 Förutom detta har de även gemensamt att bedjarens händer ”lyfts” respektive ”sträcks” mot 
Jahves ”heliga boning” respektive Jahve själv. Detta visar att handgest mot gudomen även 
fanns i Israels religion.

61 Hossfeld/Zenger, Bd II, 360
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Etymologin till tybv bör knappast ses som så avgörande för tydningen av psalmen 
som Zenger menar att den är. Jag är precis som han böjd att tro att båda orden i 
uttrycket  tybv bwv är av samma rot. Detta är i linje med hur hebreiskan gärna 
låter  två  ord  av  samma  rot  stå  bredvid  varandra,  t.ex.  i  konstruktioner  med 
infinitivus absolutus.

Ändå  vill  jag  inte  se  psalmen  som  eskatologisk  (Zenger  ger  den  ett  närmast 
kosmiskt perspektiv). Psalmen inleds med en referens till någon berättelse om hur 
Jahve räddar sitt folk (exodus-berättelsen, återvändandet från exilen eller någon 
annan, kanske för oss okänd berättelse). Zenger menar att denna inledning är en 
eskatologisk vision.

Ps 85 är en bön om nationell upprättelse och välgång. Att Psaltaren (och kanske 
denna psalm i synnerhet) har lästs eskatologiskt och att detta är avgörande för 
dess verkningshistoria råder ingen tvekan om. Personligen tror jag dock att detta 
sätt att läsa och tyda psalmen är yngre än dess skriftliga form.

Jag vill inte som Zenger hänga upp hela tydningen av psalmen på en enda passage, 
men om den korrekta  läsningen i  v.  9c  är:  ”...och  må de  inte  vända  åter  till 
dårskap” så tror jag detta indikerar karaktärsskillnaden mellan de två texter vi 
betraktar  här.  Efter  det  refererade Shalom-talet  av Jahve kommer en mening, 
liksom i förbigående, med verbet bwv i tredje person, i jussiv. Jag ser detta som en 
förmaning och menar att Ps. 85 främst har ett pedagogiskt syfte. Den vill säga att 
då nu Jahve är sådan att han ständigt vänder sig ifrån sin rättmätiga vrede till att 
förbarma sig över sitt folk så bör detta inte vända sig från Jahve till dårskap. 

Den vändande gudomen
Ištars vändande
Det akkadiska verbet för att vända är târu. I vår bön, på rad 26, står det att Ištars 
hjärta må återvända till  sin plats (...liksom en fars eller  mors).  Böner liknande 
denna är vanliga i den akkadiska bönelitteraturen.

De  tvåspråkiga  (sumeriska/akkadiska)  böner  som  har  rubriken  ER.ŠA.HUN.GA 
slutar nästan alltid med två rader som starkt påminner om denna bön. 

libbaka kīma libbi ummi ālittim ana ašrīšu litūra
kīma ummi ālitti abi ālidi ana ašrīšu litūra62

Må ditt hjärta, likt hjärtat hos modern som födde (mig) återvända till sin plats,
likt modern som födde (mig), fadern som avlade (mig), må det återvända till sin plats.

62 Lenzi 2010, 46.
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Uttryckssättet  att  en  vredgad  gudom ”vänder”  då  han  eller  hon  blir  välvillig 
kommer också fram i bönerubriken DINGIR.ŠA.DIB.BA.GUR.RU.DA.KAM ..för att  
en vredgad gud skall ”vända”. 

Det finns alltså en föreställning om att gudinnan i sitt normaltillstånd är god och 
välvillig. Hennes vrede är en avvikelse från detta. Gudinnan skall vända tillbaka 
från  den  till  det  normala.  Hennes  benägenhet  att  göra  detta  uttrycks  med 
adjektivet tajārtu (rad 23), bildat på samma rot. 

Jahves vändande
Uppmanas Jahve att vända i Psaltaren på motsvarande sätt som Ištar i denna bön? 
För  att  undersöka detta  ser  vi  på hur verbet  bwv (vända)  används då Jahve är 
subjekt till det i Psaltaren.

Vi börjar med stamformen qal. Att  bwv kan ha betydelsen  att ändra sig kommer 
fram i Ps 132:11 

Herren gav David sin ed, ett ord han aldrig skall svika

hnmm bwvy-al tma dwdl hwhy-[bvn 

Att man “vänder” då man sviker ett löfte har motsvarighet i akkadiskan.63 

I de individuella klagopsalmerna är Jahve fem gånger subjekt till verbet bwv i qal 
(Ps 6:5, 7:8, 54:764 och två gånger i Ps 71:20). Det är endast i Ps 6:5 det handlar om 
att Jahve bara skall ”vända” utan närmare bestämningar. Detta är ett klagosam-
manhang där Jahves vrede och straff omnämnts (Ps  6:2). Det är naturligt att se 
detta vändande som ett från vrede till välvilja i linje med hur târu används i vår 
bön.65

Bland övriga psalmer finns tre sådana ”vändningar” hos Jahve.

Den första är i Ps 80:15:
Gud Sebaot, vänd tillbaka, blicka ner från himlen och se! Ta dig an denna vinstock.

taz !pg dqpw harw ~ymvm jbh an-bwv twabc ~yhla 

Även här handlar psalmen om Jahves vrede och omilda behandling. Vändandet 
kopplas till att Jahve ser och besöker ”vinstocken”; alltså åter blir välvillig.

Vidare har vi Ps 85:5:

63 Ett exempel från CAD är detta: ša ana qibītišu la i-tur-ru (Sin) who does not go back on his 
promise. CAD 18, tarû 3e, 258.

64 Qere har hifil. Uppenbarligen är verbet transitivt.
65 Om man inte ser hwhy som ett inskott som går att läsa förbi. Då kan man, liksom i Ps 71:20, se 

det som en hendiadys med det andra verbet. Översättningen blir då: “Rädda mitt liv åter!”.
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Upprätta oss, Gud, vår räddare, låt din ovilja mot oss fara!

wnm[ $s[k rphw wn[vy yhla wnbwv 

Här  står  bwv i  imperativ  med  objektsuffix.  Är  verbet transitivt  här? 
Koehler/Baumgartner ser (förutom uttrycket  twbv bwv, se ovan s.  22) detta som 
det tydligaste exemplet på  transitivt  bwv i qal.66 De menar vidare att det här har 
betydelsen upprätta/uppliva motsvarande bwv i piel t.ex. i Ps 23:3 (se nedan). Bibel 
2000 går på denna linje i sin översättning ovan. 

Även Septuaginta har ett transitivt verb här: ἐπιστρέφω och alltså oss i ackusativ. 
Men detta verb betyder  vända och inte upprätta. På denna linje går en nynorsk 
översättning: Omvend oss, Gud, vår frelsar.67

1917 års översättning läser bwv som intransitivt och suffixet som avseende riktning 
och översätter: Så vänd dig nu åter till oss, du vår frälsnings Gud.

Då parallellismen handlar om att avvända vrede ser jag vändandet som förändring 
av inställning och föreslår denna översättning:

Ändra ditt sinnelag mot oss och avvänd din vrede ifrån oss.

Slutligen har vi Ps 90:13:
Kom tillbaka, Herre! Hur länge skall du vredgas? Förbarma dig över dina tjänare!

$ydb[-l[ ~xnhw ytm-d[ hwhy hbwv 

Denna bön står som inledning till det som anses vara ett tillägg till de första tolv 
versarna.68 V.  1-12  har  många typiska  drag  för  individuella  klagopsalmer,  och 
koncentrerar  sig  på  temat  med  människans  förgänglighet  under  Jahves  vrede. 
Detta mynnar ut i besinnandet av denna förgänglighet och detta förbinds med de 
positiva begreppen  Herrens fruktan (hwhy tary)  och  ett  vist  hjärta  (hmkx bbl). 
Resten av psalmen ger ett  korrektiv till  denna fromhet då den i stället för att 
acceptera Jahves vrede som ett livsvillkor ber Jahve att upphöra med den. Detta 
uttrycks med bwv.

Den vanligaste betydelsen av bwv i hifil i Psaltaren är att återgälda eller vedergälla. 
Ingen gång bland de individuella klagopsalmerna är det Jahves vrede som skall 
”vändas”. 

Detta förekommer dock tre gånger i övriga psalmer. I två av dessa (Ps 78:38 och 
Ps  85:4) är Jahve subjekt till  bwv i hifil med  vrede (@a) respektive  vredes hetta 
66 HALOT bwv 6b. Mindre säkra exempel på transitivt bwv är enl. detta lexikon 4 Mos 10:36 samt 

Jes 52:8, 63:17.
67 Norsk Bibel Nynorsk 1994.
68 Hossfeld/Zenger Bd. 2, 420.
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(@a !wrx) som direkta objekt. På båda ställena berättas det om hur Jahve “vänt” 
detta. I 106:23 är det däremot Mose som ”vänder” Jahves vrede (hmx). I Psaltaren 
finns inte som i Mesopotamien några gudomliga medlare mellan bedjare och vred 
gudom. 

Att Mose uppträder som medlare mellan Jahve och folket är anmärkningsvärt och 
ett uttryck för Mose auktoritet i den israelitiska religionen.

bwv  kan i hifil  också ha betydelsen  uppliva (Ps  19:8 och  Ps  80:4, 8, 20). Detta 
handlar  ju  också  om  att  återställa  någon  till  ett  gott  ”normaltillstånd”. 
Motsvarande användning av târu finns inte i akkadiskan, detta kan bero på att just 
hebreiskan har en förkärlek till kausativ användning av verb. 

Slutligen ser vi på när bwv förekommer i piel i Psaltaren.

De två ställen i Psaltaren där bwv förekommer i piel69 är Ps 23:3 och Ps 60:3. i det 
förra fallet är Jahve subjekt och verbet transitivt med betydelsen uppliva (samma 
betydelse  vi  eventuellt  hade  i  qal  och  säkert  i  hifil).  Den  senare  versen  har 
uttrycket wnl bbwvt (bwv i piel i prefixkonjugationen andra person singularis samt 
prepositionen  l med  objektsuffix  första  person  pluralis). Zenger  ger  tre 
tolkningsmöjligheter:
a) En bön i jussiv där verbet har samma betydelse som i Ps 23:3, att uppliva.
b) En bön i jussiv där verbet betyder vänd åter till oss. 
c) Ett påstående i indikativ (en fortsatt klagan).

Att  vi  har  en  preposition  talar  emot  den  första  tolkningen.  HB är  inte  alltid 
konsekvent i användningen av prepositioner, men den ”behövs” uppenbarligen ej 
i  Ps  23.  Hur prepositionen  l normalt  används talar  för den andra tolkningen. 
Bytet  till  prefixkonjugationen  vid  detta  verb  från  suffixkonjugationen  i  den 
tidigare klagan talar emot den tredje tolkningen. Jag tolkar därför enligt andra 
alternativet samt noterar att denna bön följer direkt på att Jahve vredgats. Alltså 
handlar det om en vändning från vrede till välvilja. 

Lösandet av gudomen
Verbet pašāru förekommer i vår bön fem gånger i den passiva N-stammen med 
Ištar som subjekt. Gudinnan  blir löst där hon förbannat. Det är alltså en passiv 
egenskap som prisas. Att bli löst i detta sammanhang tolkar jag som att upphöra 
att vredgas. Står detta för något specifikt mesopotamiskt? Om det finns liknande i 
Psaltaren, hur relaterar det till HB:s syn på bön och ritual?

69 Viss litteratur använder namnet polel för dubbleringsstamformen vid medie waw-verb.
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Lösandet av Ištar
Det akkadiska verbet pašāru motsvaras av det sumeriska BÚR. En viktig grupp av 
Gebetsbeschwörungen med syfte att lösa dåliga omina heter NAM.BÚR.BI. Stefan 
Maul har beskrivit dessa och de ritualer som omgett dem.70  När han förklarar 
ominas  betydelse  för  de  antika  mesopotamierna  håller  han  fram  att  i  deras 
tänkande ”alle Dinge von dem gleichen göttlichen Willen durchdrungen waren”. 
Gudarna meddelade sin vilja genom omen. Hur omina förhöll sig till mänsklig 
synd är inte alltid klart, kanske kom omina med tiden medvetet eller omedvetet 
att följa en viss rationalitet och förutsägbarhet utifrån ett specifikt etos (d.v.s. att 
”samvete” och gudar drog år samma håll). I vilket fall liknade omina och synd 
varandra i att de kunde (behövde) ”lösas” för att inte den olycka som låg latent i 
dem skulle  bryta  ut.  Både omen-”vetenskapen” och föreställningarna om synd 
utvecklades med tiden. Detta ledde till att noggrannare ”diagnoser” kunde ställas 
och att böner och ritualer kom att specialiseras för olika sorters omina och synd. 
Det var viktigt att omina blev tydliga för att veta vilket ritual som skulle utföras.

Att verbet pašāru både tar sådant som synd och förbannelse samt gudinnan själv 
som  objekt kan  väcka  frågan  om  mesopotamierna  såg  gudarna  som  objekt.71 
Gudarna tycks ibland vara objekt i den mesopotamiska världsordningen. De är 
underkastade den gudomliga ordning enligt vilken ritualer verkar på gudar. 

Die parƒū, sumerisch ĝar-za oder me, sind ein Zentralbegriff der religiösen Vorstellungs-
welt Mesopotamiens. Sie sind wesentliche Mächte, welche den Göttern zukommen, mit 
deren Hilfe sie die Welt ordnen und regieren. Unter diesen parƒū bzw. me finden sich 
verschiedenste Gegenstände, Handlungen und Ämter zusammengefasst, welche von den 
Mesopotamiern als wirkmächtig erkannt wurden.72 

Recitationstexter och ritualer är alltså en väsentlig del av den gudomliga ordning 
som  även  gudarna  själva  tycks  vara  underkastade.  Gudarna  har  utlämnat  sin 
livsuppehållande kraft  genom att  ge ritualerna i  människornas  händer.  Bakom 
den flit mesopotamierna ägnade sin kult och dess tradering låg en tro att dessa 
uppehöll en gudomlig världsordning.

Der  Kult  zeigt  sich  als  Band  zwischen  der  den  Göttern  gestifteten  Ordnung  der 
Schöpfung  und  der  Geschichte,  in  welcher  der  Kampf  gegen  vernichtenden 
Chaosmächte längst nicht endgültich ausgefochten ist. Durch seine Tradition in Ort, 
Handlung und Gerätschaften gewährt der Kult eine Konstanz in der Zeit. Der Kult ist  
Mittler zwischen Himmel und Erde. Die heilmachenden mächtigen göttlichen Kräfte 
können durch den Kult und die Riten dem einzelnen erschlossen werden. Auch der 

70 Maul 1994.
71 Detta faller antagligen inom begreppet magi enligt definitionen på s. 4.
72 Zgoll 2003b, 273.
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Beter trägt zur ordnungserhaltenden Macht bei: durch rechtes Rezitieren der Texte 
und rechten Vollzug der vorgeschriebenen Handlungen.73

Den gudomliga ordning där mesopotamiska ritualer, institutioner och ämbeten 
ingick och påverkade sammanfattas i begreppet ME/parƒū. 

Parƒū  har också en viktig roll i  mytologin. Det är  t.ex.  något som Ištar/Inanna 
samlar innan hon anträder sitt  nedstigande i myten om  Inannas nedstigande i  
dödsriket. I en annan myt mottar hon den från sin fader Enki och i ytterligare en 
annan tar hon från honom den med list. 

Den  som  förmedlar  verksamma  ritualer  till  människorna  är  annars  Asalluh äi 
(Marduk). Detta efter att  ha lärt sig dem av sin far  Ea. Denne sågs alltså som 
upphov till t.ex. namburbi-ritualer.

ēpuš Ea ip-šur Ea ša rību ipušunī šūtuma NAM.BÚR.BI ētapaš74

Ea gjorde, Ea upphävde. Han som orsakade jordbävningen (som ett omen) gjorde 
också namburbi-ritualen för att upphäva den.

Här  står  verbet  pašāru i  grundstamformen  och  meningen  måste  vara  att  Ea 
upphävde det han gjort (ett omen i form av en lätt jordbävning). Guden verkar 
genom ritualen.

Gudarna har kontroll över det som sker i människornas värld och bön och ritual 
är till  för att omintetgöra olycka eller potentiell olycka. I omina och mänsklig 
synd låg potentiell olycka. Omina behövde bli tydliga och ”lösas”. På motsvarande 
sätt behövde skuld föreligga för att ett åberopande av gudomens barmhärtighet 
skall vara möjligt. Anette Zgoll menar att 

Alles, was und wie es ist, erscheint von den Göttern gewollt, insbesondere die Lage des 
Menschen. In der Ordnung der babylonischen Götter scheint es keinen Zufall zu geben. 
Ginge es dem Menschen schlecht aus Zufall, ohne Schuld, gäbe es kein Erbarmen. Gibt 
es aber Schuld, auch wenn sie dem Menschen nicht bewußt sein mag, so vermag sie  
göttliches  Erbarmen ungeschehen  zu machen.  Der  barmherzigen  Gottheit  steht  der 
Mensch in seiner Schuld gegenüber.75

Bedjaren i vår bön ber i rad 30 Ištar lösa (pa‰aru) sin synd.76 Önskan att gudomen 

73 Zgoll 2003b, 278.
74 CAD 12, pašaru 2a, 237.
75 Ibid.
76 De ord som används om att förlåta/ta bort synd (eller straff för synd) i Gebetsbeschwörung-

en är pašāru (G och N) och pa‰aru (G och N) lösa, etēqu (Š) låta gå förbi, mašû (G och N) 
glömma, mêšu (G) akta ringa, pasāsu (G och D) utplåna, ramû (D) lossa, släppa efter, sapāh äu 
(D) skingra, tabālu (G och Š) ta bort, abāku (N) vändas och tabāku (N) tömmas ut. Se Mayer 
1976, 117. De två sista verben (abāku B och tabāku B i CAD) är nära besläktade.De ord som 
används om detsamma i Psaltaren är afn(qal) lyfta av,  hqn (piel och nifal) lämna ostraffad, 
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skall ”lösas” går alltså parallell med önskan att den egna synden skall lösas. 

Lösandet av Jahve
Enligt den myt i vars sammanhang Psaltaren står har en enda gud, Jahve, utvalt 
ett folk, befriat det och genom en unik teofani gett det dess kult. Dess auktoritet 
och effektivitet härleds från denna teofani. Ritualerna anses alltså också här ha 
gudomligt ursprung.

Den mesopotamiska föreställningen om att ritualer innehade den kraft som låg i 
begreppet parƒū har ändå ingen direkt motsvarighet i Psaltaren.    

Psaltaren visar inga tecken på föreställningar om omina som skall lösas och inte 
heller ser man att Jahve löses i Psaltaren. 

Det kanske är så att i det religiösa system som Israel levde i, med en enda gud,  
passade  föreställningen  att  gudomen  ”löses”  inte  in.  Det  är  möjligt  att  i  den 
process då många gudar reducerades till en enda gud så kom denne ende gud att 
förflyttas bortom mänskligt räckhåll. De gudomligt instiftade ritualerna kunde i så 
fall påverka människan och hennes relation till gudomen men inte gudomen själv.

Exkurs: Fiender och onda
Fiender och onda i Gebetsbeschwörungen
Bedjarens fiender har ingen framträdande roll i denna bön till Ištar. Den enda 
gång de skymtar fram är i rad 13:

Går jag längs gatan, talar man illa om mig

Frågor  om  social  ställning  är  framträdande  i  denna  bön  liksom  i  många 
mesopotamiska böner, dock är det ingen tydlig bild som framträder, bara att det 
finns baktalare.

I andra Gebetsbeschwörungen är bilden av fiendernas verksamhet tydlig:
ina rikis77 kišpi zīri u zikurudê78

ša ina mahärīki irkusā
ƒalmīya ina qabrim ušnillū79

I en anordning av hatisk och livsavskärande trolldom
som de ställt upp inför dig
har de lagt figurer av mig i en grav

xls (qal) förlåta och rpk (piel) dölja. 
77 Detta substantiv, riksu, kommer av verbet rakāsu vars grundbetydelse är att binda, men som 
78 Hela uttrycket rikis kišpi zīri u zikurudê är en constructus-kedja.
79 Lenzi 2010, 174-175, rad 17-19.
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Det  handlar  alltså  om svart  magi  som fienderna utfört.  Bedjarens  försvar  mot 
detta kan vara att svara med samma mynt. Detta exempel kommer från en annan 
Gebetsbeschwörung:

ēpuš ƒalam kaššāpīya u kaššaptīya
---

aškun ina šaplīkunū-ma adabbub dīnī
aššu īpuša lemnēti ište â lā banâtiʾʾ
šī limūt-ma anāku lublu‰
kišpūša ruhäûša rusûša lū pašrū80

Jag har gjort en figur av min trollkarl och min häxa.
---

Jag placerar den nu vid dina fötter och hävdar min sak. 
Eftersom hon har utfört ont emot mig och ständigt fabricerat falska anklagelser mot mig;
må hon dö, men jag leva.
Må helles trolldom, hennes bespottelse och hennes bojor (som hon lagt på mig) upplösas81

Fiender och onda i de individuella klagopsalmerna
Fiender är vanliga i Psaltaren framför allt i de individuella klagopsalmerna. De 
har också varit ett älskat ämne för forskningen. 

Jag tar de individuella klagopsalmerna 28 och 143 som exempel. Fiendetalet har 
etiska implikationer i båda dessa psalmer. Det som förenar dessa båda psalmer är 
uttrycket 

I Ps 28:3 ber psalmisten om förskoning från straff, det straff som tillkommer ~y[vr 
och  !wa yl[p. Dessas ondska består dels i att tala väl till sin vän men samtidigt ha  
ont uppsåt i hjärtat och dels i att inte förstå Jahves gärningar och hans händers 
verk. De är förkastliga både i relation till Jahve och i relation till medmänniskor. 
Det står inte uttryckligt att de ondas falskhet drabbar bedjaren, så deras roll här är 
primärt som avskräckande exempel.

I Ps 143 är det mer befogat att tala om verkliga fiender, med en verksamhet direkt 
riktad mot bedjaren. Fienden klandras inte för ogudaktighet, men bedjaren håller 
själv fram att han begrundar Jahves gärningar och händers verk. Han klagar över 
att fienden får honom att sitta i mörker som en död. 

Detta låter ju som något som skulle kunna ses som resultat av trolldom. Sigmund 
Mowinckel  menade  att  fienderna  i  de  individuella  klagopsalmerna  ofta  var 
trollkarlar och förband detta speciellt med ordet  !wa.82 Men även om fienderna i 
vissa psalmer skulle vara trollkarlar, så kan man ej utläsa några motritualer. Dock 
80 Ibid, 161. Rad 15, 17-19.
81 Alla tre begreppen är kopplade till trolldom.
82 Mowinckel 1921.
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kan bönerna om hämnd vara lika hätska i Psaltaren som i det akkadiska exemplet 
ovan.  Precis  som  där  anklagas  fienderna  i  Psaltaren  för  att  anklaga  bedjaren 
(109:20).  Gunkel  skiljer  böner  mot  fiender (i  imperativ  riktat  till  Jahve)  och 
önskningar  mot  fiender (i  jussiv)  och  konstaterar  att  de  senare  förekommer 
dubbelt så ofta som de förra i Psaltaren.83 Han menade att dessa önskningar var 
förbannelseformler som ursprungligen inte hört hemma i denna genre.84

Slutsatser
Ramarna
I denna uppsats har jag gjort jämförelser mellan mesopotamisk religion och den 
som Psaltaren är ett uttryck för. Jag har utgått från en bön som representerar den 
religiösa kultur som växte fram i flodrikena från 3000-talet f. v. t. Psaltaren är en 
nationell bönelitteratur på randen av den mesopotamiska kulturkretsen. 

Den mesopotamiska bön jag utgår från, en handupplyftningsbön till Ištar, är ett 
uttryck för  religionsutövningen i ett brett kulturellt sammanhang. HB däremot 
har  tillkommit  under  tryck i  en liten krets.  Den är  resultatet  av  en nationell 
kulturkamp. Att den israelitiska religionen så starkt inriktar sig på Jahve tycks 
vara ett uttryck för ett motstånd mot främmande kultur och maktanspråk.

Likheter
En grundläggande likhet  mellan handupplyftningsbönen och Psaltaren ligger  i 
hållningen hos bedjaren gentemot gudomen. Denna likhet grundar sig, som jag 
ser det, i ett fromhetsideal som var gemensamt för hela Främre orienten under 
första millenniet f. v. t. Enligt denna var gudarna djupt engagerade i människors 
förehavanden och välbefinnande. Deras välvilja var förutsättning för liv och hälsa 
och deras vrede orsakade olycka.  

Skillnad i karaktär och tillkomsthistoria
Det sätt och i vilket syfte handupplyftningsbönen har använts är ganska tydligt. 
Den har  använts  av  individer,  med hjälp  av  en  kultfunktionär,  för  att  hindra 
olycka och död genom att avvända gudomlig vrede. Dessa böner har ingått i den 
nationella kulten (en stor del av bönerna kommer från kungliga palats), men är 
även då de bedes av en kung individuella böner. Den Ištarbön jag undersökt finns 
skriftligt belagd under ett tidsspann mellan slutet på andra millenniet och mitten 
av  det  första  f.  v.  t.  En  stor  mängd  böner  av  denna  typ  med  likartade 
83 Gunkel 1968, 166.
84 Ibid. 168.
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ritualanvisningar  har  upptäckts.  Det  skrå  som  bad  dessa  böner  med  och  för 
lekmän finns också beskrivet i kilskriftslitteraturen.

Psaltaren,  som  nationell  kultlyrik,  kan  ha  sin  bakgrund  i  genrer  liknande 
handupplyftningsböner.  Många  psalmers  subjekt  är  en  individ,  men  de  har 
knappast  i  sin  nuvarande  form haft  motsvarande  ”Sitz  im  Leben”  som denna 
masopotamiska bön.  

Psaltarens väg till skriftlig form är i mångt och mycket okänd för oss. Ett rimligt 
antagande är att dess skriftliga fixering skedde tillsammans med andra skrifter i 
HB präglade av samma religiösa program. Inom bibelvetenskapen utgår man ifrån 
att  detta  har  skett  utifrån en  muntlig  tradition.  Böner  i  denna  tradition hade 
säkerligen precis som Ištarbönen som syfte att avvända gudomlig vrede. Om dessa 
böner  hade utförts  av  ett  visst  skrå,  hur  detta  i  så  fall  såg  ut  och de kultiska 
detaljerna i utförandet ger inte Psaltaren svar på.

Skillnad i gudsbild/gudsförhållande
Avsaknaden av långt hymniskt tilltal i Psaltarens individuella klagopsalmer har 
tolkats  som ett  uttryck  för  ett  familjärt  förhållande  till  Jahve  i  dessa.  Detta  i  
kontrast till t.ex. handupplyftningsböner, där den hymniska inledningen vittnar 
om stor social rangskillnad i en audienssituation. Samtidigt ser man i den av mig 
undersökta  handupplyftningsbönen  en  typ  av  intimitet  som  inte  har  någon 
motsvarighet i Psaltaren. Den talar om gudinnans inre och hennes känslor. 

Det i mesopotamiska böner vanliga talet om gudomens hjärta som återvänder till 
sin plats finns inte i Psaltaren. Det tycks som att den israelitiska religionen inte 
opererar så ”nära” Jahve. Denna typ av intimitet kommer i vilket fall som helst 
inte till uttryck. 

Att gudomen ansågs svara på bön och att dess ord sågs som livgivande kommer 
fram i både i Psaltaren och i handupplyftningsbönen. En motsvarighet  till  det 
akkadiska begreppet  ah äulap som ”avlösningsord” saknas dock i Psaltaren. Andra 
aspekter av Jahves ord än detta betonas i Psaltaren. 

Kultiska ordningar sågs som gudomligt instiftade i det antika Främre orienten. I 
Mesopotamien var en del av kulten förbunden med lösande. Ritualer syftade till 
att  lösa  omina,  synd  och  trolldom,  men  också  själva  gudomen.  I  Psaltaren 
förekommer böner om att synd och trolldom (eller åtminstone falska anklagelser) 
skall  elimineras. Någon föreställning om omina som skall  lösas är  inte tydlig i 
Psaltaren. Även om bön och ritual också i Israel syftade till att påverka guden, 
finns det inget begrepp som direkt motsvarar det mesopotamiska ”lösandet” av 
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gudomen.

Vägen vidare
Min undersökning har lagt grunden för vidare jämförelser mellan  handupplyft-
ningsböner  och  Psaltaren.  En framkomlig  väg  vore  att  välja  ett  representativt 
textcorpus  av  handupplyftningsböner  och  ställa  dessa  mot  därtill  lämpade 
psaltarpsalmer,  alternativt  motiv  i  Psaltaren.  Undersökningen  skulle  sedan 
koncentreras på granskning av förekommande gudsepitet liksom på de gudomliga 
funktioner som kommer till uttryck i texterna. Utifrån dessa analyser skulle sedan 
jämförelser kunna göras. Detta för att med större säkerhet kunna se såväl likheter 
som skillnader.  
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