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Abstract

I den här studien undersöks JHWH:s maskulinitet  i  Hes 16:3-43 i den hebreiska bibeln. Texten

beskriver en familjemetafor där JHWH är make och far, och Jerusalem hustru och dotter. Studien

undersöker  hur  JHWH:s  maskulinitet  gestaltas  i  förhållande  till  andra  personer  i  texten  och  i

förhållande till  ideal kring maskulinitet och förväntningar på män som uttrycks i den hebreiska

bibeln. De ideal och förväntningar som behandlas i studien rör familjeliv, våld och relationer mellan

män i samhälle och inom religion. Studien visar hur JHWH i textens första verser intar en roll som

liknar hegemonisk maskulinitet men att hans roll i genusrelationen förändras när Jerusalem börjar

att agera på ett genusöverskridande sätt. När JHWH låter hennes före detta älskare bruka våld mot

henne upphör hennes  överskridande handlande och könsgränserna återupprättas.  Därmed säkras

hans maskulinitet  i  förhållande  till  textens  andra  personer.  Samhället  Jerusalem,  inklusive  dess

ledare och prästerskap, uppmanas att inta en feminiserad roll inför JHWH.
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1   Inledning

I  Hesekiel  16,  i  den  hebreiska  bibeln,  beskrivs  relationen  mellan  folket  och  JHWH  som  ett

äktenskap.  Jerusalem,  hustrun,  blir  väl  omhändertagen  av  maken,  JHWH,  men  hon  är  honom

otrogen med många älskare. JHWH-maken blir rasande på Jerusalem-hustrun och överlämnar henne

till sina älskare för att misshandlas, våldtas, förnedras och dödas. Denna bild väljer textens Hesekiel

att använda som en metafor för JHWH:s behandling av det israelitiska folket vid krisen kring det

babyloniska  maktövertagandet  på  500-talet  fvt.  JHWH  har  lämnat  ut  sitt  folk  att  plundras  av

främmande makter efter folkets otrohet mot honom. 

De flesta kommentarer är överens om att Hesekiels sextonde kapitel är provocerande, även om

det finns olika uppfattningar om exakt varför. Bland mycket annat har den feministiska bibelkritiken

påpekat  hur betonandet av Jerusalem-hustruns nakenhet  påminner om pornografi  och diskuterat

huruvida texten är att betrakta som misogyn.1 Andra har uppfattat beskrivningarna av Jerusalems,

och därmed folkets, handlingar som ett behövligt avslöjande.2 

I  kapitlet  citeras  textens  JHWH  av  textens  Hesekiel  och  det  är  JHWH:s  perspektiv  och

berättelse som läsaren möter. JHWH:s anklagande fokus ligger på Jerusalem. Blicken dröjer vid de

gåvor hon får av JHWH, hennes sexualitet, hennes nakenhet, hennes hantering av gåvorna, hennes

otrohet och bestraffningen hon utsätts för. Även kommentarer, kritik och analyser av texten brukar

rikta sitt fokus mot Jerusalem och på vilket sätt hon bryter mot regler. I denna uppsats vill jag

istället rikta fokus mot JHWH. 

1.1   Syfte och frågeställning

I  metaforen  beskriver  Hesekiel  hur  han  uppfattade  relationen  mellan  folket  och  JHWH  under

Hesekiels  tid.  Den  bild  Hesekiel  använder  för  att  beskriva  denna  relation  är  ett  äktenskap.

Äktenskapet, i det samhälle som texten tillkom i, innebar två sinsemellan olika roller för maken

respektive hustrun. I ett sådant sammanhang blir det betydelsefullt att gudomen liknas vid mannen i

förhållandet  och  folket  vid  kvinnan,  istället  för  tvärtom.  För  att  förstå  metaforen,  och  vilken

gudsbild som texten förmedlar, är det därför viktigt att förstå vilka värderingar kring maskulinitet

som förutsätts i texten. 

Maskulinitet är ett svårdefinierat begrepp.3 Sociologen R.W. Connell skriver: 

1 Scholz 2010, s 188, Ortlund 1996, s 9-10, Guest 2012, s 86-105
2 Swanepoel 1993, s 84-85, Ortlund 1996, s 8
3 Connell diskuterar, i Connell 2005, s 68-71, olika strategier för att definiera maskulinitet. Connell diskuterar i tur

och ordning essentialistiska, positivistiska, normativa och semiotiska definitioner av maskulinitet och identifierar
problem med dem alla. 
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'Masculinity', to the extent the term can be briefly defined at all, is simultaneously a

place in gender relations, the practices through which men and women engage that place

in  gender,  and  the  effects  of  these  practices  in  bodily  experience,  personality  and

culture.4

Genusrelationer  är,  skriver  Connell,  relationerna  mellan  människor  och  grupper  som

organiseras i förhållande till kropp och reproduktion.5 I likhet med Connell kommer jag att betrakta

maskulinitet som en plats i genusrelationer och jag vill i denna studie undersöka hur JHWH upptar

denna plats. JHWH:s plats i genusrelationer är relativ till andra män och kvinnor som personifierar

folk i JHWH:s omgivning. Därför vill jag utgå från en övergripande frågeställning som tar hänsyn

till JHWH:s relationer till andra män och kvinnor i metaforen. Tidigare studier kring maskulinitet i

den hebreiska bibeln har identifierat flera beteenden, roller och attribut som anses vara förknippade

med,  eller  lämpliga  för,  män.  Även  några  av  dessa  förväntningar  och  ideal  vill  jag  beakta  i

frågeställningen. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka gestaltningen av JHWH:s maskulinitet i Hes 16:3-43

och dess teologiska implikationer.

Min  övergripande  frågeställning  är:  Hur  gestaltas  JHWH:s  maskulinitet  i  Hes  16:3-43  i

förhållande till  andra personer  i  texten samt till  ideal  och  antaganden kring maskulinitet  i  den

hebreiska bibeln, och vilka teologiska implikationer följer av denna gestaltning?

För att undersöka detta kommer jag att använda mig av analysfrågor. Analysfrågorna är:

• Hur gestaltas våld av och kring JHWH och hur överensstämmer det med bibliska ideal och

antaganden kring maskulinitet?

• Hur gestaltas JHWH:s relation till den personifierade Jerusalem och hur gestaltas JHWH:s

maskulinitet i förhållande till henne? Hur ser maktrelationen ut dem emellan och påverkar

den hur JHWH:s maskulinitet framstår?

• Hur gestaltas JHWH:s maskulinitet i hans relationer till andra personer i metaforen?

• Vilka teologiska implikationer ger gestaltningen av JHWH:s maskulinitet för hans relation

till folket?

• Hur  gestaltas  JHWH:s  familjeliv  och  hur  överensstämmer  det  med  bibliska  ideal  och

antaganden kring maskulinitet?

4 Connell 2005, s 71
5 Connell 2005, s 71-72
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1.2   Material

De profetiska texter som fokuserar på nakna kvinnokroppar och liknar JHWH:s folk vid en otrogen

hustru har ibland kallats för ”pornoprofetiska”.6 Dessa texter liknar folket vid en otrogen kvinna

som bestraffas för sitt beteende och JHWH vid en förorättad, rasande make. Till dem brukar bland

annat Hes 16 och 23, Hosea 1-3 och Jeremia 2-5 räknas.7 Jag har valt att i denna uppsats fokusera

på Hesekiels sextonde kapitel eftersom det är ett detaljerat exempel på hur äktenskapsmetaforen

dras till sin spets. 

År 597 fvt, i samband med att Babylons kung Nebukadnessar II låter erövra Juda, fördes kung

Jojakin av Juda och delar av folket i Juda till Babylon i fångenskap.8 Bland dem fanns Hesekiel och

han uppges bli kallad till profet under kung Jojakins femte år i exil (Hes 1:1-3), det vill säga år 593

fvt.9 Åren 587-586 fvt  förstördes Jerusalem och templet revs av den babyloniska hären.  Boken

tillkom troligen i exil10 och de händelser som beskrivs i Hesekiels bok antas ha inträffat mellan åren

593 och 571 fvt11 eftersom författaren inte tycks ha haft kännedom om händelser efter år 571 fvt. 

Den  babyloniska  erövringen  innebar  ett  trauma  för  israeliterna.  Joyce  skriver  att  folket

berövades  alla  huvudelement  i  sitt  teologiska  system  och  identitet,  såsom  landet  och  staden,

statusen som utvalt folk, templet och monarkin.12 Chocken ledde till teologiska frågor om huruvida

JHWH hade övergivet sitt folk, besegrats av babyloniska gudar eller var orättfärdig (Hes 18:29).13

Profeter sökte besvara dessa frågor genom att återge historien inom ett ramverk för tro på JHWH.

Profeten  Hesekiel  beskrev  händelserna  i  samband  med  erövringen  som  JHWH:s  straff  för

överträdelser  som  folket  begått.14 Denna  beskrivning  gav  en  teologisk  förklaring  till  en

svårbegriplig  situation.  JHWH  hade  inte  svikit  sina  löften  till  folket  utan  lidandet  var,  enligt

Hesekiel, självförvållat och folkets ansvar. Inte heller hade JHWH besegrats av babyloniska gudar,

menade Hesekiel som istället pekar på JHWH:s makt och rättfärdighet.

I boken  Hesekiel berättar profeten i första person singular om de uppenbarelser från JHWH

som han har mottagit, ofta i form av bilder, metaforer och symboliska handlingar. Hans bildspråk

liknar inga av sina föregångares, varken i komplexitet eller i antal.15 Hesekiel är bland annat mycket

skeptisk till Judas försök att alliera sig med, och hoppas på hjälp från, Egypten. Hesekiel beskriver

det  babyloniska  maktövertaget  och  fångenskapen  som  ett  straff  för  att  folket  brutit  mot

6 I stycke 1.4.1 Pornoprofetiska texter och genuskritik ges en översikt av den så kallade pornoprofetiska debatten.
7 Brenner 1996, s 63, 66
8 Greenberg et al. 2007, s 643
9 Greenberg 1983, s 3, 9
10 Greenberg 1983, s 15-17
11 Greenberg 1983, s 12
12 Joyce 2009, s 3-4
13 Block 1997, s 8, Joyce 2009, s 17
14 Joyce 2009, s 18-19
15 Greenberg et al. 2007, s 643
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överenskommelserna i deras förbund med JHWH. Vid tillkomsten av kapitel 16 predikade profeten

ånger för att kunna återupprätta den goda relationen med JHWH. Boken har traditionellt delats upp i

två delar där den första delen, kapitel 1-24, dömer folket fram till Jerusalems belägring år 588-586

fvt och den andra delen, kapitel 25-48, dömer grannländerna och ger Juda tröst.16 

Både kapitel 16 och 17 börjar med en uppenbarelseformel, ”Och det hände att JHWH:s ord

kom till mig”, vilket tillsammans med temat kring familjemetaforen avskiljer texten i kapitel 16 till

en enhet. Kapitlet kan sedan delas in i tre större delar där del A, verserna 3-43, liknar Jerusalem vid

en otrogen hustru, del B, verserna 44-58, jämför Jerusalem med sina systrar och föräldrar, och del

C, verserna 59-63, binder ihop delarna i en coda.17 Eventuellt har del B och C fogats till del A vid ett

senare tillfälle.18 

Delarna B och C skiljer  sig från A på vissa punkter.  Äktenskapsmetaforen framträder som

tydligast i del A. Delarna B och C betonar istället JHWH:s roll som gud, kung och domare. I del B

bedömer JHWH, förutom Jerusalem, även Samaria och hennes döttrar, Sodom och hennes döttrar,

Edoms döttrar och filistéernas döttrar, alla kvinnor i denna metafor, och avgör även deras öden. I

slutet av del A (vers 38) talar JHWH till Jerusalem i egenskap av domare men hennes brott, det

metaforiska äktenskapsbrottet, är där tydligt kopplat till hennes äktenskap med honom. När enbart

del B betraktas framträder metaforen med ett  äktenskap mellan JHWH och Jerusalem inte lika

tydligt. Även i del C talar JHWH om Jerusalems relation till sina systrar. I vers 61 sker en rockad i

familjen,  där  JHWH låter  Jerusalem bli  mor till  sina  systrar  Samaria  och Sodom, vilket  enligt

textens JHWH ska bli till skam för Jerusalem. Fokus ligger på förbundet mellan folket och JHWH

men inte i lika tydliga termer av äktenskap.

Äktenskapsmetaforen framträder som tydligast i del A, Hes 16:3-43, och det är den delen som

kommer att  analyseras i  denna uppsats. Jag kommer att  analysera textavsnittet i  dess slutgiltiga

form och tar inte hänsyn till tidigare redaktionsskikt. Fokus kommer att ligga på dessa verser och

inte på Hesekiels bok i stort.

1.3   Teori och metod

1.3.1   Maskulinitetsstudier

Intresset  för  maskulinitetsstudier  inom bibelvetenskapen  har  ökat  de  senaste  åren.19 Inte  så  att

intresset  för män i  Bibeln är en särskilt  ny företeelse.  Tvärtom har  det  ofta  konstaterats  att  de

bibliska texterna är skrivna av män, om män och därefter, traditionellt sett, kommenterade i analyser

16 Greenberg 1983, s 3-4
17 Denna uppdelning görs i Greenberg 1983, s 292.
18 Greenberg 1983, s 304
19 Guest 2012, s 118-119
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av män.20 Feministiska bibelforskare har påpekat att de kvinnor som förekommer i den hebreiska

bibeln i regel betraktas utifrån manliga perspektiv, inte minst i roller som mödrar, systrar, döttrar

och  hustrur  till  män.21 Syftet  med  maskulinitetsforskningen  inom  bibelvetenskapen  är  inte  att

återigen ignorera de bibliska kvinnornas öden och villkor som den feministiska kritiken lyft fram

och analyserat. När maskulinitet hos bibliska personer inte påtalas förblir det osynligt och befäst

som  ”neutralt”  i  förhållande  till  det  ”avvikande”  feminina.  Genom  att  istället  undersöka  vad

maskulinitet i den bibliska världen betyder, kan vi se värderingar som ligger i texterna. 

Maskulinitetsstudier är ett relativt nytt område inom bibelvetenskapen och mycket teoretiskt

arbete  behöver  ännu  göras.22 Det  teoretiska  ramverk  som  jag  kommer  att  använda  i  den  här

undersökningen,  som  jag  redogör  för  i  det  här  avsnittet,  är  baserat  på  tidigare  studier  av

maskulinitet i olika delar av den hebreiska bibeln. Under rubriken ”1.4.2 Maskulinitetsstudier och

bibelvetenskap” nedan finns en redogörelse för flera av dem. Jag kommer att utgå från Connells tes

att maskulinitet är en plats i en genusrelation och de praktiker genom vilka människor fyller denna

genusplats. Tidigare studier av maskulinitet i den hebreiska bibeln har pekat på mer eller mindre

uttalade antaganden23 om, och ideal24 för, israelitiska män. I denna studie kommer jag att undersöka

JHWH:s maskulinitet i förhållande till några av dessa antaganden och ideal.

Inom maskulinitetsforskningen används begreppet hegemonisk maskulinitet för att beteckna en

standard, en bild av den ultimate mannen, som dominerar synen på vad som är maskulint.25 Denna

bild är kulturellt betingad och skiljer sig mellan olika samhällen och sammanhang. Eftersom få män

motsvarar den hegemoniska maskulinitetens samtliga ideal uppstår olika former av, enligt samma

terminologi,  underordnade maskuliniteter.  Dessa premieras inte lika högt som den hegemoniska

maskuliniteten.  Mellan  de  olika  maskuliniteterna  pågår  en  maktkamp  där  definitionerna  för

hegemonisk  maskulinitet  ständigt  omförhandlas.  Föga  förvånande  relaterar  därför  hegemoniska

maskuliniteter  till  personliga  egenskaper  som,  i  samhället  där  och  då,  ger  en  person  en  stark

ställning i en gemenskap. Denna maktkamp syns exempelvis, enligt Boer, i Krönikeböckerna. Boer

beskriver hur de relativt maktlösa leviterna i Krönikeböckerna söker skapa en utopi där de själva

utgör den hegemoniska maskuliniteten, fri från kvinnor och full av inredningsdesign, fallosformade

tempel och körsång.26 

De antaganden och ideal kring maskulinitet i den hebreiska bibeln som jag kommer att utgå

20 Goldingay 1995, s 37, Exum 2007, s 66-67, Moore 2010, s 240
21 Exum 2007, s 66-67
22 Clines 2010a, s 238 
23 Se exempelvis George 2010, Jacobs 2010, Lazarewicz-Wyrzykowska 2010
24 Se exempelvis Haddox 2010 s 4-7, DiPalma 2010, s 37-39, Clines 2010a.
25 Haddox 2010, s 3, DiPalma 2010, s 38, Creangă 2010, s 85-87, Boer 2010, s 21
26 Boer 2010, s 23-25, 28-30
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från i studien kan delas in i tre delar som alla delvis överlappar varandra. Jag kommer att titta på

ideal och antaganden kring maskulinitet i familjelivet, på förmåga till våld och dödande som ett

maskulint  ideal  samt  på  ideal  och  antaganden  kring  maskulinitet  i  gemenskapen  med  män  i

samhället och i det religiösa livet.

Några viktiga antaganden och ideal för maskulinitet rörde familjelivet och sexualitet. Att en

israelitisk man ville ha med sex med kvinnor, skriver George in sin undersökning av maskulinitet i

Deuteronomium, togs som en självklarhet.27 En israelitisk man förväntades vara gift och faderskap

är en viktig del av en mans liv i det samhälle som de bibliska texterna beskriver.28 Jacobs skriver att

fertilitet är av avgörande betydelse för förbundstanken och omskärelse i den prästerliga traditionen i

Genesis  (Gen 17:4-7, 10).29 Det var av största vikt för en man att  hans namn fördes vidare till

kommande generationer genom barn, vilket bland annat förekomsten av leviratäktenskap visar på

(Deut 25:5-6).30 Äktenskap gjordes vanligen upp mellan familjer, inom klanen, och band brudparens

respektive familjer samman.31 En gift man hade, enligt lagstiftningen i Levitikus, en exklusiv rätt till

sin  hustru  men  en  gift  kvinna  hade  inte  samma  rätt  till  sin  make.  För  en  gift  man  var

utomäktenskapliga, sexuella relationer i sig inte belagt med straff, såvida de inte inkräktade på en

annan  israelitisk  mans  rättigheter  (Deut  22:22-29)  eller  var  av  ett  specifikt  förbjudet  slag,

exempelvis illegitim incest (Lev 18).32 Att kunna se till att familjen är försörjd och beskyddad är en

viktig del av en biblisk mans heder, skriver Haddox.33 Han ska även även, enligt samma ideal,

bevaka  sin  hustrus  och  sina  döttrars  sexualitet.34 Några  viktiga  antaganden  och  ideal  om

maskulinitet i den hebreiska bibeln är alltså att vara gift med en kvinna, att vara far, att hans namn

ska föras vidare samt att hans heder upprätthålls genom att familjen försörjs och beskyddas och att

hans hustrus och döttrars sexualitet bevakas.

Ett  annat  ideal  kopplat  till  maskulinitet  i  den  hebreiska  bibeln  är  förmågan  till  våld  och

dödande.35 George skriver i sin undersökning av maskulinitet i Deuteronomium att israelitiska män

förväntas kriga på order av JHWH, tillsammans med JHWH (exempelvis Deut 3:22, 7:2).36 Clines

skriver, i sin analys av Moses maskulinitet i Exodus 32-34, att leviterna binds samman som grupp

genom  att  tillsammans  spilla  andras  blod.37 Det  gemensamma  våldet  och  dödandet  stärker

27 George 2010, s 70-71, 74
28 George 2010, s 74-76
29 Jacobs 2010, s 150-151
30 George 2010, s 75
31 Apple et al. 2007, s 563-564, Meyers et al. 2007, s 157
32 Bird 2008, s 42, Tigay, Cohn, och Drori 2007, s 424
33 Haddox 2010, s 5
34 Haddox 2010, s 6
35 DiPalma 2010, s 37, Clines 2010a, s 55
36 George 2010, s 72-73
37 Clines 2010a, s 56
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sammanhållningen i gruppen leviter och separerar dem från andra. Politisk och militär makt och

fysisk styrka kopplas ofta samman med sex (exempelvis Deut 20:13-14).38

Några andra  viktiga  antaganden och ideal  för  maskulinitet  rörde gemenskapen med män i

samhället  och  i  det  religiösa  livet.  I  samhället  var  heder  viktigt  för  en  mans  status  och  flera

bibelforskare har kopplat heder till maskulinitet i den hebreiska bibeln.39 Clines definierar heder

som ett erkännande av en mans status i en grupp.40 En biblisk mans heder, skriver Clines, är relativ

till andra män och därför kopplad till tävling och hierarki i en grupp.41 Lazarewicz-Wyrzykowska

betonar att även upplevelse av självvärde och självkänsla är av betydelse för hedersbegreppet i den

hebreiska  bibeln.42 Generositet  var  av  betydelse  för  heder  och  biblisk  maskulinitet,  liksom att

bevaka  närstående  kvinnors  sexualitet.43 Galambush  skriver  att  en  mans  heder  var  bunden  till

kvinnors sexualitet och att en kvinnas otrohet blir ett hot mot män socialt och personligt.44 Män i det

israelitiska samhället bands samman av sin relation till JHWH, på ett sätt som inte kvinnor gjorde.

Jacobs skriver att  förbundet som Abraham sluter med JHWH å folkets vägnar i  den prästerliga

traditionen beskrivs  som ett  avtal  män emellan,  där  omskärelse är  tecken på relationen mellan

israeliterna  och JHWH, och där  den  omskurne  mannen är  föremål  för  JHWH:s  begär.45 Några

viktiga  antaganden och ideal  om maskulinitet  i  den  hebreiska  bibeln  är  alltså  heder  och mäns

gemenskap inför JHWH.

Hittills  har  jag diskuterat  studier  kring  maskulinitet  i  olika  delar  av  den hebreiska  bibeln.

Texterna har tillkommit under flera århundraden och av olika grupper i det hebreiska samhället. Vad

som kan sägas om synen på maskulinitet i en del av textsamlingen kan inte med självklarhet sägas

om andra delar. I denna undersökning kommer fokus att ligga på Hesekiels bok men jag kommer att

använda mig av studier kring maskulinitet i andra bibliska böcker. 

1.3.2   Metaforteori

Begreppet  ”metafor”  är  erkänt  svårdefinierat.46 Janet  Soskice  har  beskrivit  metafor  så  här:

”metaphor is that figure of speech whereby we speak about one thing in terms which are seen to be

suggestive of another”.47 Det som ska beskrivas i en metafor kan betecknas som sakled och det som

används för att beskriva sakledet kan betecknas som bildled.48 Ett exempel på en känd metafor är

38 Haddox 2010, s 4, George 2010, s 71
39 Clines 2002, s 5-6, Lazarewicz-Wyrzykowska 2010, s 172-174, 
40 Clines 2002, s 5
41 Clines 2002, s 5
42 Lazarewicz-Wyrzykowska 2010, s 172-174
43 Haddox 2010, s 5, George 2010, s 78
44 Galambush 1992, s 102
45 Jacobs 2010, s 163-165
46 Se Galambush 1992, s 4, Kamionkowski 2003, s 31, Soskice 1987, s 15
47 Soskice 1987, s 15
48 De svenska termerna  sakled respektive  bildled är hämtade från Nationalencyklopedin, ”Metafor” (Teleman et al.
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uttrycket ”jorden är vår mor”.49 I exemplet skulle, enligt denna terminologi, ”jorden” vara sakledet

och ”mor” vara bildledet. Flera teorier finns om hur relationen mellan bild- och sakled bör betraktas

och vilka begrepp som är mest lämpliga att beskriva metaforers delar.50 Inom modern metaforteori

betraktas  metaforer  allt  mindre  som enbart  en  utbytbar  utsmyckning utan  mer  som något  som

genomsyrar  mänskligt  tänkande  och  som  skapar  tankestrukturer.  Vår  förståelse  av  ”jorden”

förändras när metaforen överför tankestrukturer som vanligen förknippas med ”mor” till ”jorden”,

exempelvis associationer till femininitet och omhändertagande. 

Enligt Soskice skiljer metaforen sig från den jämförande stilfiguren liknelsen i att metaforen

inte förutsätter ett ”som” eller liknande ord. Jämför metaforen ”Gud är en far” med liknelsen ”Gud

är som en far”. Metaforen skiljer sig även från liknelsen i sin förmåga till katachresis, det vill säga

att tillföra en term som saknas i vokabulären.51 Ett exempel på katachresis är att benämna bergets

nedre del för dess fot. Soskice skriver att metafor är en lingvistisk stilfigur.52 Detta skiljer metaforen

från allegorin,  som Soskice istället  ser  som en form av prosa.53 Galambush skriver  att  allegori

vanligen förstås som en berättelse där varje element korresponderar mot någonting eller någon i

”den riktiga världen”.54 I bibeltexten som undersöks i denna uppsats sträcker sig användningen av

metaforer över ett helt kapitel. Galambush argumenterar för att texten visar på större komplexitet än

den  vanligaste  förståelsen  av  begreppet  allegori  tillåter.  Hon  betraktar  därför  texten  som  en

utvidgad,  eller  narrativ,  metafor,  det  vill  säga  en  berättelse  med  metaforers  egenskaper  och

komplexitet. Det kommer även jag att göra.

I den här studien kommer jag att använda mig av termerna bildled och sakled för att diskutera

hur  bilden av familjen samverkar  med Hesekiels  teologi.  I  Hesekiels  sextonde kapitel  används

metaforen ”Jerusalem är  JHWH:s otrogna hustru”.  Bildledet  innehåller  familjerelationen mellan

JHWH och Jerusalem och det sammanhang bland andra personer som paret lever i. Sakledet utgörs

av relationen mellan folket i Jerusalem och JHWH, i förhållande till andra folk och gudar. Dock är

Hesekiel  otydlig  med vad bildledets  dotter-hustru  Jerusalem motsvarar  i  sakledet.  Ibland  tycks

Jerusalem syfta på staden Jerusalem och dess politiska ledarskap (exempelvis Hes 16:26-29), ibland

på hela nationen (Hes 16:8), och ibland på templet i staden och dess präster (exempelvis Hes 16:10,

13). I metaforen överförs logiken från domäner som ”familj” till domäner som ”gudsrelation” och

2014). Ivor Richards introducerade de engelska beteckningarna  tenor, det underliggande huvudämnet, respektive
vehicle, det figurativa språket. Flera senare metaforstudier och teorier har tagit sin utgångspunkt i dessa termer.
(Galambush 1992, s 4)

49 Exemplet är hämtat från Galambush 1992, s 5
50 För en genomgång av modern metaforteori hänvisar jag till Eidevall 1996, s 19-46, Kamionkowski 2003, s 30-57,

och Galambush 1992, s 4-11.
51 Soskice 1987, s 60-61
52 Soskice 1987, s 15
53 Soskice 1987, s 55-56
54 Galambush 1992, s 10-11
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”politik”. För att förstå metaforen, och vad den implicerar om sakledet, är förståelse av bildledet

viktigt. Det innebär här bland annat förståelse för ideal kring genus som var rådande i det samhälle

som Hesekiel levde i. Hesekiel har inte bara återgivit ett historisk skeende, utan även tolkat det och

skapat en ny dimension i berättelsen om Jerusalem.

Hesekiel var inte den förste att porträttera en huvudstad som hustru till en gud. Sedan tidigare

fanns det traditioner i västsemitiska områden att betrakta en stad som feminin och partner till en

maskulin gud vars tempel fanns i staden.55 Det hebreiska ordet för stad, ִעיר, är feminint. Att staden

som personifierad skulle vara feminin ansågs antagligen vara självklart.56 Inte heller var Hesekiel

den förste att benämna politiska allierade som ”älskare”57 (אהב) (se exempelvis 1 Kung 5:15, i Bibel

2000 1 Kung 5:1, och Jer 31:2-6) och politiska fiender som ”hatare”58 (שאנא) (Ex 1:9-10) . Israel och

JHWH ”älskar” varandra i flera texter (Deutr 7:12-13; Neh 1:5; Jer 2:2), likaså kungar från olika

länder och vasaller när deras länder har bra relationer.59 Steget från sådant bildspråk till att länka

”otukt” till politiska allianser som fördöms är alltså inte långt. 

Meir Malul skriver i sin studie över Hes 16:1-7 att textens författare rimligen var väl insatt i

hur adoptioner gick till i det antika Främre Asien.60 Under rubriken ”2.1 Avsnitt 1” kommer jag att

ta upp några av de likheter mellan händelser som beskrivs i texten och uppgifter om hur adoptioner

gick till formellt i Mesopotamien, som Malul pekar på. 

Hesekiel uppges vara präst (Hes 1:3) och visar på stor närhet till den prästerliga traditionen.61

Däremot  följs  inte  de  lagar  som rådde kring  äktenskap i  Levitikus i  metaforen.  Peggy L.  Day

argumenterar  i  en  artikel  emot  att  det  straff  som Jerusalem får  är  förenligt  med  regler  kring

äktenskapsbrott i Hesekiels samhälle.62 I Hesekiels sextonde kapitel låter den rasande JHWH sin

hustrus före detta älskare utföra bestraffningen av henne. Många kommentatorer som argumenterar

för  att  Hes  16  överensstämmer  med  den  äktenskapslag  som praktiserades  under  Hesekiels  tid

hänvisar till Lev 20:10 som föreskriver dödsstraff för äktenskapsbrott.63 Day finner det otroligt att

en make som ansågs vara drabbad av äktenskapsbrottet överlät till sin hustrus älskare att bestraffa

hustrun sexuellt.64 Älskarna hade ju fråntagit maken hans exklusiva rätt till sin hustrus sexualitet

och enligt Lev 20:10 skulle älskarna själva också avrättas. Inte heller, påpekar Day, stämmer bilden

55 Galambush 1992, s 20-23. Galambush diskuterar ursprunget till denna idé och hur den har utvecklats. 
56 Galambush 1992, s 20
57 Thompson 1977, s 475
58 Thompson 1979, s 201
59 Thompson 1977, s 475-476
60 Malul 1990
61 Joyce 2009, s 10, 35-36
62 P. L. Day 2000a, s 286
63 P. L. Day 2000a, s 303
64 P. L. Day 2000a, s 301-304
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exakt överens med de historiska skeendena.65 Alla nationerna samlades inte till ett gemensamt anfall

mot Juda och Jerusalem, även om stadens invånare upplevde sig vara överlämnade till  samtliga

stormakter i sin närhet.

Day skriver  att  en  metafor  inte  innebär  en exakt  korrespondens mellan ett  bildled  och ett

sakled.66 Det är tvärtom dissonansen mellan dem som skapar poängen med metaforen. Det som i

metaforen benämns som otukt är just en metafor för att inte vara trogen JHWH och hans bud, och

blodsutgjutelsen en metafor för barnoffer.67 Det är det som Jerusalem döms och straffas för. Day

pekar istället på verser som Lev. 26:16-7, 25 och 38. Enligt dessa verser leder brott mot JHWH:s

förbund och bud till att folket utlämnas till fienden.68 Utifrån dessa verser förefaller det tvärtom

logiskt att de andra nationerna deltar i bestraffningen av Jerusalem.

Jag finner Days argumentation övertygande. Att separera bildledet från sakledet och förutsätta

att bildledet exakt ska följa regler kring familjelivet, vore att, med Days ord, döda metaforen. 69 Som

Day påpekar  bör vi inte  förvänta oss fullständig logik i  familjebilden.  Vi skulle därmed kunna

förklara flera svårigheter i JHWH:s familjeliv i texten (som incest i avsnitt 1 och älskarnas roll i

bestraffningen i avsnitt 7) som delar av metaforens dissonanser som vi inte kan kräva fullständig

logik ifrån. Ändå har vi den text vi har framför oss, en bild av JHWH:s maskulinitet framträder

även i dissonanserna och det är den bild som jag vill undersöka. Metaforer omformar vår kunskap

om det som metaforen behandlar. Min avsikt är inte att dra slutsatser om villkoren för äktenskap

under denna tid eller om den politiska situationen utifrån texten i Hes 16. Mitt intresse ligger i de

antaganden om genus som finns i texten och hur de påverkar gudsbilden i metaforen. Eftersom

Jerusalem och  de  andra  nationerna  tilldelas  kön  i  metaforens  bildled  kommer  tyngdpunkten  i

studien att vara på bildledet.

1.4   Tidigare studier

1.4.1   Pornoprofetiska texter och genuskritik

Under  1980-talet  diskuterades  fenomenet  pornografi  och  samtalet  nådde  även  den  feministiska

bibelforskningen, där den så kallade pornoprofetiska debatten utbröt. Diskussionen handlade om

huruvida  vissa  profetiska  bibeltexter,  där  våld  och  sexualitet  utgör  viktiga  komponenter,  är  att

betrakta som pornografiska och om de därmed, eller av andra skäl, är misogyna.70 Tongivande i

debatten  var  bland  andra  T.  Drorah  Setel  som analyserade  Hosea och  bland  annat  definierade

65 P. L. Day 2000a, s 306
66 P. L. Day 2000a, s 290-291
67 P. L. Day 2000a, s 294-295
68 P. L. Day 2000b, s 243
69 P. L. Day 2000a, s 295
70 Guest 2012, s 86
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pornografi som degraderande och objektifierande av kvinnor.71 Även Athalya Brenner analyserade

flera profetiska texter utifrån definitioner av pornografi, vilket även hon ser som degraderande av

kvinnor till  skillnad från det som hon benämner  erotik.72 Cheryl Exum har påpekat hur texterna

tvingar kvinnor att läsa mot sina egna intressen då JHWH initierar sexuellt våld.73 Linda Day har i

en senare analys av Hesekiel 16 noterat likheterna mellan händelserna som beskrivs i metaforen och

faktiskt våld mot kvinnor i nära relationer.74 Galambush's analys av metaforen i Hes 16 diskuterar

hur texten verkar retoriskt för att få läsarna att förena sig med varandra i vrede mot Jerusalem och

med JHWH:s hållning gentemot hans hustru.75

Deryn Guest efterlyser en diskussion kring de pornoprofetiska texterna, utifrån det hon kallar

för ett genuskritiskt, eller genus-queerkritiskt,76 perspektiv. Ett sådant perspektiv behandlar, å ena

sidan, kategorier som man-kvinna, femininitet-maskulinitet, och dess betydelse i historia och kultur.

Å andra sidan problematiserar det genuskritiska perspektivet själva kategoriseringen, uppfattningar

om genus och distinktionen mellan könen.77 Denna del av genuskritiken influeras av queer-teori.

Könen, och därmed människor, definieras utifrån sin roll vid fortplantning. Guest skriver:

I am not arguing that there are no biological differences between male and female sexes.

It is  obvious that there are, though intersex conditions indicate how blurred these can

be.  The  problem  is  the  significance  that  gets  attached  to  various  body  parts  and

reproductive  capacities  which  is  first  constructed  and  then  allowed  to  concretize

differences into a rigid binary.78

Guest  med flera  understryker  att  sexualitet,  i  synnerhet  idén om normativ heterosexualitet,

därför är avgörande när genus konstrueras. När det görs tydligt att kategorier som ”manligt” och

”kvinnligt” skapas genom sociala arrangemang och syn på reproduktion, blir dessa kategorier också

destabiliserade. Detta, menar Guest, har den feministiska bibelkritiken hittills inte tagit med i sina

textanalyser i tillräckligt hög grad.  Som exempel på teman att utforska kring de pornoprofetiska

texterna nämner hon maskulinitet och det faktum att heterosexualitet förutsätts.79 

En av dem som kommit närmast det Guest efterlyser är, vill jag påstå, Tamar S Kamionkowski

71 Begreppet "pornoprofetisk" förekommer inte i Setels artikel (Setel 1985) men den framförs som en nyckeltext i det
som kom att kallas för den pornoprofetiska debatten av bland andra Guest 2012, s 87.

72 Baumann 2003, s 14-15, Brenner 1996, s 69-72
73 Guest 2012, s 94-95
74 L. Day 2000, s 206
75 Galambush 1992, s 161
76 ”Gender criticism”, ”Genderqueer analysis”, Stone 2007 s 183 ff, Guest 2012, s 105-116
77 Stone 2007, s 188-192
78 Guest 2012, s 81
79 Guest 2012, s 105-116
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i sin kommentar till Hes 16. Hon skriver att det finns en bakomliggande, outtalad metafor bakom

äktenskapsmetaforen i Hesekiels sextonde kapitel som kan formuleras ”A weak man is a woman”. 80

Parallellt i kapitlet finns även, enligt Kamionkowski, metaforen ”A strong woman is a man”.81 Här

undersöker  Kamionkowski  hur  Jerusalem  vandrar  över  könsgränserna,  hur  maktförhållandena

mellan JHWH och Jerusalem på intet sätt är självklara och hur de exildrabbades trauma speglas i

det ”kosmiska kaos” som brer ut sig när Jerusalem inte håller sig inom givna gränser. 

I  min  studie  vill  jag  utgå  från  Guests  ansats  och  bygga  vidare  med  fokus  på  JHWH:s

maskulinitet. Jag kommer att ta hjälp av bland andra Kamionkowskis undersökning om genus i Hes

16.

1.4.2   Maskulinitetsstudier och bibelvetenskap

Sedan  studiet  av  maskulinitet  inträdde  i  bibelforskningen  har  det  diskuterats  hur  hegemonisk

maskulinitet i den bibliska världen ser ut. Olika aspekter av maskulinitet som tycks värderas högt

har förts fram. Förutom de som togs upp i avsnittet ”1.3.1 Maskulinitetsstudier” hör vishet och

övertalningsförmåga hit82. Även skönhet har förts fram som ett maskulint ideal.83 Likaså rollen som

krigare, fertilitet och distans till kvinnor och femininitet.

Det  finns  stora  faror  med  att  göra  listor  på  egenskaper  och  förmågor  som  anses  vara

hegemoniskt maskulina i den hebreiska bibelns värld. Risken är överhängande att listorna säger mer

om bibelforskarna än om texten och dess värld, när vi plockar ut de egenskaper som vi själva anser

vara  hegemoniskt  maskulina  och  ”vill”  se  som  dominerande  i  texten.  Creangă  påpekar  att

undantagen, männen som inte förkroppsligar idealen, är många och viktiga.84 Haddox noterar att

patriarkerna Abraham, Isak och Jakob, åtminstone periodvis, överträffas av sina bröder och söner i

uppfyllandet av maskulinitetsideal.85 Abraham misslyckas att beskydda Sara, Hagar och Ismael i

Gen 12:10-20 och 21:14, vilket skadar hans heder. Ismael beskrivs som en vildåsna, en krigare, och

får tio fler söner än sin bror Isak i Gen 16:12, 25:13-16. Jakob trivs i hemmet, ett i Bibeln feminint

laddat område86, och är sin mors favorit, till skillnad från Esau som är ute och jagar i Gen 25:27-28.

Varför väljer JHWH att premiera just Abraham, Isak och Jakob? Haddox föreslår att de bibliska

texterna  värderar  hegemonisk  maskulinitet  högt  men  reserverar  den  till  textens  JHWH  i  hans

relation  till  människor.87 Ödmjukhet  är  det  rätta  sättet  att  närma  sig JHWH på och då  kan en

80 Kamionkowski 2003, s 58
81 Kamionkowski 2003, s 132
82 Se bland andra Haddox 2010, s 6, DiPalma 2010, s 37, och Clines 2010b, s 56-57 
83 Clines 2010b, s 59-61
84 Creangă 2010, s 87-88
85 Haddox 2010, s 7-14
86 Haddox 2010, s 4
87 Haddox 2010, s 15
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underordnad form av maskulinitet vara lämpligare att inta. Eilberg-Schwartz beskriver JHWH som

en konkurrent till mänskliga män i fråga om maskulinitet.88 Men, undrar Clines, kan vi då vara säkra

på att vår tolkning av hegemonisk maskulinitet i den hebreiska bibeln är den bästa, när den är så

sällsynt bland bibliska, mänskliga män?89

Dessutom,  kan inte  vissa  av  de  aspekter  för  maskulinitet  som hittills  har  förts  fram även

framgångsrikt  manifesterats  av bibliska kvinnor?  I  så  fall,  är  inte  dessa ideal  allmänmänskliga,

snarare  än  specifikt  maskulina,  om  än  i  betydligt  större  utsträckning  i  den  hebreiska  bibeln

förkroppsligade av män? Kvinnliga mördare, som Jael (Dom 4:21, 5:24), vilka uppfyller rollen som

ensam krigare,  prisas  när  de  dödar  ”rätt”  personer.  Före sina  dåd visar  hon på vältalighet  och

övertalningsförmåga (Dom 4:18) och även kvinnliga profeter  som Deborah och Hulda visar att

kvinnor,  åtminstone  ibland,  även kunde ha  en röst  i  diskussioner  om det  sakrala.90 Fertilitet  är

viktigt för både bibliska kvinnor och män, likaså är skönhet ett ideal för alla.91 Tävlingsmoment

finns även kvinnor emellan och exempelvis Jakobs hustrur Lea och Rakel tävlar mot varandra i

barnafödsel  och fertilitet  (Gen 30:1-24).  Deryn Guest vill  vidga studiet  av maskuliniteter i  den

hebreiska bibeln och inte enbart koncentrera det på män.92 Att vara man och att vara maskulin är

inte samma sak och området, skriver Guest, skulle må bra av att diskutera i vilken utsträckning

maskulinitet och att vara man har med varandra att göra. En man som befinner sig långt borta från

de hegemoniskt maskulina idealen, eller som förnedras genom att berövas sidor av sin maskulinitet,

beskrivs ibland som avmaskuliniserad93, eller rent av feminiserad94. 

I analyser av maskulinitet i bibliska texter har noterats att de maskulinitetsideal som texterna

bär kan innehålla självmotsägelser, att de dekonstruerar sig själva. Om Mose hade följt idealet och

markerat  avstånd  från  kvinnor,  och  varken  tagit  emot  råd  eller  hjälp  från  dem,  hade  han  inte

överlevt  (Exodus  4:24-26).95 I  leviternas  drömsamhälle  som  beskrivs  i  Krönikeböckerna

förekommer inga kvinnor ens i  släkttavlorna och Boer skriver att  utopin förutsätter  att  männen

själva blir gravida, vilket kan uppfattas som en ovanlig innebörd av maskulinitet i den hebreiska

bibeln.96 

Ytterligare en aspekt av en persons maskulinitet i den hebreiska bibeln, som bibelforskare har

88 Eilberg-Schwartz 1994, s 17, 138-141
89 Clines 2010a, s 234-235
90 Även DiPalma noterar svårigheterna med att förstå övertygande tal som specifik kopplat till maskulinitet i DiPalma

2010, s 37, 47-50
91 Guest 2012, s 122-123
92 Guest 2012, s 125
93 DiPalma 2010, s 50
94 Lazarewicz-Wyrzykowska 2010, s 180, Stone 2007, s 189
95 DiPalma 2010, s 46, 51
96 Boer 2010, s 25-26, 30
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framhävt, är dennes relation till  JHWH.97 Jacobs skriver att förbundet som Abraham sluter med

JHWH å folkets vägnar är ett avtal män emellan, där omskärelse är tecken på relationen mellan

israeliterna och JHWH, och där den omskurna mannen är föremål för JHWH:s begär.98 JHWH är

vacker, stark, viril, vältalig och en krigare: han är den hebreiska bibelns ideal för maskulinitet enligt

vissa  av  de  föreslagna  och,  som  diskuterats  ovan,  problematiska  aspekterna.  Om  bibliska

människors maskulinitet definieras av, eller åtminstone mäts emot, JHWH, vad innebär då JHWH:s

maskulinitet? Förvånande nog har JHWH:s egen maskulinitet i de bibliska texterna inte analyserats

i särskilt stor omfattning. En av få undersökningar har gjorts av Howard Eilberg-Schwartz i hans

bok God's Phallus från 199499, som även var en av de tidigaste undersökningarna av maskulinitet i

den hebreiska bibeln.100 Clines liknar  JHWH:s maskulinitet  vid elefanten i  rummet: fullständigt

dominerande och alltför outforskad.101 Ett steg på vägen att fortsätta undersökningen av JHWH:s

maskulinitet vore att undersöka hur den gestaltas i profetlitteraturens familjemetaforer utifrån ideal

och förväntningar på män i den hebreiska bibeln samt i relation till andra personer i texten. Det vill

jag göra i denna uppsats.

97 George 2010, s 80-81
98 Jacobs 2010, s 163-165
99 Eilberg-Schwartz 1994
100 Guest 2012, s 146, Moore 2010, s 240
101 Clines 2010a, s 239
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Undersökningen

I min undersökning av Hes 16:3-43 kommer jag att dela upp texten i sju avsnitt och gå igenom dem

ett i taget. Uppdelningen av verserna 3-43 är överlag lik den som bland andra Greenberg gör i sin

kommentar till Hesekiel men skiljer sig på vissa ställen, vilket kommenteras i undersökningen. I de

fall avsnittets struktur betonar någon särskild del eller aspekt av innehållet, börjar genomgången

med kommentarer kring avsnittets struktur. Om avsnittet innehåller något hebreiskt begrepp som

behöver diskuteras kommer även det att göras i genomgångens början. Därefter kommer jag att

ställa  analysfrågorna  ovan  till  texten.  Genomgången  av  varje  avsnitt  avslutas  med  en

sammanfattning. I del ”3 Avslutning” går jag igenom analysfrågorna och söker besvara dem utifrån

undersökningen.

1.5   Avsnitt 1 – Hes 16: 3-10

Avsnitt 1 har en tydlig struktur. Det inleds i vers 3 med frasen ואמרת כה־אמר אדאני יהוה לירושלם, ”Och

du ska säga: så har min herre JHWH sagt till Jerusalem”. Vi får veta att Jerusalem har sitt ursprung i

kananéernas land, att hennes far är amorit och hennes mor hittit (v 3). Resten av avsnittet, verserna

4-10, är inramat av en kontrast. I vers 4 berättas att Jerusalem inte tvättades (רחץ) i vatten (מים), inte

saltades och inte lindades in (v 4). Några verser senare får vi veta att JHWH tvättar (רחץ) henne i

vatten (מים)   (v  9),  smörjer  henne  i  olja  (v  9)  och  klär  henne  (v  10).  Orden  som  beskriver

rengöringen av Jerusalem är alltså desamma i verserna 4 och 9. En viss koppling, om än svagare,

kan ses mellan att Jerusalem inte lindas i vers 4 och att hon kläs i vers 10. Greenberg skriver i sin

kommentar till  Hesekiel om riterna kring födelse vid den bibliska tiden som ansågs vara mycket

viktiga.102 Arabiska barnmorskor har traditionellt smörjt in barnet i en blandning av salt och olja.

Om denna sed även fanns bland israeliterna vid denna tid knyts även saltet i vers 4 och oljan i vers 9

ihop. Kontrasten lyfter fram att Jerusalem inte fick den omvårdnad hon behövde innan JHWH fann

henne, samt att hon senare fick den av JHWH. Jerusalems föräldrars försummande av henne ryms

inom ett inclusio i verserna 4 och 5, som ramas in av frasen ביום חולדת אתך , ”på din födelses dag”. 

Greenberg låter gränsen mellan första och andra avsnittet löpa mellan verserna åtta och nio,

och  jag  låter  den  gå  mellan  verserna  tio  och  elva.103 Med  Greenbergs  indelning  markeras

övergången från att JHWH ingår förbund med Jerusalem till att JHWH sköter henne och ger henne

gåvor. Med den indelning som jag använder här blir likheterna mellan den behandling som JHWH

ger Jerusalem och den som hennes föräldrar inte gav henne tydligare då de ingår i samma avsnitt.

102 Greenberg 1983, s 274
103 Greenberg 1983, s 293
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Det andra avsnittet, enligt min indelning, visar istället hur JHWH ger Jerusalem mer än så.

I  verserna  5-8  är  texten  uppdelade  i  två  delar.  Första  delen,  verserna  5-6,  beskriver  hur

Jerusalem i avsky kastas på fältet (השדה) (v 5) och hur JHWH passerar (עבר) (v 6) och ser (ראה)

henne (v 6). JHWH ser henne dränkt i sitt blod och uppmanar henne att leva (v 6). Uppmaningen

görs två gånger. I den andra delen, verserna 7-8, berättas att JHWH låter henne växa, föröka (רבה)

sig som fältets (השדה) gröda (v 7) och att JHWH passerar (עבר) (v 8) och ser (ראה) (v 8) henne.

JHWH ser att hennes tid för kärlek104 (עת דדים) var inne (v 8) och sprider sin mantel över henne (ואפ

Korrespondensen mellan de båda delarna kan åskådliggöras så här, där den .(v 8) (רש כאנפי עליך

vänstra kolumnen visar den första delen av texten och den högra kolumnen den andra:

Jerusalem övergiven: JHWH återupprättar Jerusalem:
Jerusalem kastas på fältet (השדה) (v 5) JHWH låter  henne föröka sig som  fältets

gröda (השדה) (v 7)
JHWH passerar (עבר) (v 6) JHWH passerar (עבר) (v 8)

JHWH ser (ראה) Jerusalem dränkt i sitt 

blod (v 6)

JHWH ser (ראה) att hennes tid för kärlek är

inne (v 8)
Då uppmanar JHWH Jerusalem att leva 

(v 6)

Då sprider JHWH sin mantel över henne 

(v 8)

I verserna 7-10 återupprättas Jerusalem av JHWH efter att försummats i verserna 3-5. Fältet

utgör en fara för Jerusalem innan hon kommer under JHWH:s beskydd. Höjdpunkterna i de bägge

kolumnerna är deras respektive sista rad, där JHWH uppmanar henne att leva i vers 6, respektive

”sprider sin mantel över henne” i vers 8. Dessa två uppgifter beskriver JHWH:s aktiva åtgärder på

den passiva  Jerusalems belägenheter.  Strukturen  i  verserna  5-8  betonar  alltså  att  JHWH talade

livgivande ord och att han täckte Jerusalems nakenhet med sin mantel.

Avsnittet,  liksom hela kapitlet,  framställs  som en berättelse med JHWH:s ord.  Det är  hans

perspektiv som texten utgår ifrån och hans blick som läsaren får följa. Trots att allt fokus ligger på

Jerusalem är det JHWH som dominerar berättelsen. 

JHWH:s förhållande till  Jerusalem förändras under avsnittets  gång. Första gången JHWH säger

någonting om sig själv är när han uppges passera Jerusalem i vers 6, där hon ligger i sitt blod. Han

är fram till dess endast en betraktare av Jerusalem.

Jerusalems föräldrar uppges vara amorit respektive hittit (Hes 16:3). Både amoriter och hittiter

uppges finnas i Kanaan i Jos 3:10. Joyce skriver att påpekandet om stadens kananitiska ursprung

104 Substantivet דּוֹד kan översättas som älskare, vän eller kärlek. Clines föreslår den senare varianten i Clines 2009, s
75. Greenberg översätter substantivet här till sexuell kärlek i Greenberg 1983, s 277.
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avsågs  vara  en  förolämpning  och  tycks  ignorera  traditionen  kring  nationens  ursprung  hos

patriarkerna.105 Navelsträngen  som  inte  klipps  av  (Hes  16:4)  skulle  kunna,  skriver  Joyce,

symbolisera att stadens koppling till sitt ursprung ännu finns kvar. Att Jerusalem tidigare har kastats

på fältet av sin familj kan ses som en våldshandling, begången av hennes familj mot Jerusalem. Hur

det gick till, och vilket slags blod hon ligger i, framgår inte i texten. Greenberg påpekar att i andra

fall i den hebreiska bibeln när spädbarn sätts ut, som Ismael (Gen 21:15-16) och Mose (Ex 2:3-4),

gör deras mödrar det motvilligt och i nöd.106

Skeendet skulle även kunna uppfattas som en formell adoption. Malul skriver att verbet שלך i

hifil och hofal kan uppfattas som att kasta någonting och därmed avsäga sig alla band med det eller

den som kastas.107 En text  från tiden  då Nebukadnessar  II  var  kung i  Babylon berättar  om en

adoption som skedde i två steg.108 Först avsade sig den biologiska föräldern barnet genom att ”kasta

det till hundens mun”. I det andra steget lyfter adoptivföräldern upp barnet ”från hundens mun” och

därmed är adoptionen giltig. Utifrån flera babyloniska skrifter drar Malul slutsatsen att de föräldrar

som genomför de ritualer som spädbarn ansågs behöva, som att tvätta och klä det, därmed också

erkände barnet som sitt.109 Föräldrar som inte gjorde detta avsäger sig, enligt dokumenten, sin rätt

till barnet. Att ett barn ännu har sitt födelseblod på kroppen understryker, i de juridiska dokumenten,

att barnet överges av sina föräldrar direkt efter dess födsel och att den som adopterar barnet så får

fullständig rätt till barnet. Malul argumenterar för att det är en adoption som beskrivs i Hes 16:17.110

Flickans föräldrar har ”kastat” henne och inte genomfört de riter som de skulle ha gjort om de

önskat behålla henne som sitt barn. JHWH har tagit henne till sig och därmed adopterat henne. Det

råder  dock  delade  uppfattningar  om  hur  vanligt  förekommande  adoption  var  i  det  hebreiska

samhället.111

Oavsett om det i verserna 1-7 sker en adoption eller inte så tycks JHWH gått från att vara en

betraktare  till  att  bli  en  fadersgestalt  för  Jerusalem som låter  henne leva  och växa.  Likheterna

mellan hans omsorg för Jerusalem (Hes 16:9-10) och det som hennes föräldrar försummade att göra

(vers 16:4) antyder att han ersätter Jerusalems föräldrar. Hans tal ger liv och JHWH visar att han

kan ge liv åt nya generationer israeliter. 

Nästa  gång  JHWH  passerar  henne  sprider  han  sin  mantel  över  henne  och  täcker  hennes

nakenhet, vilket har tolkats som en bild för äktenskap och för sex (jfr Rut 3:9). JHWH nöjer sig inte

105 Joyce 2009, s 130
106 Greenberg 1983, s 275
107 Malul 1990, s 100-101. Se även Clines 2009, s 464.
108 Malul 1990, s 104-105
109 Malul 1990, s 109-110
110 Malul 1990, s 111
111 Tigay, Schereschewsky, och Gilat 2007, s 415. Författarna skriver: ”The evidence for adoption in the Bible is so

equivocal that some have denied it was practiced in the biblical period.”
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med att konstatera att flickan Jerusalem växte (v 7). Blicken dröjer vid hennes kropp, som dessutom

är ”naken och bar”. När JHWH ser det sprider han sin mantel över henne. Det verkar som att just

synen av henne, när ”hennes tid för älskare var inne”, får honom att göra detta. Är det ett äktenskap

som ingås här? Ingenstans, skriver Kamionkowski, finns bevis på att bilden av en övertäckande

mantel skulle innebära just äktenskap.112 Senare, i vers 20, talar JHWH om de barn som Jerusalem

fött  ”åt  honom”,  vilket  talar  för  någon  form av  sexuell  relation  mellan  dem.  Verbet ,בוא   som

används av Hesekiel för att beskriva hur JHWH ”kom in i”, det vill säga ingick i, förbund med

Jerusalem (Hes 16:8)  har  tydliga  sexuella  kopplingar  på  flera  platser  i  den hebreiska bibeln.113

JHWH svär en ed till Jerusalem. Greenberg uppfattar eden som en hänvisning till förbundet mellan

JHWH och folket.114 

Både Greenberg och Kamionkowski diskuterar blodet som sköljs av Jerusalem (v 9). Vilket

slags  blod  är  det?  Blodet  har  uppfattats  som det  förlossningsblod  hon hade  i  vers  6  och  som

menstruationsblod.115 Att rengöringen, smörjandet och iklädandet (v 9-10) så tydligt pekar tillbaka

till  det  Jerusalems  familj  inte  gjorde  för  henne  som  nyfödd  kan  tyda  på  att  det  rör  sig  om

födelseblod.  Eftersom  Jerusalem  har  växt  sedan  dess  (v  7),  och  flera  år  har  passerat,  menar

Kamionkowski att det är troligare att blodet är blodet efter det första samlaget i vers 8.116 Shields

noterar att oavsett om blodet är födelseblod, mensblod eller blod efter samlag är det förknippat med

femininitet och källa till rituell orenhet.117 Rituell orenhet hindrade en person att närma sig heliga

platser, som templet, och att på så vis närma sig JHWH. Därför är det intressant att notera att det är

JHWH själv som rengör Jerusalem från den rituella orenheten, trots att den är överförbar.118

Var är JHWH mellan de två mötena med Jerusalem? Linda Day skriver att JHWH framställs

som ointresserad av det asexuella barnet med stora behov, utan kommer tillbaka först när hon är

sexuellt mogen.119 Även Shields betonar detta och att det inte nämns att Jerusalem får någon kärlek

eller omvårdnad före puberteten.120 Malul, som argumenterar för tolkningen att en formell adoption

äger rum i verserna 1-7, skriver att det vore orimligt att tolka avsnittet som att JHWH lämnar barnet

på fältet mellan de två gångerna som han uppges passera henne.121 Jag nöjer mig med att konstatera

att det inte framgår av texten.

JHWH kan uppfattas  vara  först  Jerusalems  adoptivfar,  sedan  hennes  make.  Deras  relation

112 Kamionkowski 2003, s 106
113 Kamionkowski 2003, s 108, Clines 2009, s 41-42
114 Greenberg 1983, s 277-278
115 Greenberg 1983, s 278, Kamionkowski 2003, s 108, Galambush 1992, s 102
116 Kamionkowski 2003, s 108. Jfr Block 1997, s 484
117 Shields 1998, s 9
118 Hayes 2007, s 746
119 L. Day 2000, s 208
120 Shields 1998, s 7-9
121 Malul 1990, s 112
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skulle alltså kunna uppfattas som ett fall av incest.122 Av diskussionen angående Jerusalems blod kan

vi se att det inte är självklart när JHWH övergår från att vara Jerusalems far till att vara hennes

make, eller när JHWH intar dubbla roller som far och make till Jerusalem. Texten beskriver hur

JHWH sköter Jerusalems kropp. Närheten mellan dem både skulle kunna uppfattas som den mellan

en förälder och ett barn. Den skulle även kunna uppfattas som sexuell. Den exakta relationen mellan

JHWH och Jerusalem framstår som flytande och tycks inte vara av avgörande betydelse. Vad som är

viktigt för metaforen, som jag tolkar texten, är att JHWH och Jerusalem bildar en familj. Att JHWH

och Jerusalem har en familjerelation implicerar närhet dem emellan och JHWH visar omsorg för

Jerusalem.  Enligt  de  värderingar  kring  familj  som  rådde  i  de  samhällen  som  beskrivs  i  den

hebreiska bibeln antyder det även att Jerusalem blir viktig för JHWH:s heder, både som dotter och

som hustru.

I detta första avsnitt framstår JHWH som den omhändertagande och aktiva. Jerusalem framstår

här  som passiv och tar  emot JHWH:s omsorger.  Jerusalems passivitet  och beroende av JHWH

stärker hans roll som familjens försörjare. Det står inte uttryckligen att JHWH älskar sin hustru men

hans omsorger om henne tyder på att han är fäst vid henne. Jerusalems tankar eller önskningar

angående hennes relation till JHWH formuleras inte. 

Äktenskapet, i denna scen, äger inte rum i relation till några andra personer. Han uppges här

inte ha några familjepolitiska skäl att ingå äktenskapet. Inget avtal sluts mellan JHWH och någon

familj i samband med äktenskapet. 

Hesekiels sextonde kapitel beskriver en metafor, där kvinnan Jerusalem är staden Jerusalem.

Hittills har jag huvudsakligen diskuterat metaforens bildled i relation till  normer och seder som

förekommer i den hebreiska bibeln. De handlingar som begås av kvinnan Jerusalem i metaforens

bildled motsvarar handlingar som begicks av staden Jerusalem, enligt Hesekiel. Dessa handlingar

skedde  av,  eller  på  uppdrag  av,  staden  Jerusalems  ledare.  Staden  Jerusalems  ledare  var  män.

Tidigare studier av maskulinitet i den hebreiska bibeln har pekat på att JHWH:s maskulinitet ofta

kan beskrivas som hegemonisk i förhållande till andra män i Bibeln. I kapitlets första avsnitt ser vi

alltså början på en relation mellan, å ena sidan, den mest maskuline personen som kan tänkas i den

122 Bland andra Linda Day noterar antydningar till  incest i  Hes 16  (L. Day 2000, s 208, se not 8). Lev 18:6 kan
uppfattas som ett förbud mot incest mellan far och dotter, vilket dock inte Shields och Ziskind tycks göra (Shields
1998, s 8, se not 14, och Ziskind 1996, s 125). De specifika formerna av incest som förbjuds i Lev 18-20 motiveras,
skriver  Ziskind,  med  att  kvinnan  är  någon  annans  hustru,  syster  eller  dotter.  Därmed  anses  dessa  kvinnors
sexualitet, skriver Ziskind, tillhöra någon annan. Ziskind argumenterar för att incest mellan far och dotter ansågs
vara förkastligt av men inte enbart av samma skäl som de andra formerna av incest som behandlas i Lev 18-20
(Ziskind 1996, s 126-127). Ziskind föreslår istället hänsyn till faderns status som familjens överhuvud som orsak till
förbud mot de specificerade fallen av incest i kapitlen (Ziskind 1996, s 129-130). En man som inleder ett incestuöst
förhållande till en kvinna vars sexualitet tillhör en annan man, anses begå ett brott mot kvinnans far, bror eller
annan närstående. Eftersom en ogift kvinnas sexualitet, enligt detta synsätt, i första hand ägs av hennes far begår
fadern inte motsvarande brott mot en annan man om han inleder ett incestuöst förhållande med sin ogifta dotter. 
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bibliska världen, och, å andra sidan, en kvinnlig symbol (kvinnan Jerusalem) för en grupp män

(Jerusalems ledare). Berättelsen i det sextonde kapitlet tillkom under exilen och bland dess åhörare

fanns Jerusalems tidigare ledarskap. Dessa ledare fick nu se sig själva porträtterade som en kvinna i

en sexuell relation med JHWH. George skriver att det är mycket viktigt för en israelitisk man att ha

en arvinge som för hans namn vidare.123 JHWH saknar en hustru att få en arvinge med, åtminstone i

Deuteronomium som George analyserar. Hans namn förs i stället vidare, skriver George, genom sitt

utvalda folk och genom att de efterlever hans Torah. Samtidigt, skriver Eilberg-Schwartz, innebar

utvecklingen mot monoteism att JHWH:s maskulinitet blev alltmer osäker.124 Vad ska en ensam,

monoteistisk gud med ett kön till? Istället, skriver Eilberg-Schwartz, sågs folket som JHWH:s icke-

maskuline motpart, inte minst i äktenskapsmetaforerna. Enligt Haddox' resonemang kan det vara en

fördel för män i  Genesis att inta en roll som präglas av underordnad maskulinitet,  eller rent av

feminisering,  för  att  närma  sig  den  hypermaskuline  JHWH.125 Guest  har  poängterat  att  denna

iakttagelse  kan  öppna  för  en  tolkning  av  relationen  som homoerotisk,  mellan  JHWH och  den

manliga  befolkningen  i  Jerusalem.126 Om Jerusalem betraktas  som androgyn  eller  som man  är

hennes relationer med JHWH, och senare med andra män, inte självklart heterosexuell. Med andra

ord  är  JHWH  själv,  enligt  denna  tolkning,  en  del  av  ett  icke-heterosexuellt  förhållande.  Att

Jerusalem  beskrivs  som  en  kvinna  kan,  vilket  Guest  påpekar,  tolkas  som  ett  sätt  att  undgå

”misstanke”  om  homoerotik  i  äktenskapet.127 Tvetydigheten  finns  ändå  kvar,  då  stadens  män

beskrivs som en del av ett äktenskap med JHWH.

I enlighet med ideal och förväntningar kring maskulinitet i den hebreiska bibeln är JHWH gift och

troligen far till en adopterad dotter som han ger liv med sitt ord. Han kan därmed föra sitt namn

vidare. JHWH:s omhändertagande av Jerusalem som barn kan uppfattas som en formell adoption.

JHWH  framstår  som en  familjeförsörjare  och  familjebeskyddare,  vilket  är  i  enlighet  med  det

bibliska hedersidealet att en man ska se till att hans familj är beskyddad och försörjd. Detta intryck

förstärks  av Jerusalems passivitet  och beroende.  Han antyds  vara  sexuellt  attraherad  av  henne.

Eftersom kvinnan Jerusalem i bildledet kopplas samman med staden Jerusalems ledarskap finns en

viss tvetydighet i Jerusalems genus, och därmed heterosexualiteten hos JHWH.

Förutom JHWH och Jerusalem nämns Jerusalems familj, och deras nationaliteter, i det första

avsnittet.  Ingen  interaktion  mellan  dem och  JHWH  eller  Jerusalem beskrivs.  Inte  heller  ingår

JHWH något avtal med dem i samband med att han inleder sin relation till Jerusalem. Eventuellt

123 George 2010, 76
124 Eilberg-Schwartz 1994, s 106-109
125 Haddox 2010, s 15
126 Guest 2012, s 110-111, Eilberg-Schwartz 1994, s 99
127 Guest 2012, s 111
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kan avtal ha ingåtts i samband med adoption. Att Jerusalem kastas på fältet kan uppfattas som en

våldshandling, mot henne själv, av hennes tidigare familj. I övrigt förekommer inget fysiskt våld i

avsnittet.

Folket,  det  vill  säga  Jerusalem,  beskrivs  som  en  flicka  i  beroendeställning  inför  JHWH.

Haddox' tolkning av maskulinitetsframställningar i Genesis skulle kunna göras även här. I det ideala

tillståndet, enligt Haddox' tolkning, lämnas rollen som hegemonisk maskulin över till JHWH och

folket intar en mindre hegemonisk maskulin hållning gentemot JHWH. Texten antyder att folket,

det vill säga Jerusalem, är både barn och hustru till JHWH. Det implicerar en nära och familjär

relation mellan folket och JHWH och att  JHWH tar hand om sitt  folk.  Det implicerar även att

folket, i egenskap av hustru och barn, är viktiga för JHWH:s heder. Sexuellt begär antyds mellan

JHWH och den manliga, omskurna befolkningen i Jerusalem.

1.6   Avsnitt 2 – Hes 16: 11-14

Om det första avsnittet beskriver hur JHWH återupprättar Jerusalem från tidigare behandling så

beskriver det andra avsnittet hur JHWH ger henne mer än så. Hon har redan fått det hennes familj

borde ha gett henne, nu får hon mer. I det andra avsnittet får Jerusalem kläder (v 10), värdesaker (v

11-13), tyger (v 13) samt mat och olja (v 13). Resultatet blir att Jerusalem blir vacker nog att vara

drottning (v 13). 

JHWH öser  gåvor  över  Jerusalem och  fortsätter  att  framstå  som en  familjeförsörjare.  Det

framgår inte om Jerusalem har bett om dessa gåvor. JHWH framstår här som en make som klär upp

sin fru likt en docka (v 11-12). Galambush noterar att de tyger som Jerusalem kläs i är samma tyger

som hänger i templet, klär präster och täcker tabernaklet enligt Exodus 25-39.128 Avsnittet lägger allt

fokus på Jerusalem genom JHWH:s blick. Hon är fortsatt tyst och formulerar sig inte i avsnittet. I

vers 13 är Jerusalem för första gången aktiv i texten. Hon tycks då dela sin makes intresse för kläder

då hon smyckar sig själv. Jerusalems yttre beskrivs som att från början ha varit JHWH:s projekt,

sedan deras gemensamma.

Texten beskriver hur Jerusalem når upp till kunglig nivå (v 13). Det skulle kunna tolkas som

enbart ett prisande av hennes skönhet. Det skulle även kunna ses som en antydan om att JHWH

själv är kunglig och att hans hustru nu är en drottning med krona. Om JHWH i bildledet själv är

kunglig så har han en mycket stark ställning. Ryktet om Jerusalems skönhet sprids bland folken och

även JHWH placeras indirekt i ett sammanhang bland andra nationer (v 14). Joyce skriver att det

kan vara stadens ryktbarhet  under kung Salomos regeringstid  som avses i  metaforens sakled.129

Paret  speglas  i  varandra:  Jerusalems  yttre  motsvarar  hennes  makes  rikedomar  och  JHWH:s

128 Galambush 1992, s 95
129 Joyce 2009, s 131

21



omsorger visar hennes beroende av honom för sin status skull. När hennes rykte sprids, sprids även

hans och han framstår som förmögen. JHWH:s eventuella ställning som kunglig, eller på annat sätt

framstående, i bildledet är inte beroende av Jerusalem men som drottning betonar och påminner hon

om den. I sakledet framstår JHWH inför andra nationer som en mäktig gud som tar väl hand om sitt

folk. Den situation som beskrivs i avsnitt två kan tolkas som ett, enligt Heseikel, eftersträvansvärt

ideal. 

I vers 14 betonas att det är JHWH som har skänkt Jerusalem hennes skönhet. Hans fokus på

Jerusalems yttre kan uppfattas på olika sätt,  som tecken på attraktion,  omtanke, vilja att  glädja

henne. Genom gåvorna överförs även makt till Jerusalem.130 Maktförskjutningen kan även tolkas

som ett tecken på tillit, där JHWH litar på att Jerusalem med sina föremål och makt inte kommer att

handla emot honom. Eftersom Jerusalem förblir tyst i texten framgår inte hur hon uppfattade, eller

reagerade på, förtroendet när hon fick det. I det första avsnittet framstod JHWH självklart som den

ansvarstagande, drivande och den med störst makt i familjen. Så förblir det även i detta avsnitt men

Jerusalem ges allt eftersom större möjligheter till inflytande. 

JHWH fortsätter att försörja Jerusalem genom att ge henne gåvor, i enlighet med idealet att maken

ska se till att hans familj är försörjd. JHWH är fortfarande den aktive och talande, Jerusalem den

passiva och tysta. När Jerusalem agerar sker det i enlighet med JHWH:s handlingar. De gåvor som

JHWH ger henne ger henne makt och möjligheter. En viss maktförskjutning börjar därför att ske i

det andra avsnittet, från JHWH till Jerusalem. Förskjutningen kan även tolkas som ett tecken på

JHWH:s tillit till Jerusalem.

Paret placeras i ett sammanhang bland de andra nationerna. JHWH är eventuellt kunglig och

har då en hög status bland personerna omkring paret. När ryktet om Jerusalem sprids, sprids även

ryktet  om  honom själv.  Jerusalems  yttre  speglar  sin  makes  rikedomar  och  JHWH:s  omsorger

speglar hans hustrus beroende. Inget fysiskt våld förekommer i avsnittet.

Jerusalem blir JHWH:s tempel. Att Jerusalem kläs på samma sätt som templet understryker

kopplingen  mellan  JHWH:s  hustru  i  bildledet  och  Jerusalems  präster  och  tempel  i  sakledet.

Jerusalem förblir passiv och låter sig styras och smyckas av JHWH. Den relation som beskrivs

mellan JHWH och Jerusalem i det andra avsnittet framstår som ett idealtillstånd för JHWH.

1.7   Avsnitt 3 – Hes 16: 15-19

Det tredje avsnittet inleds med att Jerusalem litar på sin skönhet (ותבטחי ביפיך) och börjar att begå

130 Ett annat exempel på hur makt, enligt flera tolkningar, i bibeltexter överförs genom kläder och gåvor finns i 1
Samuel 18:4. Peleg skriver att Jonatan i versen frivilligt överlämnar kläder och vapen, och därmed tecken på makt
och maskulinitet, till David. (Peleg 2005, s 181)
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otukt (זאנה, v 15). Verbet זאנה kan, i sin qal-form, ha två olika betydelser: dels betydelsen att vara eller

bete sig som en prostituerad, dels betydelsen att begå otukt.131 I betydelsen att begå otukt, skriver

Clines, kan verbet användas för både kvinnliga och manliga subjekt. Phyllis Bird skriver att verbet

endast används för sex mellan parter som hade kunnat vara gifta, alltså inte i samband med illegitim

incest  eller  sex  mellan  personer  av  samma kön.132 I  betydelsen  att  vara  eller  bete  sig  som en

prostituerad  tar  verbet  framför  allt  kvinnliga  subjekt.  Afonso  skriver  att  prostituerade  var  en

accepterad del av samhället och att flera prostituerade kvinnor, som Tamar (Gen 38), Rahab (Jos 2)

och de två kvinnorna som får sin sak prövad av Salomo (1 Kung 3:16-28), inte fördöms moraliskt i

den hebreiska bibeln.133 Ändå, skriver Afonso, ansågs prostitution vara någonting skamfyllt (Lev

19:29). I Bibel 2000 översätts verbet i Hes 16:15 med זאנה   att hora134 och i 1917:års översättning

med  att begå otukt135. Jag kommer att översätta verbet med זאנה   att begå otukt, där otukt i sin tur

definieras brett som sexuella handlingar som ansågs vara sedeslösa i det bibliska samhället.136 För

en kvinna innebar det all form av sex med någon annan än hennes make.

Jerusalem använder  gåvor  som hon har  fått  i  tidigare  avsnitt  för  att  skapa  gudabilder  och

därefter  använder  hon andra gåvor för att  dyrka dem. Det finns en korrespondens mellan detta

avsnitt och avsnitt två. Korrespondensen mellan avsnitten kan åskådliggöras så här, där den vänstra

kolumnen visar gåvorna som Jerusalem får i det andra avsnittet och den högra verser ur det tredje

avsnittet som beskriver hur Jerusalem använder dem:

JHWH:s gåvor till Jerusalem, avsnitt 2: Jerusalem använder gåvorna, avsnitt 3:

Jerusalem smyckas i guld (זהב) och silver 

(v 13) (כסף)

Jerusalem skapar  mansbilder  av  guld (זהב)

och silver (כסף) och begår otukt med dem 

(v 17)
Jerusalem kläs i broderier (רקמה) (v 10) Jerusalem  täcker  mansbilderna  med

broderier (רקמה) (v 18)
Jerusalem äter mjöl (סלת), honung (דבש) 

och olja (שמן) (v 13)

Jerusalem offrar olja ( שמן), bröd av mjöl 

(v 18-19) (דבש) honung ,(סלת)

Korrespondensen poängterar att de gåvor som JHWH har gett till Jerusalem nu används till

skapande och dyrkande av mansbilder.  När Jerusalem använder gåvorna förlorar han kontrollen

131 Clines 2009, 101-102. Clines översätter verbet till be or act as a prostitute, fornicate.
132 Phyllis Bird, citerad i Baumann 2003, s 10
133 Afonso et al. 2007, s 625
134 Bibelkommissionens översättning 1999
135 Gamla Och Nya Testamentet : De Kanoniska Böckerna : Översättningen Gillad Och Stadfäst Av Konungen År 1917

1975
136 Nationalencyklopedin definierar otukt som ”otillåtet sexuellt umgänge”. (Gleisner 2014) SAOL definierar det som

”sedeslöshet”. (Svenska Akademiens Ordlista Över Svenska Språket 2006, s 660)
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över dem.

De brott som Jerusalem anklagas för att begå är här, i metaforens sakled, i huvudsak kultiska. Block

påpekar  likheten  mellan  att  Jerusalem  tillverkar  kultföremål  av  sina  smycken  med  hur  folket

tillverkade en guldkalv av sina smycken under ökenvandringen (Ex 32:1-35).137 I tidigare avsnitt

utspelade sig handlingen på bland annat fältet, där Jerusalem föreföll vara hjälplös innan JHWH

kom. Nu utspelar sig delar av handlingen på platser som Jerusalem har byggt upp, där hon har

kontrollen.  Liksom tidigare  är  det  utifrån  JHWH:s  perspektiv  vi  tar  del  av  berättelsen.  JHWH

beskriver  Jerusalems  handlande  men  Jerusalems  tankar  eller  tal  framkommer  inte.  I  det  tredje

avsnittet är JHWH en passiv men värderande betraktare. Jerusalem är aktiv och tyst. Strukturen i

berättandet betonar att hon har fått det som hon använder till mansbilderna av JHWH. 

Textens  JHWH  upprepar  olika  varianter  av  ordet gång זאנה   på  gång  i  sin  beskrivning  av

Jerusalems handlingar. Genom upprepningar skapas en bild av Jerusalem som osedlig och hennes

handlingar  kopplas  till  någonting  skamfyllt.  Staden  Jerusalem,  inklusive  dess  ledare  som

huvudsakligen var män, beskrivs med ett ord som betecknar dels osedliga, sexuella handlingar och

dels, i huvudsak kvinnlig, prostitution. Talet är i perfekt och framstår som en anklagelse för något

som Jerusalem redan har genomfört, inte ett försök att övertala henne till att sluta. 

Jerusalems älskare anklagas inte. Än så länge har älskarna inte presenterats och vi vet inte

vilken relation de hade till JHWH sedan tidigare. Jerusalem påstås ha bedrivit otukt med ”alla som

passerade” (ותשפכי את־תזאנותיך על־כל־עובר, ”Du hällde din otukt över alla som passerade”, vers 15).

Att hustrun är otrogen kan i metaforens bildled innebära ett hot mot hans heder, enligt bibliska

hedersideal.

Jerusalem behöver, utifrån bildledet, inte prostituera sig för att försörja sig. Hon är rik på dyra

föremål och hennes make försörjer henne.  Varför Jerusalem begår otukt (זאנה)  framgår inte.  Om

verbet זאנה tolkas som prostitution är JHWH inte längre ensam försörjare av Jerusalem i bildledet. En

man har, i den bibliska världen, ensamrätt till sin hustrus sexualitet. I avsnittet fråntas JHWH sin

ensamrätt till Jerusalems sexualitet och fråntas därmed något som är viktigt i förkroppsligandet av

den hegemoniska maskulinitet som finns i det bibliska idealet. En gift kvinna har, enligt samma

norm, inte ensamrätt på sin makes sexualitet. Att gå till prostituerade förbjöds inte för gifta män.

Genom att gå till andra tar sig Jerusalem i bildledet samma rätt som en man. 

Exakt vad det är som tillverkas i vers 17 råder det delvis delade meningar om. I metaforen

kopplas  otukt  samman  med  dyrkan  av  andra  gudar  än  JHWH.  Det  har  diskuterats  om mans-

avbilderna kan vara föremål från en kult åt en annan gudom än JHWH. Guden Baal och gudinnan

137 Block 1997, s 488-489
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Asherah har lyfts fram.138 Enligt den senare tolkningen har gudinnan Asherah i metaforens bildled

gjorts  om till  en  mansbild.  Det  har  även  diskuterats  om avbilden  som tillverkas  är  en  fallos,

exempelvis tillhörande en kanaanitisk fertilitetskult.139 Mot detta talar att föremålet kläs och ges

matoffer.140 Kamionkowski diskuterar huruvida föremålet kan vara en dildo, med hänvisning till

bland annat en text från Egypten på 200-talet fvt som omtalar bruket av sådana vid denna tid.141

Prepositionen ב, i ותזאני־בם, skulle kunna ha en instrumentell betydelse: ”du bedrev-otukt med-hjälp-

av dem”.142 Kamionkowski skriver att Jerusalem, genom sitt användande av en dildo, i bildledet gör

sig själv till man. 

JHWH har nu, i bildledet, fråntagits ensamrätten till sin hustrus sexualitet. En man i den hebreiska

bibeln  förväntas  upprätthålla  den.  Ifall  Jerusalem prostituerar  sig  är  inte  JHWH längre  ensam

försörjare av henne. Inget fysiskt våld beskrivs i avsnittet.

I det tredje avsnittet talar JHWH fortfarande och Jerusalem är tyst. Till skillnad från tidigare

avsnitt är Jerusalem den aktiva och JHWH den passive. JHWH:s passivitet förstärks av Jerusalems

aktivitet.  JHWH  säger  sig  ha  givit  Jerusalem  hennes  skönhet,  status  och  föremål.  Jerusalem

använder det som hon har fått av JHWH, vilket innebär att han förlorar kontrollen över de gåvor

som tidigare var hans. Jerusalem skapar platser där hon själv styr. De tidigare kontrasterna mellan

JHWH:s och Jerusalems respektive roller i deras förhållande har bytts. JHWH:s roll i den relationen

blir därmed mindre stabil.

Jerusalems älskare anklagas inte här,  trots  att  de möjliggör Jerusalems otrohet mot JHWH.

Jerusalems otukt  är  här  en  bild  för  att  Jerusalem ingår  relationer  med andra gudomligheter  än

JHWH. Om Jerusalem är JHWH:s tempel i sakledet får nu andra gudomligheter tillgång till templet.

Tidigare visade den personifierade staden Jerusalem på en underordnad maskulinitet, till och med

feminisering, i rollen som flickan i förhållande till JHWH. Nu har Jerusalem, och därmed stadens

präster och ledare, börjat ta sig rättigheter och roller som förut endast JHWH hade. Jerusalem antar

en  roll  som alltmer  påminner  om hegemonisk  maskulinitet  i  förhållande  till  JHWH.  JHWH:s

maskulinitet och hans roll som ensam gud över Jerusalem hotas.

1.8   Avsnitt 4 – Hes 16: 20-22

I detta avsnitt berättas att Jerusalem offrar sina och JHWH:s gemensamma barn. Avsnittet innehåller

också, i vers 22, hänvisningar till händelser i verserna 6 och 7, då Jerusalem som barn är dränkt

138 Greenberg 1983, s 280
139 Greenberg 1983, s 280
140 Kamionkowski 2003, s 120
141 Kamionkowski 2003, s 121-122. Jfr Eilberg-Schwartz 1994, s 114
142 Kamionkowski 2003, s 121 och fotnot 140, Clines 2009, s 39
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i 143(בוס)  sitt  blod,  naken  och  bar,  och  räddades  av  JHWH.  Både  hänvisningen  och  talet  om

Jerusalems barn bildar en koppling bakåt mot Jerusalems barndom i avsnitt 1.

Vi får här veta att paret Jerusalem och JHWH hade barn tillsammans (ילדת לי, ”som du fött åt

mig”, v 20) och att dessa nu dödas. Mänskliga män i den hebreiska bibeln förväntas vara gifta, ha

barn och föra vidare ett namn till sina efterkommande.144 Jerusalem anklagas, i metaforens sakled,

för ett kultisk brott, nämligen barnoffer till andra gudar (jfr 2 Kung 17:17).145 Det framgår inte om,

och i så fall hur, JHWH försöker stoppa dödandet av barnen när det pågår. JHWH talar i perfekt,

vilket  tyder  på  att  dödandet  redan  har  genomförts.  Han  misslyckas  att  försvara  barnen  mot

Jerusalem,  vilket  förstör  bilden  av  honom  som  en  familjebeskyddare  som  var  en  del  av

hedersbegreppet i den hebreiska bibeln. Med barnen dör också framtiden för familjen. 

I  det  här  avsnittet  visar  sig fysiskt  våld när  Jerusalem slaktar .barnen (v 21) (שחט)   Clines

skriver att verbet kan översättas till slakt av djur för mat och offer, och även till dödande av שחט 

människor av politiska, religiösa eller krigiska skäl.146 Subjekt kan vara människa, gud eller vapen.

Exempelvis används verbet i berättelsen där Abraham planerar att offra Isak (Gen 22:10), och där

han, som Kamionkowski påpekar, beröms för sin lojalitet till JHWH.147 Kamionkowski skriver att

verbets vanligaste användning i den hebreiska bibeln är i samband med rituell slakt av djur eller

krig och extremt våld.148 Denna text är, skriver Kamionkowski, den enda i den hebreiska bibeln där

verbet tar ett kvinnligt subjekt. Genom att slakta sina barn framstår Jerusalem som en fruktansvärd

förälder.  Dessutom agerar  hon i  ett  område  där  kvinnor  annars  inte  agerar:  hon slaktar .(שחט) 

Hustrun Jerusalem har uppenbarligen förmåga till våld, vilket även är en viktig del av maskulinitet i

den hebreiska bibeln. Jerusalem visar på förmågor och handlingar som ofta kopplas till maskulinitet

i  den  hebreiska  bibeln.  Under  kapitlets  gång  berättas  inte  om  fysiskt  våld  riktat  mot  JHWH

personligen. Att hans barn nu dödas, och därmed inte kan föra hans namn vidare, är det närmaste

berättelsen kommer våld mot JHWH:s person.

I vers 22 påminner JHWH Jerusalem om hennes egen bakgrund som övergivet barn, dränkt i

blod. Det skapar en koppling till avsnitt ett. När Jerusalems handlingar i det fjärde avsnittet ställs

mot hennes egen utsatthet och JHWH:s omhändertagande i det första avsnittet, framstår hon som en

fruktansvärd förälder.

143 Clines skriver i Clines 2009, s 42, att בוס i sin qal-form kan översättas med trample, att trampa. Här står verbet i
hitpolel och får då, tillsammans med prepositionsprefixet ב, betydelsen be drenched, att bli eller vara dränkt.

144 George 2010, s 73-75, Lazarewicz-Wyrzykowska, s 184
145 Greenberg 1983, s 281
146 Clines 2009, s 455
147 Kamionkowski 2003, se fotnot 152 på s 123
148 Kamionkowski 2003, s 122-123
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Textens bildled framställer det som att JHWH hade barn med Jerusalem, i enlighet med att det

förväntades av en biblisk man att ha barn som kunde föra hans namn vidare. Dessa dödas nu och det

framgår inte om, och i så fall hur, JHWH försöker att försvara dem. Att Jerusalem lyckas döda

barnen gör att JHWH inte uppfyller idealet att kunna beskydda sin familj, vilket var viktigt för en

mans heder i den hebreiska bibeln. Förutom barnen, som är tysta och passiva, nämns inga andra

personer kring Jerusalem och JHWH.

Jerusalem visar på förmåga till  våld och är subjekt till  verbet Förmåga till .שחט   våld är en

vanligt förekommande del av maskulinitet i den hebreiska bibeln och verbet שחט har vanligen män

som subjekt i bibliska texter. Jerusalem visar alltså på förmågor och handlingar som ofta kopplas till

maskulinitet i den hebreiska bibeln. Att hans barn nu dödas, och därmed inte kan föra hans namn

vidare, är det närmaste berättelsen kommer våld mot JHWH:s person.

Offer till andra gudar innebar moralisk orenhet, vilket fjärmar JHWH från Jerusalem. Hesekiels

samtida som hörde metaforen anklagades för att ha dödat sina barn som offer till andra gudar. Å ena

sidan liknas ledarskapet i Jerusalem vid en skräckinjagande mor som offrar barn. Å andra sidan

framställs  Jerusalem som dotter  till  JHWH och  de  samtida  åhörarna  hör  även  att  JHWH inte

försvarar sina barn mot andra kulters dödande. 

1.9   Avsnitt 5 – Hes 16: 23-31

Det femte avsnittet inleds i vers 23 med ett utrop av JHWH över Jerusalems ondska tillsammans

med en formel: אנאם אדאני יהוה, ”min herre JHWH:s orakel”. Denna formel återkommer i vers 30 och

utgör en brytpunkt mellan berättelsens olika delar. Efter formeln uppges att Jerusalem byggde åt sig

en plattform (גב)149, och en höjd .Jämför Hes 6:3-4 .(רחוב) vid varje torg eller öppen plats 150רמה 

Dessa plattformar och höjder har kopplats samman med de platser Jerusalem bygger upp i vers 16

och  uppfattats  som  kultplatser  och  bordeller.151 JHWH:s  yttrande  i  verserna  23  och  30,  samt

Jerusalems byggen på torgen i verserna 24 och 31, formar ett inclusio.

De brott som Jerusalem anklagas för går från att vara i huvudsak kultiska till att vara i huvudsak

politiska i metaforens sakled. Hustrun Jerusalems relationer med de personifierade ”älskarna” och

”hatarna” motsvarar, enligt Hesekiel, staden Jerusalems relationer med dessa folk. Männen, det vill

säga sönerna i Egypten, Assyrien och Kaldéen, är personifieringar av sina respektive länder som var

stormakter  vilka  Juda-Jerusalem  sökte  ingå  allians  med.  Kvinnorna,  det  vill  säga  döttrarna  i

149 Clines tar upp flera olika översättningar av ordet i Clines 2009, s 59, bland annat rygg och ögonbryn. Han föreslår
betydelsen värn, vall eller plattform för altare och religiös dyrkan som översättning för ordet i Hes 16:24. 

150 Clines skriver att även höjden, eller kullen, var avsedd för dyrkan (Clines 2009, s 423).
151 Se Greenbergs diskussion i Greenberg 1983, s 281-282
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Filistéen,  personifierar  Juda-Jerusalems ärkefiender.  Istället  för  att  lita  på  JHWH, litade  staden

Jerusalem på ”sin skönhet” (v 15) och ville upprätta goda relationer till stormakterna för att få deras

stöd. 

Inledningsvis får vi veta att Jerusalem i bildledet bedrev otukt med alla som passerade, det vill

säga i sakledet hade allianser som fördöms av talaren (v 25). Därefter följer en redogörelse för

Jerusalems  relationer  med  sönerna  i  Egypten  (v  26),  Assyrien  (v  28)  och  Kaldeen  (v  29),

Babylonien. Stormakterna nämns i den ordning som de dominerade i området kring israeliterna och

i den ordning som israeliterna hade kontakt med dem.152 I samband med Jerusalems relation till

egyptierna inträffar eventuellt textens nästa fall av våld. JHWH lyfter sin hand mot henne, vilket

kan tolkas som en styrkedemonstration och en våldshandling. Detta gör han inte i direkt samband

med Jerusalems relationer med assyrierna respektive kaldéerna. Det skulle kunna tolkas som att

JHWH tillfälligt ger upp sitt motstånd när han ser att hans tillrättavisning gällande relationen med

egypterna inte hjälpte. Det kan även tolkas som att de olika folken utgör olika mycket konkurrens

till JHWH. Egyptierna uppges ha stort kött, vilket antas vara en omskrivning för stora ,גדלי בשר 

könsorgan.153 Språket är grovt och avsett att chockera. Jerusalems åsikter om egyptierna framgår

inte men hon uppges inte bli tillfredsställd (שבע) av assyrierna och kaldéerna. Egypterna framstår

som JHWH:s främsta konkurrenter i fråga om Jerusalem och det är Jerusalems relation med dem

som JHWH markerar skarpast emot.154 Huruvida hennes relation med egypterna därmed avslutades

framgår inte av texten. Däremot fortsätter hennes relationer med andra. Förmåga till våld, vilket

JHWH visar här, är ofta förknippat med maskulinitet i den hebreiska bibeln. JHWH har också tagit

tillbaka vissa av sina rikedomar, och därmed makt, från Jerusalem. Dock hindrar JHWH:s våld inte

Jerusalem. Jerusalem tycks behålla initiativet och JHWH:s styrka mäts aldrig mot egypternas.

Återigen är det Jerusalems agerande som provocerar JHWH till vrede, inte hennes älskares.

Han uttrycker ingen anklagelse mot dem. JHWH:s tal tycks förutsätta att männen ligger med hans

fru  så  fort  de  får  chansen.  Felet  är  att  Jerusalem ger  dem den möjligheten.  Att  flera  bibliska

berättelser och lagar förutsätter att män vill ha sexuella relationer har kommenterats av bland andra

George155 och tycks vara en viktig del av hegemonisk maskulinitet enligt bibliska texter. 

Linda Day gör en intressant jämförelse mellan JHWH:s avundsjuka och den avundsjuka som

152 Se bland annat Joyce 2009, s 132, Block 1997, s 495 och Greenberg 1983, s 282-283
153 Greenberg 1983, s 283, Clines 2009, s 57
154 I sin artikel  (Moore 1996) jämför den före detta muskelbyggaren och numera bibelforskaren Stephen D. Moore

beskrivningar av JHWH:s kropp med en androgyn muskelbyggares i fråga om utseende (s 93-105), diet (s 106-107)
och eventuella intag av steroider (s 108-110). JHWH:s kropp är enormt stor, enligt de bibliska och rabbinska texter
som Moore studerar, men inte i närheten lika stor som de egyptiska gudarnas kroppar rimligen vore vara med det
massiva proteinintag de får genom sina mänskliga anhängares offer. (s 112-113) Moore skriver att JHWH framstår
som liten i jämförelse och osäker i sin maskulinitet. Även Moores lite speciella tolkning framställer alltså JHWH
som osäker på sin egen maskulinitet inför egypternas kroppar.

155 George 2010, s 70-71
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kännetecknar  mäns  våld  mot  kvinnor  i  nära  relationer.156 Day  beskriver  den  ofta  irrationella

avundsjuka som får vissa män att bruka våld mot hustrur och flickvänner och som får honom att se

konkurrenter i alla män som interagerar med henne. Den irrationella avundsjukan, skriver Day kan

riktas mot alla manliga bekanta, såsom chefen eller kassören i butiken, och de våldsamma männen

fantiserar ofta upp detaljerade beskrivningar av vad som, enligt dem, händer mellan kvinnan och

männen under deras möten. Day poängterar senare att kommentatorer ofta utgår från att JHWH:s

beskrivning av det som händer är ”korrekt” och den bästa, objektiva beskrivningen av Jerusalems

beteende.157

I vers 27 kommer Jerusalem i kontakt med filistéernas döttrar.  De uppges vara Jerusalems

”hatare”, det vill säga politiska fiender. JHWH överlämnar Jerusalem till dem men det framgår inte

vad det innebär eller vad filistéernas döttrar gör med Jerusalem. De uppges hata Jerusalem och

skämmas för hennes sätt. Kvinnor i den hebreiska bibeln som brukar våld, exempelvis Jael i (Dom

4:21, 5:26), utför oftast våldet enskilt och inte i en grupp. Det här skulle kunna vara ett sällsynt

exempel på kvinnor i den hebreiska bibeln som brukar våld i grupp. Det eventuella våldet brukas i

så fall mot en annan kvinna. Det framgår dock inte klart att något våld utövas.

För  första  gången  beskrivs  även  kvinnors  känslor  i  texten.  Jerusalem  uppges  inte  vara

tillfredsställd med sina älskare. Filistéernas döttrar uppges ”skämmas över din onda väg” (האנכלמות

v 27). Huruvida filistéernas döttrar känner sympati för JHWH i hans belägenhet framgår ,מדרכך זמה

inte. Det framgår inte heller om de skäms för att de anser sig ha något gemensamt med Jerusalem,

exempelvis sitt kön eller grannskap. Texten uttrycker ändå att de delar JHWH:s uppfattning att det

Jerusalem gör är förkastligt. 

JHWH beklagar Jerusalems karaktär ännu en gång i vers 30. Han anklagar henne för att agera

som  en  kvinna  som  begår  otukt שלטת)  זואנה  אשה  .(מעשה   Verbet översätts שלט   av  Clines158 till

dominera, kontrollera och Kamionkowski159 tolkar adjektivet som självstyrd,  att vara utan herre.

Jerusalem beskrivs alltså som en självstyrd, alternativt dominerande, kvinna som begår otukt (זאנה).

Även om Jerusalem inte prostituerar sig tyder frasen på att hon beter sig på ett sätt som ansågs vara

typiskt för kvinnor som begår otukt (זאנה). Bird skriver att prostituerade vanligen hade en status som

fri medborgare och som ogift hade hon rätt, till skillnad från gifta kvinnor, att exempelvis skriva på

kontrakt.160 Linda Day gör tolkningen att  Jerusalem i texten är helt  beroende av JHWH för sin

försörjning genom hela metaforen.161 Kamionkowski tolkar påståendet i vers 30 som en möjlighet

156 L. Day 2000, s 219
157 L. Day 2000, s 225
158 Clines 2009, s 464. Clines översätter till domineer, have control.
159 Kamionkowski 2003, s 123-124
160 Bird 1989, s 120-121
161 L. Day 2000, s 216
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till att Jerusalem var, åtminstone delvis, ekonomiskt oberoende. Ifall vi väljer att tolka verbet זאנה 

som prostitution så finns möjligheten att Jerusalem, i metaforens bildled, äger en summa som hon

har tjänat ihop själv, som inte var en gåva från JHWH. Hennes beroende av honom är i så fall

minskat. Jag är böjd att hålla med i Kamionkowskis tolkning. Redan i vers 27 tar JHWH ifrån

Jerusalem hennes tillhörigheter och det nämns inte att hon skulle ha fått nya av honom inför vers

30, och inför att dessa senare tas ifrån henne i verserna 39 och 41. Därför är det inte en orimlig

tolkning att Jerusalem har införskaffat egna egendomar, utan JHWH:s hjälp, sedan vers 27. 

JHWH har i bildledet ännu inte återtagit den ensamrätt till Jerusalems sexualitet som gifta män i den

hebreiska bibeln förväntades ha. JHWH visar troligen på förmåga till våld, som är en viktig del av

maskulinitet i  flera bibliska texter, när han lyfter handen mot Jerusalem och hennes relation till

framför  allt  egypterna.  Dock tycks hon behålla  sin handlingsförmåga och JHWH:s styrka mäts

aldrig mot egypternas, som förefaller vara hans största konkurrenter om Jerusalem. Det framgår inte

om även filistéernas döttrar brukar våld mot Jerusalem när hon överlämnas till dem.

JHWH tar i bildledet tillbaka vissa av sina gåvor, vilket innebär att Jerusalem tas ifrån makt

och möjligheter.  Jerusalem behåller  dock tillräckligt  mycket  makt  och rikedomar  för  att  kunna

fortsätta  som  förut,  eventuellt  tack  vare  pengar  som  hon  tjänat  själv.  Jerusalem  sägs  vara

dominerande eller självstyrd. Hon är nu inte längre beroende av JHWH eller hans gåvor, vilket hon

var i tidigare avsnitt. Jerusalem framstår som aktiv och dominerande, vilket förstärker bilden av

JHWH som passiv och maktlös i förhållande till Jerusalem.

Kvinnors känslor beskrivs för första gången när Jerusalem uppges vara otillfredsställd med sina

relationer och filistéernas döttrar uppges skämmas över Jerusalems sätt. JHWH anklagar fortfarande

inte männen som Jerusalem är otrogen med utan lägger skulden på Jerusalem. Att de vill ha en

relation med hans fru framstår här som naturligt och inte klandervärt, även om också de fördöms i

senare kapitel. Männen i metaforens bildled, förutom JHWH själv, ger inte uttryck för några åsikter.

De är konkurrenter till JHWH i fråga om Jerusalem, inte minst egypterna.

Jerusalems otukt är här en bild för allianser med nationer som JHWH uppges motsätta sig. 

1.10   Avsnitt 6 – Hes 16: 31-34

I  det  sjätte  avsnittet  beskrivs  vilken  typ  av  relation  som  Jerusalem  hade  till  sina  älskare.

Berättarrösten förklarar här att och hur Jerusalem skiljer sig från andra som begår otukt (זאנה). Istället

för att ta betalt av sina älskare, betalar hon dem. Därmed begår hon äktenskapsbrott (אנאף) snarare än

otukt (זאנה). Clines översätter אנאף med commit adultery162 och jag kommer att översätta termen med

162 Clines 2009, s 255
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att begå äktenskapsbrott. Att begå otukt innefattar, för kvinnor, allt frivilligt, utomäktenskapligt sex,

oavsett om hon är gift eller inte, oavsett om någon makes, faders eller annan manlig släkting har

blivit berövad sin rätt eller inte. Äktenskapsbrott innebär att ett brott begås mot maken eller den

trolovade, som ofrivilligt förlorar sin ensamrätt till hennes sexualitet. Prostitution, som innefattas av

begreppet זאנה,  sågs som en naturlig del av samhället. Äktenskapsbrottet var ett brott som behövde

beivras och som skulle undvikas. Detta brott straffas med döden, för både mannen och kvinnan, i

Lev 20:10.

Avsnittet har två delar. Första delen öppnar med att Jerusalem uppges vara olik andra som

begår otukt eller prostituerar sig (זאנה) eftersom hon föraktar betalning (v 31). Därefter följer  en

beskrivning av vad en äktenskapsbryterska gör (tar andra män än sin egen, v 32) och vad en som זאנה

gör (tar emot gåvor, v 33). Slutligen konstateras att Jerusalem ger gåvor till sina älskare för att de

ska komma till henne (v 33).

Avsnittets andra del utgörs av vers 34 som upprepar vad som sagts i verserna 31-33. Versen

ramas in av ordet 163 הפך, vilket kan översättas som annorlunda, motsatt eller perverst, som bildar

ett inclusio. Däremellan uppges Jerusalem ge lön utan att få lön.

Jerusalems handlingar sätts nu in i en juridisk kontext, vilket relaterar till JHWH:s ställning som

medlem i ett samhälle. Genom att formulera om Jerusalems handling från att vara otukt (זאנה) till att

vara äktenskapsbrott (אנאף) blir JHWH utsatt för ett formellt brott. Att vara gift med en som begår

otukt (זאנה) må ha varit skamfyllt men att utsättas för äktenskapsbrott gör JHWH till ett brottsoffer.

Som medlem i samhället med  Leviticus som lag har alltså JHWH-maken, i bildledet, nu rätt att

pröva Jerusalem och hennes älskare, som alla därmed riskerar dödsstraff, i rätten. Det motstånd mot

Jerusalem som han påbörjade i förra avsnittet är nu starkare när han dessutom har juridiken på sin

sida. En vinst i en sådan rättegång skulle ge ett bekräftande från samhället, inte bara från filistéernas

döttrar, att JHWH har rätt i att Jerusalem har handlat fel när hon tog ifrån honom ensamrätt till

hennes sexualitet och vände sig till älskare och mansbilder. I sakledet står JHWH över lagen och är

inte beroende av samhällets erkännande av att han är felaktigt behandlad. Men i metaforens bildled

är han en make och i den bilden ingår heder. Hesekiel vill att hela hans folk ska inse allvaret i de

brott som han anser att staden Jerusalem har begått mot sin gud och därmed förstå det lidande som

drabbat dem. Han gör det genom att åberopa metaforiskt äktenskapsbrott.

JHWH-maken påpekar  att  Jerusalem ger  sina älskare gåvor (v 33).  I  sakledet  kan gåvorna

motsvara de tributer som folket i Juda tvingades betala till utländska makter. I bildledet påminner

Jerusalems utdelande av gåvor om hur JHWH överöste Jerusalem med gåvor i det andra avsnittet.

163 Clines 2009, s 93. Clines översätter till the contrary, opposite, perversity.
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Hon  agerar  såsom  han  gjorde  förut  gentemot  henne.  Det  påminner  även  om  betalning  för

prostitution,  vilket  var  legitimt,  om än  riskabelt,  för  män  men  inte  för  kvinnor  i  det  bibliska

samhället.  Hon tar sig alltså rättigheter en man har men inte hon. I inclusiot upprepar JHWH att

Jerusalem  är  helt  igenom  annorlunda,  motsatsen  till  det  ”vanliga”.  Hennes  roll  i  familjen  är

annorlunda mot vad den var förut, därmed blir även JHWH:s roll ofrivilligt också det.

Sedan avsnitt fem har JHWH börjat att göra aktivt, konkret motstånd mot Jerusalem. Verbalt

motstånd har han gjort sedan avsnitt 4 och därefter med ökad intensitet.  JHWH använder starkt

värderande ord när han beskriver Jerusalem. 

Om Jerusalem prostituerar sig, vilket uttalandet om hennes oberoende kan tolkas som, är JHWH

inte ensam försörjare av Jerusalem. Fysiskt våld beskrivs inte i avsnittet.  Jerusalem betalar sina

älskare, liksom en gift man i den hebreiska bibeln legitimt kan betala prostituerade kvinnor. Hon tar

sig en rättighet som endast var förbehållen män i den hebreiska bibeln. JHWH kallar inte det som

hennes älskare gör för otukt (זאנה) men beskriver henne med starkt värderande, negativa ord.

I detta avsnitt fortsätter JHWH att samla krafter inför en motattack mot Jerusalem. JHWH:s

och Jerusalems relation sätts in i en juridisk kontext och relaterar därmed till JHWH:s ställning som

medlem i en gemenskap. Genom att formulera det Jerusalem har gjort som ett brott blir han själv ett

brottsoffer som kan få andras, inte enbart filistéernas döttrars, stöd mot Jerusalem och mot hennes

älskare. JHWH hänvisar till sin egen lag och förbundet.

1.11   Avsnitt 7 – Hes 16: 35-43

Nästkommande avsnitt börjar med en uppmaning till Jerusalem att höra JHWH:s ord i v 3. Formeln

markerar en brytpunkt i handlingen. Därefter följer en rättegångsscen.164 Jerusalem är den åtalade

och JHWH är både åklagare och domare. Jerusalem är fortsatt tyst i texten och varken hon eller

någon annan talar i hennes försvar. Rättegången börjar med att Jerusalems brott listas i vers 36:

• att ha hällt ut sin אנחשת

• att ha avtäckt (גלה) sin nakenhet i otukt med sina älskare och gudabilder

• för barnens blod som hon har gett till dem

Ordet som betecknar det som Jerusalem anklagas för att ha hällt ut, kan enligt Clines ,אנחשת 

översättas med koppar, brons, pengar, lusta eller mensblod.165 Greenberg översätter ordet med juicer

164 Block skriver att en rättegång förutsätter tre parter: den anklagade, målsägare och domaren.  (Block 1997, s 459-
460) Här förekommer endast två av dessa, skriver Block, nämligen JHWH som målsägande och Jerusalem som den
anklagade. Jag väljer ändå att beteckna det som sker som en rättegång eftersom jag betraktar JHWH som både
domare och målsägande. Jerusalem tilldöms ett straff för brott som hon begått enligt lag. Men det är, som Block
påpekar, ingen ”vanlig” rättegång som pågår även om språket är juridiskt.

165 Clines 2009, s 270. Clines översätter till copper, bronze, money, indecency, lust, menstrual blood.
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från ett kvinnligt könsorgan.166 Ordet skulle kunna syfta på de pengar som Jerusalem betalade sina

älskare  med.  Det  skulle  även  kunna  syfta  på  olika  former  av  rituell  orenhet  som kopplas  till

kvinnokroppar.

Därefter sätts  domstolsscenen i  vers 37.  JHWH samlar Jerusalems älskare så att  de ska se

hennes  nakenhet.  Sedan  meddelar  JHWH  domen  i  vers  38:  Jerusalem  döms  som

äktenskapsbryterska och som blodspillerska. Slutligen beskrivs straffet, också i vers 38. Det består

av JHWH:s vredes  blod och avundsjuka.  Sedan beskrivs hur straffet  ska konkretiseras.  Straffet

består av fyra huvuddelar:  Jerusalem ska fråntas sin egendom, Jerusalems handlingar ska göras

ogjorda, hon själv ska utplånas och göras rättvisa inför många andra kvinnor. Det kan illustreras så

här:

Vad: Effekt: Vem utför straffet:
Bryta ner dina plattformar 

och höjder (v 39)

Jerusalems handlingar görs 

ogjorda

Jerusalems älskare (vers 37)

slita dina kläder och ta 

dina smycken och lämna 

dig naken och bar (v 39)

Jerusalems egendom tas ifrån 

henne, här JHWH:s gåvor från v 

10-13

Jerusalems älskare (vers 37)

stena dig med sten 

och massakrera dig med svärd 

(v 40)

Jerusalems älskare (vers 37)

bränna dina hus i eld (v 41) Jerusalems egendom tas ifrån 

henne, här vet vi inte om hon 

tidigare har fått den av JHWH.

Jerusalems älskare (vers 37)

göra dig rättvisa i 

många kvinnors ögon (v 41)

Jerusalems älskare (vers 37)

upphöra din otukt (v 41) Förhindra framtida handlingar. JHWH

Vers  42  avslutar  straffet  då  JHWH:s  vrede  har  lagt  sig  och  vers  43  sammanfattar  hela

rättegången. Hittills har berättelsen berättats i förfluten tid. Nu börjar istället imperfekt att användas,

syftande på framtiden. JHWH berättar vad som ska hända med Jerusalem. Vi som åhörare förflyttas

alltså till tiden för domen. Brotten är redan begångna och snart ska straffet utdelas.

166 Greenberg 1983, s 271, 285-286. Greenberg översätter till your juice was poured out.
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En tolkningsfråga, som jag uppfattar som viktig för förståelsen av metaforen, gäller JHWH:s roll i

våldet mot Jerusalem. Till hur stor del är våldet mot Jerusalem inom JHWH:s kontroll, inflytande

och önskan?

En tolkning vore att  Jerusalems orenhet  tvingar  bort  JHWH från sitt  tempel  i  staden som

därmed  förlorar  JHWH:s  beskydd.  En  sådan  tolkning  skulle  göra  JHWH  relativt  maktlös  och

indikera att det som sker när JHWH, mot sin vilja, har tvingats bort från templet är utanför hans

kontroll. Det nämns inte i texten att JHWH kan komma tillbaka till Jerusalem först efter att staden

renats men våldet mot Jerusalem kan uppfattas som en metaforisk rening som möjliggör senare

förening. JHWH framstår dock som allt annat än passiv och maktlös i det sjunde avsnittet. Han

överlämnar aktivt Jerusalem (vers 39) och framstår som att han har makt att döma enligt sin egen

lag, med eller utan tillgång till renat tempel. 

En  annan  tolkning  av  JHWH:s  inflytande  över  våldet  görs  av  Swanepoel.  Swanepoel

poängterar att det är Jerusalems älskare som utför våldet.167 Det enda JHWH säger sig göra är att

stoppa otukten (vers 41). Att stoppa otukten är, i Swanepoel tolkning, viktigare än själva våldet.

JHWH ger nationerna möjlighet att våldföra sig på Jerusalem för att visa upp dem för Jerusalem

som de egentligen är. När insikten om vilka de är når Jerusalem ser hon JHWH:s godhet och gåvor

ur ett annat perspektiv. Jag finner denna tolkning problematisk av flera skäl. Swanepoel skriver

både att älskarna är ansvariga för våldet mot Jerusalem och att JHWH kontrollerar domen. Menar

Swanepoel  att  JHWH visserligen  kontrollerar  domen men inte  straffet,  trots  att  han  i  sin  dom

förutspår,  eller  rent  av  dikterar,  vad de tidigare älskarna ska  göra med henne innan han aktivt

överlämnar henne till dem? Eller menar Swanepoel att JHWH, trots sin kontroll, inte kan hållas

ansvarig eftersom han, med Swanepoels ord, är övergiven av Jerusalem i hans obegränsade kärlek?

Relationen mellan kontroll och ansvar är en moralisk fråga som jag inte kan diskutera mer ingående

här. Vad hade hänt i Jerusalems relationer med älskarna om JHWH inte hade förkunnat sin dom?

Hade de våldfört sig på henne ändå, i sin ”ondska”? I så fall hade JHWH inte behövt fälla någon

dom; våldet hade utförts mot Jerusalem ändå. I annat fall, om älskarna inte hade anfallit henne utan

JHWH:s dom, framstår JHWH:s roll i våldet som desto mer avgörande. 

Att JHWH fäller domen, och därefter överlämnar henne, uppfattar jag som ett förstärkande av

JHWH:s roll i våldet. Hela förloppet tycks vara en förklaring till vad som menas med att få hans

”vredes blod och nitälskan” (v 38). Straffet upphör först när hans vrede vilar i vers 42. Därför tolkar

jag metaforen som att  våldet som utövas mot Jerusalem i det sjunde avsnittet är ett uttryck för

raseri, JHWH:s maktdemonstration och hans bestraffning av Jerusalem för hennes handlingar. Att

167 Swanepoel 1993, s 90
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överlämnandet av Jerusalem till älskarnas våld är menat att få henne att se deras rätta ansikten, som

Swanepoel skriver, finner jag orimligt. 

Nu framstår inte JHWH i första hand make och brottsoffer utan åklagare och domare. Både

Jerusalem och folken antas  lyda hans  vilja  och domslut.  Precis  som i  vers  27 överlämnar han

Jerusalem till andra att utföra bestraffning. I bildledet beskriver JHWH-maken Jerusalems brott,

förutom dödandet av barnen, som sexuellt och även hennes straff blir det. Hon har hällt sina lustar,

alternativt  sina pengar,  och avtäckt  sin nakenhet,  den JHWH själv täckte i  kläder  i  vers 8,  för

älskare och gudar (v 36). Precis som hon själv, i metaforens bildled, avtäckte sin nakenhet inför sina

älskare ska JHWH avtäcka hennes nakenhet inför dem (v 37). Skillnaden är att han nu har kontroll

och att hennes önskan är helt ovidkommande. Hennes sexualitet var hans egendom som hon stal

från honom. Nu tar han tillbaka den och gör som han vill med den oberoende av hennes vilja.

Straffet kan uppfattas som en hämnd. På samma sätt tar han tillbaka från henne kontrollen över det

han givet henne som gåvor. Genom att förstöra dem blir det hon använt hans makt och rikedomar

till ogjort och återigen under hans kontroll.

I vers 41 uppges att Jerusalems straff ska ske i många kvinnors åsyn. I Hesekiel 23:48 framgår

tydligt att kvinnor ska ta varning av äktenskapsbryterskorna Oholas och Oholivas öden. I kapitel 16

ges ingen motsvarande motivering till  varför kvinnorna ska se vad som händer med Jerusalem.

Kvinnorna motsvarar i metaforens sakled andra nationer. Hesekiel skriver, i flera av sina profetior,

att olika händelser ska ske ”så att nationerna ser” (exempelvis Hes 20:9, 38:23). Joyce ser det som

ett uttryck för en teocentrisk teologi, där det viktiga inte är hur nationerna tolkar eller reagerar på

det som de ser.168 Det viktiga är istället att JHWH ses.

En skillnad mellan detta våld och det som eventuellt utövades mot Jerusalem av filistéernas

döttrar i det femte avsnittet är dess hårdhet. Jerusalem ska i straffet i avsnitt sju stenas och huggas

med svärd, vilket vanligen leder till döden. Det eventuella våldet som filistéernas döttrar utövar var

varken dödligt eller avskräckande för Jerusalem. En annan skillnad är JHWH:s engagemang. I det

femte avsnittet kommenterar inte JHWH alls vad som händer när Jerusalem har överlämnats till

filistéernas döttrar. Denna gång beskriver han detaljerat vad som ska hända henne. Hans intresse för

våldet som riktas mot Jerusalem tycks vara större när det utövas av folk som i metaforens bildled

personifieras som män än när det utövas av folk som personifieras som kvinnor. Det kan tolkas som

en konsekvens av att det senare våldet, det som utförs av älskarna, var mer avgörande. Det kan även

tolkas som en större delaktighet i männens våld från JHWH:s sida. Att han väljer att förutspå vad

som ska ske när han aktivt överlämnar Jerusalem till älskarna, eller rent av dikterar vad de ska göra

med henne,  skapar en koppling mellan dem och honom själv.  JHWH framstår som överst  i  en

168 Joyce 2009, s 27-31
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hierarki av mäktiga länder, i metaforens bildled porträtterade som män.

Textens JHWH åtalar endast Jerusalem. Hennes älskare tycks gå fria, åtminstone i dessa verser.

De ska dessutom genomföra bestraffningen av henne. Älskarna beskrivs som närmast maskiner utan

eget ansvar för sina handlingar, i denna rättegång. I kapitlet har JHWH än så länge varken anklagat

männen  eller  talat  illa  om  dem.  Nu  ska  de  tillsammans  döda  Jerusalem,  JHWH  som

sammankallande och beordrande domare och älskarna som bödlar. Detta ska ske inför många andra

kvinnors ögon. Mordet på Jerusalem framstår som första gången som männen i metaforens bildled

agerar tillsammans och kommer att svetsa dem samman. Det markerar även avståndet mellan dem

och kvinnorna i metaforens bildled, både som ser på och den kvinna som ska dödas. Om Jerusalem

tidigare betedde sig på ett gränsöverskridande sätt så har textens JHWH nu återställt könsgränserna

och därmed sin egen maskulina roll i könsrelationer.

Katastrofen  som drabbade  staden  Jerusalem har,  när  Hesekiel  skriver,  redan  skett.  Ånger

hjälper inte att stoppa den babyloniska erövringen när den väl har genomförts. Det är inte mänskliga

insikter eller  handlingar som avgör vad som ska ske med folket,  utan JHWH:s vilja.  I vers 42

berättar JHWH att hans vrede över Jerusalem kommer att stillas och att han ska vända bort sin hans

svartsjuka, nitälskan (קאנאה)169, från henne.

Senare, i vers 62, framkommer att Jerusalem ännu lever och ska göra det även i framtiden.

Kanske överlevde hon straffet,  precis som staden har överlevt flera århundraden och årtusenden

sedan Hesekiels  tid.  Kanske utfördes  aldrig det  planerade dödsstraffet  ens i  textens värld,  utan

stannade vid ett uttryck för raseri eller ett hot. Kanske agerade inte älskarna som JHWH förutspår i

sitt tal. I andra kapitel i Hesekiels bok räddar JHWH folket. Varför väljer JHWH, enligt Hesekiel i

senare kapitel,  att  trots allt  göra det?  Varför utvalde han dem? Enligt Hes 36:22-23 har JHWH

varken utvalt eller räddat folket för deras förtjänster, för att straffa andra nationer eller folkets skull.

JHWH  ingriper  istället  för  sitt  namns  skull,  för  sitt  rykte  och  sin  heders  skull.  Genom  sina

överträdelser  har  folket  profanerat  JHWH:s  namn och kastat  tvivel  över  JHWH:s  makt.170 När

katastroferna därmed hopar sig över folket framstår JHWH som oförmögen att ta hand om sitt folk.

För att hindra denna bild räddar han folket (Hes 20:8-9, 36:22-23). Heder, att ha ett respekterat

namn att föra ut och vidare, samt förmåga att kunna ta hand om och försörja de sina är viktiga

maskulinitetsideal i den hebreiska bibeln. I Hesekiels text framstår JHWH:s handlande gentemot

israeliterna, åtminstone delvis, vara avsett att upprätthålla JHWH:s maskulinitet.

JHWH tar kontroll över Jerusalems sexualitet, i enlighet med vad som förväntades av en man i det

169 Clines 2009, s 397. Clines översätter till jealousy, jealous anger, envy, zeal, passion.
170 Joyce 2009, s 29
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israelitiska samhället. Han låter visserligen andra män se hennes nakenhet men på JHWH:s villkor,

under hans kontroll, och oberoende av Jerusalems vilja.

I det sjunde avsnittet visar inte JHWH på förmåga att personligen utöva fysiskt våld, vilket är

en viktig del av ideal kring maskulinitet i den hebreiska bibeln. Däremot visar han på makt att få

andra att utöva våld, som i förlängningen därmed blir hans våld, eller på förmåga att använda andras

våld.  Våld riktas mot Jerusalem av hennes tidigare älskare efter att  ha överlämnats till  dem av

JHWH. JHWH påminner även om Jerusalems eget våld mot deras barn när han fäller domen. Jag

tolkar domen som ett uttryck för raseri och som en bestraffning för Jerusalems handlingar och att

JHWH aktivt, utan tvång, överlämnar henne till våldet. JHWH tar kontrollen över Jerusalems kropp

när han avtäcker hennes nakenhet oberoende av hennes vilja. Likaså låter han förstöra det som

Jerusalem  har  byggt  upp.  Hennes  gärning  utplånas,  liksom  hennes  person  när  hon  dödas.

Maktbalansen vänder så att JHWH framstår som mäktig och aktiv, och Jerusalem som maktlös och

passiv.

JHWH agerar både åklagare och domare och människor förväntas lyda honom. Bestraffningen

ska  ske  inför  kvinnors  ögon.  Det  framgår  inte  varför  men  det  skulle  kunna  vara  för  att  öka

Jerusalems skam eller för att de ska ta varning av Jerusalems exempel. Jerusalems tidigare älskare

anklagas  inte  i  metaforen.  Istället  låter  JHWH  dem  genomföra  bestraffningen.  Våldet  binder

samman de folk som i metaforens bildled personifieras som män och de könsgränser som Jerusalem

överträdde återupprättas.

Familjemetaforen  antyder  att  JHWH i  bildledet  har  äganderätt  över  Jerusalems  sexualitet.

JHWH har  alltså  äganderätt  till  Jerusalems  trohet.  JHWH framstår  som en  rasande  gud helt  i

kontroll  över  Jerusalem och alla  i  deras  omgivning.  Jerusalem hotar  varken hans  hegemoniska

maskulinitet eller höghet över henne.
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2   Avslutning

Under den följande underrubriken följer en sammanfattning av de svar som studien studien har gett

till analysfrågorna. Därefter följer en diskussion kring resultatet.

2.1   Sammanfattning och resultat

2.1.1   Familjen

Den första  analysfrågan  behandlade  JHWH:s  roll  i  familjen  och  hur  den överensstämmer  med

bibliska  ideal  och  antaganden  kring  maskulinitet.  Det  är  osäkert  huruvida  JHWH  adopterar

Jerusalem i det första avsnittet men han blir en fadersgestalt för henne. JHWH är en make och far,

vilket män i den hebreiska bibeln förväntades vara. Det är oklart när, och om, JHWH övergår från

att vara en fadersgestalt för Jerusalem till att vara hennes make. Viktigt för bildledet är dock att

paret har en familjerelation, vilket implicerar närhet dem emellan. JHWH:s namn och heder blir

även en komponent i deras relation.

I de två första avsnitten framstår JHWH som en familjeförsörjare som ger sin hustru det hon

behöver och mer än så. Kontrasten med Jerusalems anhöriga som lämnat henne på fältet förstärker

denna bild av JHWH. JHWH:s tal ger liv, vilket antyder fertilitet. Jerusalems enda aktiva handling i

de två första avsnitten är i samklang med JHWH:s eget handlande, nämligen att smycka Jerusalem.

Jerusalems passivitet lyfter fram JHWH:s aktivitet i texten, vilket betonar hans roll som försörjare. I

metaforens bildled uppfyller JHWH i de två första avsnitten de antaganden om heder som finns i

den hebreiska bibeln om att kunna försörja sin familj. I metaforens sakled beskrivs han som en stark

gud som kan försörja sitt folk. De handlingar som Jerusalem utför i senare avsnitt kan tolkas som

prostitution. I bildledet kan det innebära att JHWH inte längre är ensam försörjare av familjen. I

sakledet åsyftas hur Jerusalem söker sig till andra gudar med offer för att få stöd av dem. JHWH

minskar hennes gåvor och tar ifrån henne tillhörigheter i det femte och sjunde avsnittet.

I det första avsnittet räddar JHWH undan Jerusalem från att ligga i sitt blod på fältet.  Han

framstår som en beskyddare, i enlighet med de antaganden om heder som finns i den hebreiska

bibeln om att en make ska beskydda sin familj. I sakledet framstår JHWH, i de två första avsnitten,

som en stark gud som beskyddar sitt folk. I det fjärde avsnittet beskyddar han dock inte sina barn

när de dödas av Jerusalem. I senare avsnitt söker Jerusalem, i metaforens sakled, allianser med

politiska stormakter mot JHWH:s vilja. Juda söker beskydd av andra nationer istället för av JHWH.

JHWH introducerar Jerusalem till sexualitet och antyds vara attraherad av henne. I det tredje

avsnittet  förlorar  JHWH  den  kontroll  över  sin  hustrus  och  dotters  sexualitet  som  män  i  den
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hebreiska bibeln förväntades ha. Det ansågs vara en del av en mans heder att bevaka närstående

kvinnors  sexualitet.  I  det  sista,  sjunde,  avsnittet  tar  JHWH kontroll  över  Jerusalems  sexualitet

genom att avtäcka hennes nakenhet inför andra män, oberoende av hennes vilja.

JHWH går alltså från att i bildledet i hög grad ha motsvarat ideal som finns i den hebreiska

bibeln kring maskulinitet och familjeliv till att uppfylla dem i lägre grad under berättelsens gång.

Han går från att vara far och make, vilket förväntades av män i den hebreiska bibeln, i ett äktenskap

som beskrivs i  positiva ordalag,  till  att  bli  barnlös och make i  ett  äktenskap som beskrivs som

havererat. Utan barn kan hans namn inte föras vidare, vilket var viktigt för bibliska män. Hans

försörjning av Jerusalem minskar från att ha ge henne i överflöd och han blir efterhand antagligen

inte ensam försörjare av henne. I första avsnittet räddar han Jerusalem undan att ligga i sitt blod på

fältet, i det fjärde avsnittet räddar han inte sina barn från att dödas. I och med det går han från att ha

motsvarat idealet för en man att beskydda sin familj till att inte göra det. Han förlorar kontrollen

över Jerusalems sexualitet, vilket inte motsvarar ideal för heder hos en man i den hebreiska bibeln.

Dock återtar han den kontrollen i det sjunde avsnittet. 

Även i sakled tycks Jerusalems brott beröra JHWH:s namn och heder. Folket har vänt sig till

stormakter istället för till JHWH. Genom att inte visa trohet, tillit och vördnad inför JHWH och

hans vilja, trots den politiska situationen i området, blir hans namn vanhedrat. Eftersom namn och

heder  är  viktigt  för  maskulinitet,  enligt  bibliska  maskulinitetsideal,  blir  Jerusalems  brott  mot

JHWH:s heder och namn även ett brott mot hans maskulinitet.

2.1.2   Våld

Förmåga till våld tas ofta upp som en viktig del av maskulinitet i den hebreiska bibeln. Det som kan

tolkas  som det  första  fallet  av våld i  texten riktas  mot Jerusalem när  hon i  metaforens bildled

överges av sin familj på fältet i blod. Scenen understryker Jerusalems hjälplöshet utan JHWH.

Nästa gång våld utövas är när Jerusalem dödar sina och JHWH:s barn. JHWH jämför hennes

situation  som barn  med  vad  hennes  barn  nu  utsätts  för.  Från  att  ha  varit  offer  för  våld  visar

Jerusalem på egen förmåga till våld när hon dödar barnen. Barnen stod, enligt vad som förväntas av

en man i den hebreiska bibeln, under JHWH:s beskydd. Det dödliga våld som riktas mot barnen är

det våld som i texten kommer närmast JHWH:s person. Det våld som Jerusalem använder är en del

av hennes brott som hon sedan straffas för. 

Det tredje fallet av våld inträffar när JHWH lyfter sin hand mot Jerusalem. Det framgår inte om

filistéernas döttrar brukar våld mot Jerusalem när JHWH överlämnar henne till dem i det femte

avsnittet.  När  JHWH  brukar  våld  för  första  gången  beskrivs  inga  förändringar  i  Jerusalems

handlande och Jerusalem tycks behålla sin handlingsförmåga. JHWH brukar inte i texten våld mot
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älskarna. 

Det  fjärde fallet  av  våld beskrivs  i  det  sjunde avsnittet  när  Jerusalem överlämnas till  sina

tidigare älskare. Det våld som JHWH låter Jerusalem utsättas för i det sjunde avsnittet är, i min

tolkning, ett uttryck för JHWH:s raseri och ett straff. JHWH framställs som mer engagerad i det

våld som männen utövar mot Jerusalem än i det våld som filistéernas döttrar eventuellt utsätter

henne för. Första gången som alla de före detta älskarna samlas i metaforen är när JHWH kallar

dem samman i  det  sjunde avsnittet.  Våldet  knyter  älskarna  samman med varandra  och JHWH

placeras högst i deras hierarki. 

Jerusalem  visar  på  förmåga  att  personligen  bruka  våld  genom  att  döda.  JHWH:s  enda

personliga våldshandling, när han lyfter sin hand i det femte avsnittet, hindrar inte Jerusalem. Hon

framstår som den starkare av de två, i fråga om personligt och handgripligt våld. Däremot visar

JHWH på makt att kommendera våld, eller på förmåga att använda andras våld. Genom att använda

sig av denna makt eller förmåga kuvar JHWH Jerusalem. I metaforens sakled visas även JHWH

vara mäktig nog att styra även de andra nationerna.

2.1.3   JHWH och Jerusalem

Kvinnan Jerusalem tar sig i bildledet rättigheter och visar på handlingar som i den hebreiska bibeln

kopplas  till  män  och  till  maskulinitet.  Från  och  med  det  tredje  avsnittet  följer  hon  inte  de

förväntningar och ideal som fanns på kvinnor vid denna tid och i vers 34 uppges Jerusalem vara

motsatt i förhållande till andra kvinnor. För att beskriva hur hon dödar barnen används, i det fjärde

avsnittet, ett verb som annars endast tar maskulina subjekt i den hebreiska bibeln. När Jerusalem-

hustruns  och  JHWH-makens  respektive  platser  i  genusrelationen dem emellan  blir  alltmer  lika

varandra framträder också JHWH:s maskulinitet gentemot Jerusalem mindre tydligt. Kontrasterna

dem emellan minskar och JHWH:s maskulinitet speglas inte av Jerusalem. I det sjunde avsnittet är

Jerusalem  kuvad,  hennes  skapelser  och  hon  själv  förstörs.  I  och  med  det  upphör  hennes

gränsöverskridande.

Genom denna metafor personifierar Hesekiel en grupp ledare i Jerusalem som en kvinna. Hon

är  hustru  till  den person i  den hebreiska bibeln  som mest  av alla  förknippas  med hegemonisk

maskulinitet. Samtidigt symboliserar hon ett helt samhälle, även män. Hennes, utifrån de normer

som rådde i Hesekiels samhälle, överskridande handlingar stärker bilden av kvinnan Jerusalem som

androgyn. Hon bestraffas för dessa handlingar. 

En maktkamp pågar mellan Jerusalem och JHWH under kapitlet. JHWH ger gåvor i form av

rikedom och skönhet till Jerusalem i det första och andra avsnittet, som ger henne möjlighet att

agera på eget initiativ från och med det tredje avsnittet. Gåvorna innebär därmed en form av makt. I
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det femte avsnittet minskar JHWH gåvorna men Jerusalem har tillräckligt mycket makt kvar för att

kunna vara självstyrande. Den makten tar JHWH från Jerusalem först i samarbete med andra män i

det sjunde avsnittet. Jerusalem är i de två första avsnitten helt beroende av JHWH. Därefter blir hon

alltmer oberoende av honom, fram till bestraffningen av henne i det sjunde avsnittet. 

2.1.4   Män och kvinnor

Jerusalems föräldrar nämns i det första avsnittet. De förblir ute i periferin och ingen interaktion

mellan  dem och  JHWH eller  Jerusalem beskrivs.  De  framstår  dock  som vårdslösa  föräldrar  i

jämförelse med JHWH i det första avsnittet. Barnen hinner knappt presenteras i det fjärde avsnittet

innan de dödas, tysta och passiva. Paret lever i ett sammanhang bland andra nationer. JHWH kan i

bildledet tolkas som kunglig och därmed ha mycket hög status.  Rykten om Jerusalems skönhet

sprider  även  JHWH:s  rykte.  Hustrun  Jerusalem speglar  sin  makes  rikedomar,  liksom JHWH:s

omsorger speglar hans hustrus beroende. Guden JHWH framstår som mäktig i förhållande till andra

gudar och nationer och som förmögen att ta hand om sitt folk.

Huruvida JHWH:s status i bildledet förändras i och med att Jerusalem börjar att begå otukt

framgår inte i texten men enligt den logik som finns i flera texter i den hebreiska bibeln är hans (זאנה)

hustrus otrohet ett hot mot hans heder. När JHWH kopplar det som händer till juridik i det sjätte och

sjunde avsnittet markeras hans tillhörighet i ett samhälle där lag gäller. Det är den juridiken som

hjälper JHWH att fälla Jerusalem. I det sjunde avsnittet är JHWH både domare och åklagare. Det är

ändå anmärkningsvärt att JHWH:s heder inte nämns i texten, utan tvärtom lyser med sin frånvaro.

Älskarna  framstår  som illojala  mot  Jerusalem när  de  medverkar  till  hennes  straff  och  de

framstår som illojala mot JHWH när medverkar till Jerusalems brott mot JHWH. När de medverkar

till Jerusalems brott mot JHWH bidrar de till att bildledets JHWH fråntas rättigheter som gifta män i

den hebreiska bibeln förväntades ha och bevaka.  De bidrar också till  att  JHWH:s heder,  enligt

normer som framträder  i  den hebreiska bibeln,  minskar  då de bidrar  till  att  hustrun Jerusalems

sexualitet hamnar utom JHWH:s kontroll. De uppfyller vissa av de ideal och förväntningar som

finns kring maskulinitet  i  den hebreiska bibeln,  som förmåga till  våld och potens. Eftersom de

själva förkroppsligar vissa ideal och förväntningar som kopplas till maskulinitet i  den hebreiska

bibeln, samtidigt som de bidrar till att underminera JHWH:s maskulinitet, blir de konkurrenter till

JHWH i fråga om hegemonisk maskulinitet. Älskarna anklagas aldrig av JHWH. 

Filistéernas döttrar ger uttryck för att skämmas för Jerusalem. Vilka kvinnorna är, inför vilkas

ögon  Jerusalem ska  bestraffas,  framkommer  inte  i  texten.  Det  är  även,  utifrån  enbart  det  här

kapitlet, oklart varför straffet ska ske inför deras ögon. Det skulle kunna vara för att öka Jerusalems

skam men hon har tidigare inte visat sig påverkas av filistéernas döttrars fördömanden. Det skulle

41



även, liksom i Hes 23, kunna vara för att kvinnorna ska ta varning av Jerusalems öde. I det sjunde

avsnittet, där Jerusalem slutligen vingklipps, deltar de inte i bestraffningen. Dock kommer JHWH:s

makt att synas inför dem, jfr Hes 38:23.

JHWH:s  relation  till  de  folk  som i  metaforen  personifieras  som män skiljer  sig  från  hans

relation till de folk som i metaforen personifieras som kvinnor i texten. När Jerusalem ska bestraffas

sker en tydlig uppdelning mellan kvinnorna, som ska bevittna, och älskarna, som ska genomföra

bestraffningen. JHWH själv deltar inte i bestraffningen men gör mer än bara betraktar: han förutspår

och dikterar vad som ska ske när han aktivt överlämnar Jerusalem till älskarna. Därmed intar han en

roll i  bestraffningen som är skild från både älskarnas och kvinnornas. Textens JHWH beskriver

älskarnas handlingar i avsnitt sju mycket mer detaljerat än kvinnornas eventuella våld i avsnitt fem.

Våldet som älskarna gemensamt utövar mot Jerusalem, när JHWH har kallat dem samman, skapar

ett band dem emellan. Att textens JHWH väljer att förenas med Jerusalems älskare mot Jerusalem,

istället  för  tvärtom  eller  mot  dem  alla,  markerar  JHWH:s  gemenskap  med  männen  i

bestraffningsscenen.  Kvinnorna  hålls  utanför  detta  samarbete.  JHWH  förefaller  ha  den  högsta

positionen i hierarkin männen emellan. Därmed placeras JHWH i ett sammanhang där män och

maskulinitetsideal dominerar. Hans hustrus otrohet, och den förlust av heder det innebar för honom,

upphör men hans barn förblir döda och hans namn kan inte föras vidare genom dem.

2.1.5   Teologiska implikationer

JHWH är i metaforen förälder till Jerusalem. Även det implicerar en nära relation mellan folket och

JHWH där JHWH försörjer sitt folk och har rätt till dess trohet. JHWH sköter Jerusalem i början av

deras förhållande, trots att Jerusalem är rituellt oren av sitt blod. 

JHWH är i metaforen make till  Jerusalem. Det implicerar, även i sakledet, en nära relation

mellan JHWH och folket. JHWH har rätt till Jerusalems trohet. Det antyder även ett begär mellan

JHWH och Jerusalems ledarskap, som alltså huvudsakligen var män. JHWH framstår, åtminstone i

de två första avsnitten, som attraherad av Jerusalem. Att texten identifierar prästerna vid templet

med hustrun i  det  andra  avsnittet  tydliggörs  genom att  kvinnan Jerusalem i  texten  kläs  såsom

templet och prästerna kläddes i Exodus. De brott som staden Jerusalem anklagas för gäller dyrkan

av andra gudar, inklusive barnoffer till dessa andra gudar, och allianser med nationer mot JHWH:s

vilja.  I  metaforen  kopplas  dessa  brott  till  otukt,  dödande  av  barn  och äktenskapsbrott.  Brotten

relateras i bildledet till familj och till regler som var olika för män och kvinnor. JHWH tycks, i

metaforen,  önska en nära relation till  människorna vid Jerusalems tempel  och att  de,  inklusive

männen, intar en feminiserad roll inför JHWH. Eftersom JHWH endast kan vistas i ett tempel som

är rituellt och moraliskt rent blir stadens renhet extra betydelsefull. I metaforen kopplas templets
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orenhet ihop med orenheter som förknippas med kvinnokroppar och kvinnlig sexualitet. På så vis

markeras ett avstånd mellan JHWH och Jerusalems påstådda femininet. I och med den metaforiska

otukten  släpps  andra  gudomligheter  in  i  templet.  Med andra  ord:  å  ena  sidan önskar  JHWH i

metaforen en relation med feminiserade män i Jerusalem, å andra sidan stöts han bort av orenhet

kopplad till kvinnor.

Metaforens familjeband mellan JHWH och Jerusalem implicerar även att staden Jerusalem är

viktig för JHWH:s heder och namn. Jerusalems skönhet och rikedom, som staden har fått av JHWH,

är avsedda att göra JHWH:s namn känd bland andra nationer. När staden inte följer JHWH:s vilja

utan  istället  vanhedrar  hans  namn,  och  därför  råkar  i  olycka,  framstår  JHWH  som  svag  och

oförmögen  att  ta  hand  om sin  stad.  På  så  vis  blir  Jerusalems  agerande  ett  hot  mot  JHWH:s

maskulinitet.  Istället framstår relationen mellan JHWH och Jerusalem, såsom den beskrivs i det

andra  avsnittet,  som  ett  ideal:  staden  undviker  en  roll  inför  JHWH  som  kännetecknas  av

hegemonisk maskulinitet, för att istället överlåta den rollen till JHWH själv. 

2.2   Diskussion

Clines skriver att JHWH är ”the quintessence of masculinity of Hebrew culture” och ställer sig

frågan vad som egentligen skulle bli kvar om vi plockade av maskuliniteten från JHWH.171 Han

efterlyser  ett  språk  att  tala  om JHWH  på  som är  ”non-masculine,  or  at  least  not  offensively

masculine”. I den hebreiska bibeln finns exempel på texter där JHWH beskrivs som moderlig, vilket

skulle kunna vara ett svar på Clines efterlysning. Exempel på sådana verser är Jes 42:14, 66:13; Hos

13:8, där JHWH liknas både vid en omhändertagande mor och vid en rasande. Även i Hesekiels

sextonde kapitel kan JHWH:s omsorger om spädbarnet i det första avsnittet betraktas som moderlig.

Jerusalem  har,  i  äktenskapsmetaforen,  androgyna  drag  då  hon  representerar  stadens  manliga

befolkning och agerar långt utanför de tillåtna gränserna för kvinnor. Även JHWH har androgyna

drag, då han i vissa bibelverser beskrivs som en mor. Ändå är det de sidor av JHWH som kan

kopplas till maskulinitet som dominerar i den hebreiska bibeln. I Hesekiels metafor blir JHWH:s

maskulinitet utmanad. JHWH blir,  i  metaforens bildled, inte själv utsatt för våld. Det är istället

Jerusalem  och  hennes  älskare  som  agerar  på  ett  sätt  som  hotar  JHWH:s  uppfyllande  av

maskulinitetsidealen  rörande  familjelivet.  JHWH:s  relation  till  männen  utvecklas,  på  JHWH:s

initiativ,  på ett  sätt  som understryker hans maskulinitet  på ett  annat sätt.  Ändå tycks Jerusalem

nästan kunna få hela JHWH:s hypermaskulinitet på fall. Hesekiels sextonde kapitel är därför ett

utmärkt  exempel  på  en  text  som  åtminstone  till  viss  del  hotar  och  dekonstruerar  JHWH:s

maskulinitet. Den framstår inte som konstant och oberoende utan presenteras i kontraster till andra

171 Clines 2010a, 239, 
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män och kvinnor i metaforen. 

Om de pornoprofetiska texterna uppmanar män i Jerusalem att inta en feminiserad roll inför

JHWH, vad händer då med kvinnorna i Jerusalem? Blir femininitet ett mänskligt ideal överlag i

metaforen?  Feministiska  bibelkritiker  har  visat  hur  pornoprofetiska  texter  på  olika  sätt  verkar

misogynt.  Bland  annat  knyter  de  orenhet  till  kvinnokroppar,  de  spelar  på  och  rättfärdigar

uppfattningar om att kvinnor kan förtjäna våld i nära relationer och de tvingar kvinnor att läsa mot

sina  egna intressen.  Jag  vill  på  intet  sätt  tona  ner  dessa  egenskaper  hos  Hes  16 och de  andra

pornoprofetiska texterna. Den femininitet som män i Jerusalem eventuellt uppmanas att manifestera

gäller  inför JHWH, inte nödvändigtvis inför  människor och inte inför  kvinnor.  Olika regler  för

kvinnor och män förutsätts i metaforen. Att staden som begår brott mot JHWH personifieras som en

kvinna som överträder  gränser  för  vad som anses  vara legitimt  för  hennes  kön gör  att  brotten

fjärmas från männen i staden, som kan förenas med JHWH i avsky.

Den feministiska bibelforskningen av de pornoprofetiska texterna har dock endast i liten grad

uppmärksammat den makt Jerusalem faktiskt har i metaforen. Jerusalem börjar att använda de gåvor

hon fått av JHWH mot hans vilja men senare utvecklar hon egna resurser, oberoende av JHWH:s

givande.  Det  faktum att  JHWH inte  har  all  makt  i  metaforen  är,  som Kamionkowski  skriver,

uppseendeväckande.172 En queer läsning av texten kan även visa att separeringen mellan femininitet

och maskulinitet inte är vattentät i metaforen. Jerusalems brott kan  beskrivas som att Jerusalems

ledare och präster, i huvudsak män, tar sig maskulina rättigheter i förhållande till JHWH, istället för

att inta en feminiserad roll.  Att icke-heterosexuell attraktion mellan JHWH och Judas omskurna

befolkning är en viktig del av relationen mellan folket och JHWH i de prästerliga texterna har

noterats  av  Jacobs.  Förhållandet  antyds  vara  homoerotiskt  men  texter  som Hes  16  betonar  att

förhållandet inte är mellan parter som framstår som maskulina i lika hög grad. Textens talare tycks

förutsätta att den ena parten i förhållandet borde vara mer maskulin än den andra. Under Jerusalems

uppror mot JHWH uppstår  situationer  där  Jerusalem framstår  som en egen kategori,  med både

feminina  och maskulina  drag.  I  min  studie  av  JHWH:s maskulinitet  har  jag betraktat  JHWH:s

agerande som ett sätt att upprätthålla hans maskulinitet i respons till det som händer runt omkring

honom i metaforen. En sådan tolkning problematiserar JHWH:s relation till männen i Jerusalem på

ett sätt som inte gjordes i den pornoprofetiska debatten.

I min studie har jag gjort vissa antaganden och val. I tolkningen av en metafor, där vi varken

kan eller bör förvänta oss fullständig överensstämmelse mellan bild- och sakled, går det alltid att

diskutera hur långt tolkningen bör gå i tydningen av bild- respektive sakled. Hur långt är det rimligt

att tolka det som sker i metaforen i äktenskapliga och samhälleliga termer? Jag har tittat på texten i

172 Kamionkowski 2003, s 130-131
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verserna 3-43 i dess slutgiltiga form utan hänsyn till olika redigeringar. En studie som tog hänsyn

till hela Hesekiels sextonde kapitel skulle se annorlunda ut på flera punkter. I vers 62 upprättar

JHWH ett förbund med Jerusalem och i senare kapitel, exempelvis kapitel 29 och 30, dömer JHWH

även de nationer som i Hes 16 är Jerusalems älskare. 

Denna tragiska berättelse har många bottnar och det går att peka ut många faktorer som bidrog

till katastrofen. JHWH:s pendlande från att ha uppfyllt de ideal som fanns kring maskulinitet i fråga

om äktenskap, till att inte göra det, till att ingå i en hierarkisk gemenskap med män separerad från

kvinnor är endast en del. Men i en äktenskapsberättelse, i ett sammanhang där äktenskapet innebar

så  vitt  skilda  roller  för  maken  och  makan,  är  femininitet  och  maskulinitet  av  betydelse  för

förståelsen av händelseförloppet.
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Ovidiu Creangă. Sheffield [Eng.]: Sheffield Phoenix Press.

Brenner, Athalya. 1996. “Pornoprophetics Revisited: Some Additional Reflections.” Journal for the

Study of the Old Testament 21 (70): 63–86.

Clines, David J. A. 2002. “He-Prophets: Masculinity as a Problem for the Hebrew Prophets and

Their Interpreters.” Journal For The Study Of The Old Testament Supplement Series, 311–

30.

———. 2010a. “Final Reflections on Biblical Masculinity.” I Men and Masculinity in the Hebrew

Bible and beyond, redigerad av Ovidiu Creangă. Sheffield [Eng.]: Sheffield Phoenix Press.
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